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PDC-218  O, Doamne, iubirea Tu eşti 

1    O, Doamne, iubirea Tu eşti,
Cuvântul Tău e adevăr
Tu suflete, poţi să găseşti
Pe bunul tău Mântuitor.

    Refren:
Mergând la Golgota-ai săvezi
Izvorul acela frumos,
Ce curge din Domnul Isus,
Fiind El în coastă străpuns.

2    Isuse, acum Te iubesc,
Că şi pentru mine-ai murit,
De astăzi şi eu îţi vestesc
Iubirea Ta fără sfârşit.

3 Pe munte, când Tu Te-ai rugat,
Sudoarea în sânge-ai schimbat,
Băut-ai, Isuse, întregul
Durerilor noastre pahar.

4    Tu cerul sfânt l-ai părăsit,
La oameni jos Te-ai coborât.
Păcatul şi moartea, Isuse, 
Cu moartea Ta le-ai omorât.

5    Isuse, Isuse iubit, 
Prin jertfa Ta m-ai curăţit.
Tu fă să rămân neclintit
În Tine ce m-ai mântuit!

Refren
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