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CCE412 Cu lanțuri nevăzute mai legat
Text și muzică:  Mariana Someșan

1   Cu lanțuri nevăzute mai legat
Și glasul Tău pe nume ma chemat,
Deși eram atât de nensemnat,
Iubirea Ta spre mine sa plecat.
    (:  Ai fi putut să nu mă bagi în seamă,
    Ai fi putut să treci nepăsător,
    Căci eu eram țărâna trecătoare,
    Iar Tu erai a toate creator.  :)

2  Atâția ani, Isus, mai așteptat
Șiatât de multe, Doamne, miai iertat,
Nici astăzi nunțeleg cum ai lucrat,
Dar mam trezit la crucengenunchiat.
    (:  Ai fi putut să nu mai ai răbdare,
    Ai fi putut să nu mă mai aștepți,
    Căci eu eram un abur care piere,
    Iar Tu, stăpânul slăvilor cerești!   :)

3   Ai pus în mine Duhul Tău cel Sfânt
Și mai hrănit cu sfântul Tău cuvânt.
Pe brațe mai purtat neîncetat
Șiatâtea răni, o, Doamne, miai legat!
    (:  Aș fi putut să caut orișiunde,
    Aș fi putut pământul să-l străbat,
    Dar nicăieri n-aș fi găsit sub soare
    Un Dumnezeu atât de minunat!  :)

4   Sub al Tău sânge stau și astăzi, Doamne,
De orice rău să pot fi protejat,
La adăpostul numelui Tău mare
Să pot lucra cu ceea ce miai dat.
    (:  Tot cemi doresc e harul Tău, Isuse,
    Săl lași mereu peste ființa mea,
    Puțin sau mult deaș face pentru Tine,
    Mărirea, slavan veci să fie a Ta!  :)
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