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1    Ce mare har să poţi vedea cu ochii tăi lumina,
Dar mult mai mare har tu ai când ţi-e iertată vina.
Ce mare har, ce mare har,
Să ai iertată vina.

2    Ce mare har să poţi s-auzi cu-a ta ureche cântul,
Dar mult mai mare har tu ai când poţi s-auzi Cuvântul.
Ce mare har, ce mare har,
S-auzi tu azi Cuvântul.

3    Ce mare har să poţi să guşti din roade de tot felul,
Dar mult mai mare har tu ai când guşti ce bun e Domnul.
Ce mare har, ce mare har,
Să vezi ce bun e Domnul.

4    Ce mare har, ca mirosind parfum de flori frumoase
Să răspândeşti mereu în jur miresme sfinte-alese.
Ce mare har, ce mare har
Să respândeşti miresme.

5    Ce mare har să crezi în El văzândul ca şi Toma,
Dar mult mai mare har să crezi deşi nu-L vezi acuma.
Ce mare har, ce mare har,
Să crezi în El acuma.

Andantino


