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314 Străin am fost în viaţa mea 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notată  de Achim Pele 
Repertoriu:   (PCLD314-Grup-Străin am fost în viaţa mea)   C0195     

Ionel Pleşa

1  Străin am fost în viaţa mea
Tristeţea m-a-nsoţit în ea;
[: A fost o viaţă de hoinar
Căutam iubirea în zadar. :[

2    Târziu de tot am întâlnit
Un om pe care l-am iubit.
[:   Eram pe lume singurel
Şi reazem am aflat în El. :]

3    In seara când l-am întâlnit
Zăceam sub cruce biruit.
[:  De greutăţi şi de amar
Şi de dureri fără  hotar. :]

4    O clip-am stat şi am privit
La Cel pe cruce răstignit:
[:  Şi-abia atunci văzui şi eu
Câte-a-ndurat Stăpânul meu.  :]

5    Eu sufăr c-am păcătuit
Dar El de ce a suferit?
[: Eu port a mele fărdelegi
El a purtat a lumii-ntregi.  :]

6    Eu strig când sunt nedreptăţit 
El S-a rugat şi răstignit;
[: Eu pe duşmani i-am duşmănit,
El totdeauna i-a iubit. :]

7    Şi stând mereu privind în sus
Din umbra crucii  lui Isus;
[: Am înţeles cât m-a iubit
Pe cruce când S-a răstignit.  :]

8    De-atunci în sufletu-mi pustiu
Eu L-am iubit fără să ştiu;
[:  Căci am văzut în gândul meu
Ce-a făcut El şi ce fac eu.  :]
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