


 

1.De

     
nu ar fi ma re le

   
har Ca

   
 

să mă ţi nă în um

   
bla re, Aş- - -- -


5

     
fi un mal mu tat de

   
val, Aş

  
  

fi o stea, ră tă ci

  
toa re.- -- - -
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Dar ha rul mi nu

     
nat mă ţi ne să nu

     
cad Și știu că nu mă

   
uiţi în va le!-- - - -


 

13

    
Vâs lesc ne în ce

     
tat, dar nu pot ni cio

     
dat' De nu ar fi al

   
Tău, har ma re!- - -- - - -
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1. De nu ar fi marele har
Ca să mă ţină în umblare,
Aş fi un mal mutat de val,
Aş fi o stea, rătăcitoare.

R: /: Dar harul minunat mă ţine să nu cad
Și știu că nu mă uiţi în vale!
Vâslesc neîncetat, dar nu pot niciodat'
De nu ar fi al Tău, har mare! : /

2. De nu ar fi nădejdea sfântă
Şi Duhul Sfânt în viaţa-mi jar,
De nu ar fi vocea Ta blândă,
Aş fi, aş fi doar un hoinar.

3. De n-ar fi fost jertfa iubirii,
Adusă ca prinos pe-altar,
Eram un fiu al rătăcirii,
Pierdut eram, Tu mi-ai dat har. 
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