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CCE437  Team întâlnit odată
Text și muzică:  Mariana Someșan

1  Team întâlnit odată și nui străin sub soare,
Departe să mă ducă de glasul Tău iubit.
    (:  Din mii și mii de oameni, Tu mai ales, Isuse,
    Săți cânt cu mulțumire și viața să ționchin!  :)

2  Pe drumul meu spre ceruri Tu mă înveți răbdarea,
Când nu mai am putere sămi țin privirea sus,
    (:  Din nevăzute curse mă scoți cu mână tare,
    Să văd că ești cu mine, așa precum ai spus!  :) 

3   De nai fi Tu, Isuse, sămi ocrotești viața
Și sub aripaȚi  sfântă adesea să mascunzi,
    (:  Naș mai vedea lumina, nici florile pe ramuri,
    Naș mai putea nici glasul prin duhul săți ascult!  :)

4   Dar Tu îmi ieșinainte șimi luminezi cărarea
Șimi întărești credința, să pot să mă ridic,
    (:  Îmi iei mereu povara șimi lași și îndurarea,
    Să pot în lumea rece iubirea să Țio strig.  :)

5   Ca Tu, din nou, Isuse, din mii și mii de oameni,
Salegi din lumea aceasta un rob încătușat,
    (:  Săi dai și libertate, săl speli în al Tău sânge
    Șin haina mântuirii cu drag să îl îmbraci!   :)

6   Și tot așa, ca mine, săți cânte cu iubire
Șin imn de adorare cântarea să senalțe.
    (:  De dragosteaȚi divină, de jertfa Ta cea sfântă,
    Nimic să nu mai poată vreodată al desparte.  ) 
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