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    PDC-009  Să cântăm toţi

1    Să cântăm toţi intr-un imn cocernic, iubirea lui Isus
Mila lui bogată curge nesecată cu-al Său har nespus; 
Să răsune'ntreg văzduhul:
Slavă lui Isus! Slavă lui Isus!

2    Să cântăm toţi intr-un imn cucernic, iubirea lui Isus
Pe îngusta-i cale, sarcinile Sale sunt uşor de dus;
Să răsune'ntreg văzduhul:
Slavă lui Isus! Slavă lui Isus!

3    Să cântăm toţi intr-un imn cucernic, iubirea lui Isus
Viaţa lui curată, trupul-I fără pată jertfă l-a adus;
Să răsune'ntreg văzduhul:
Slavă lui Isus! Slavă lui Isus!

4    Să cântăm toţi intr-un imn cocernic, iubirea lui Isus.
Tatăl, drept răsplată, peste lumea toată Domn în veci l-a pus.
Să răsune'ntreg văzduhul:
Slavă lui Isus! Slavă lui Isus!

Moderato


