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1    O, ce minunată, măreaţă zi, 
Zi scumpă în viaţa mea
Ziua când pe Isus Îl întâlnii,
Şi mi-a dat iertarea Sa;
Ce prieten bun, minunat, iubitor,
El dorul meu l-a'mplinit
Vesel voi spune această minune
Că Domnul meu m-a mântuit.

    Refren:
    Glorii din cer în mine s-au revărsat
    Cînd la Calşvar Isus m-a vindecat
    Povara mi s-a dus, în stare de har m-a pus,
    Glorii din cer în mine s-au revărsat.

2    Prin Duhul Cel Sfânt născut sunt de sus
Fiu în familia Sa
Justificat prin sângele lui Isus
Ce bine mă simt aşa;
În clipa când la El eu am venit
Ca un sărman păcătos
Primit-am mare har, nouă viaţă'n dar
Prin Domnul meu Isus Cristos.

3    Azi am o nădejde nouă de sus
Căci mă ştiu asigurat
Sunt în cer moştenitor cu Isus
La tot ce e minunat;
Toate le am din acea sfântă zi,
Când la cruce am crezut,
Minunate comori am mai sus de nori
Aşa cum ochiul n-a văzut.
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