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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 înjur miresme sfinte-alese. 
Ce mare har, ce mare har, 
Să răspândeşti miresme. 
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Notă: Intr-o noapte de sâmbătă spre Duminică în plină vară, după 
miezul nopţii am plecat de acasă mărşăluind spre gară, drum lung 
de vreo 5 km. ca să prind un tren pe valea Mureşului, în drum spre 
Deva, Simeria, ca şi atâtea alte daţi, pentru a vesti Evanghelia lui 
Dumnezeu. In timp ce ţineam pasul grăbit, mi-am ridicat ochii spre 
cerul plin cu stele scânteietoare, despărţite de Calea Lactee, o mă
reţie a Creapunii lui Dumnezeu. Splendoarea unui cer înstelat m-a 
inspirat să cânt şi m-am trezit cântând primele 2 strofe ale unei 
cântări noi, aşa cum mi-au fost dăruite de Domnul din primul mo
ment, fară să fie făcută vreo modificare ulterioară, nici la cuvinte şi 
nici la melodie. Eram nespus de fericit de mesajul cântării primite. 
Apoi, mi-am adus aminte că omul este dotat de Dumnezeu cu cele 5 
simţuri pentru a percepe lumea înconjurătoare şi anume: văzul, au
zul, gustul, mirosul şi simţul tactil. Domnul mi-a dat pentru fiecare 
simţ câte o strofa. Am avut plăcerea să o cânt spre slava Domnului 
şi bucuria multora în Adunarea din Deva, unde am fost solicitat la 
slujire. Cântarea a devenit cunoscută şi cântată apoi în multe alte 
Adunări creştine din ţară şi din străinătate. Dar nouă, credincioşi
lor, ni s-a dat un al 6-lea dar, al credinţei prin care îl vedem pe Cel 
Nevăzut, ne-am pus toată nădejdea în El. II iubim şi-L adorăm a-
cum si în veci de veci! 
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