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Lăudați pe Domnul! 
Lăudați Numele Domnului, 
Lăudați-L, robi ai Domnului, 
Care stați în Casa Domnului, 
În curțile Casei Dumnezeului nostru! 
Lăudați pe Domnul, 
Căci Domnul este bun; 
Cântați Numele Lui, 
Căci este binevoitor. 

                                   Psalmul 135 



 
 

 

  



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
În comunitatea Străjerul se face efortul de a construi un 
repertoriu muzical care să răspundă exigențelor unui cadru 
liturgic de închinare. Fără a face abstracție de spațiul 
cultural în care ne închinăm și fără a neglija așteptările 
omului contemporan, considerăm că efortul continuu al 
bisericii este de a gândi, de a crea și de a interpreta o 
muzică în acord cu funcția și menirea acestei posibilități 
unice de expresie, anume aceea de a invita persoana 
credinciosului și comunitatea în ansamblui ei să participe la 
limbajul universal doxologic al cerului. 
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DOXOLOGIE 
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 (Do M) 

 
R: Sus în cer, Domnului, preamărire  

Şi pe pământ pace, oamenilor de bunăvoire. 
Te lăudăm, Doamne bun, slavă ţie, 
Te-adorăm, îţi mulţumim pentru slava ta cea mare. 

 
Solist:  Mărite Doamne,  

Tată al luminii şi al mântuirii,  
Cel ce ai creat lumea, 

 
Biserica: Îndură-te de noi! 
 
Solist:  Tu, Fiu al jertfei,  

Domn al învierii şi al mântuirii, 
Cel ce-ai biruit moartea, 

 
Biserica:  Îndură-te de noi! 
 
Solist:  Preasfinte Duh, 

Domn al mângâierii şi al părtăşiei, 
Cel ce luminezi omul, 

 
Biserica:  Îndură-te de noi! 
 
Solist:  A ta să fie slava! 
 
Biserica:  În veci, amin, amin! 
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(La M) 

 
Sfânt e, sfânt e Domnul, Dumnezeul universului! 
Pământul şi cerul sunt pline de slava lui! 

 
Biserica: Osana, osana, osana-ntru cei de sus. (x2) 

 
Solist: Bine este cuvântat  
Cel care vine-n numele Domnului. 

 
 
 
(mi m) 

 
Solist:  Sfânt este Domnul, (Sfânt este Domnul) 
            Sfânt este Domnul. (Sfânt este Domnul) 
Biserica:  Sfânt este Domnul, 
            Domnul Dumnezeu!  

 
/: Plin este cerul şi pământul 
De mărirea lui. :/ 
/: Aleluia, aleluia, 
Sfânt e numele lui! :/ 
 
/: Binecuvântat fie Domnul nostru, 
Slavă numelui său! :/ 
/: Aleluia, aleluia, 
Sfânt e numele său! :/ 
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(re m) 
 
Solist: 
Slavă cântaţi lui Dumnezeu, 
Tatăl, ziditorul. 
Biserica: 

Slavă cântaţi lui Dumnezeu, 
Tatăl, ziditorul. 

Eternă e-a sa iubire.  
Eternă e-a sa iubire. 

/:Aleluia, amin!  
Aleluia, amin!:/ X3 

 
Slavă cântaţi lui Dumnezeu, 
Fiul, mântuitorul. 

Slavă cântaţi lui Dumnezeu, 
Fiul, mântuitorul. 

Eternă e-a sa iubire.  
Eternă e-a sa iubire. 

/:Aleluia, amin!  
Aleluia, amin!:/ X3 

 
Slavă cântaţi lui Dumnezeu, 
Duhul, mângâietorul. 

Slavă cântaţi lui Dumnezeu, 
Duhul, mângâietorul. 

Eternă e-a sa iubire.  
Eternă e-a sa iubire. 

/:Aleluia, amin!  
Aleluia, amin!:/ X3 
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(mi m) 
 
 
R:  /: Cu mulţumire să cântaţi 

Slăviţi popoare pe Domnul. :/ 
 
 

Voi ţări şi neamuri vă ridicaţi 
Cântare nouă să înălţaţi 
Căci el pe toţi ne mântui 
Să dăm de ştire zi de zi. 

 
 

Vă bucuraţi pământ şi cer 
Să-l laude marea spumegând, 
Să strige câmp şi codru verde 
Foşnească frunza numele-i sfânt. 

 
 

Măriţi pe Domnul, el este Tatăl 
El este Fiul şi Duhul Sfânt. 
El e acelaşi din veşnicie 
Şi-a lui domnie n-are sfârşit. 
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(La M) 

 
/: Sfânt, sfânt, sfânt, sfânt, 
Sfânt este Domnul, 
Cerurile şi pământul cântă slava lui. :/ 

 
Osana, osana, osana întru cei de sus. (x2) 

 
Solist: Bine este cuvântat  
            Cel care vine în numele Domnului. 

 
Biserica: Osana, osana, osana întru cei de sus. (x2) 

 
 
 
(Fa M) 
 
Laudate omnes gentes, 
Laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, 
Laudate Dominum. 
  
Lăudaţi-l tot poporul, 
Lăudaţi-l pe Domnul. 
Lăudaţi-l tot poporul, 
Lăudaţi-l pe Domnul. 
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(la m) 
 
R:  Să mergem cu toţii la muntele Domnului, 

Mărire să aducem în numele lui. 
 
Cu toţi să-l preamărim pe cel ce ne-ocroteşte, 
Să îl sărbătorim, el e mântuitor. 
 
În mâna lui e totul, pământ şi cer şi foc, 
El este creatorul, cunoaşte orice loc. 
 
Veniţi să-l adorăm, suntem poporul lui, 
Suntem călăuziţi, de mâna Domnului. 
 
Deschideţi inima, Cuvântul său e viaţă, 
Primiţi iubirea sa, cea fără de sfârşit. 
 
 
(Sol M) 
 
Gloria, gloria 
In excelsis Deo. 
Gloria, gloria, 
Aleluia, aleluia! 
 
Glorie, glorie  
Pe pământ şi-n cer. 
Glorie, glorie, 
Aleluia, aleluia! 
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 (do m) 
 
 
Cânt aleluia Domnului, (x2) 
Cânt aleluia, cânt aleluia, 
Cânt aleluia Domnului. 
 
 
Cânt aleluia Tatălui, (x2) 
Cânt aleluia, cânt aleluia, 
Cânt aleluia Tatălui. 
 
 
Cânt aleluia Fiului, (x2) 
Cânt aleluia, cânt aleluia, 
Cânt aleluia Fiului. 
 
 
Cânt aleluia Duhului, (x2) 
Cânt aleluia, cânt aleluia, 
Cânt aleluia Duhului. 
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(mi m) 
 
R:  /: Noi te adorăm, Doamne sfinte, 

Aleluia, aleluia! :/ 
 
 
Şi te lăudăm, Tatăl nostru, 
Ţie ne-nchinăm, aleluia. 
 
Şi te lăudăm, Doamne Isuse, 
Ţie ne-nchinăm, aleluia. 
 
Şi te lăudăm, Duh Preasfânt, 
Ţie ne-nchinăm, aleluia. 
 
 
 
(Sol M) 
 
/: Gloria, gloria,  
In excelsis Deo. :/ 
 
/: Glorie, glorie, 
 Pe pământ şi în cer. :/ 
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(re m) 
 
Solist: 
Osana, osana, osana, 
Cântaţi Domnului domnilor! 
Osana, osana, osana 
Regelui regilor! 
 
Biserica: 
Osana, osana, osana, 
Cântaţi Domnului domnilor! 
Osana, osana, osana 
Regelui regilor! 
 
R: Osana, cântaţi Domnului domnilor! 

Osana Regelui regilor! 
 
Solist: 
Binecuvântat să fie  
Cel ce vine în numele Domnului. 
 
Biserica: 
Binecuvântat să fie  
Cel ce vine în numele Domnului. 
 
R: Osana, cântaţi Domnului domnilor! 

Osana Regelui regilor! 
 
Final: 
Regelui regilor! (x2) 
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(re m) 
 
Cântă suflete pe Domnul tău cel sfânt,  
Cântă suflete, el viaţă dăruie. 
 
Laudă suflete pe Domnul tău cel sfânt, 
Laudă suflete, el mântuire dă. 
 
Cântă suflete pe Domnul dragostei, 
Cântă suflete, iubirea viaţă e. 
 
 
(La M) 
 
Domnul fie slăvit, Domnul fie slăvit! 
Veniţi să preamărim numele său preasfânt. 
 
Tatăl fie slăvit, Tatăl fie slăvit! 
Veniţi să preamărim numele său preasfânt. 
 
Fiul fie slăvit, Fiul fie slăvit! 
Veniţi să preamărim numele său preasfânt. 
 
Duhul fie slăvit, Duhul fie slăvit! 
Veniţi să preamărim numele său preasfânt. 
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(re m) 
 
R: Binecuvântaţi-l pe Domnul în veci. (x4) 

(Binecuvântaţi-l în veci). 
 
Lăudaţi-l pe Dumnezeu,  
Lăudaţi-l, căci este bun, 
Peste noi el îşi revarsă  
Binecuvântările lui. 
 
Lăudaţi-l din instrumente, 
Lăudaţi mărirea lui. 
Să strigaţi de bucurie 
Toate creaturile lui. 
 
Lăudaţi-l cu mulţumire, 
Domnul sfânt ne-a mântuit. 
Pe cei slabi îi întăreşte 
Şi le vine în ajutor. 

 
(mi m) 
 
Domnul Dumnezeu este singurul Domn, 
Fie lăudat! 
Veniţi azi cu toţi închinare să dăm  
Celui preaînalt. 
 
Tu eşti stăpânul ce viaţă mi-a dat, 
Tatăl meu, Dumnezeu. 
În Fiul tău lumii te-ai arătat, 
Fii în veci lăudat! 
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(Sol M) 
 
 
R: Aleluia, slăvit e Domnul, 

Aleluia, el a învins! 
Aleluia, slăvit e Domnul, 
E preamărit numele lui. 

 
 
Să-l lăudăm, să ne bucurăm 
Căci el este Domnul slavei. 
El e stăpân peste pământ 
Braţul său e neînfrânt. 
 
 
Acum e timpul să venim 
Să ne strângem împreună 
Căci el ne cheamă la ospăţ, 
Ne hrăneşte cu-al său trup. 
 
 
Ai fost şi tu chemat de el, 
De Isus, de Domnul păcii. 
Mereu te-aşteaptă să răspunzi 
Şi în suflet să-l primeşti. 
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(Fa M) 

 
Veniţi să cântăm Domnului, 
Al lui e întregul pământ. 
Cerurile spun slava lui, 
Veniţi să lăudăm numele-i sfânt. 
 
R: /: Aleluia, aleluia, 

Aleluia, aleluia. 
Aleluia, aleluia, 
Aleluia, amin! :/ 

 
Măriţi pe pământ slava lui  
Căci toate câte s-au creat 
În dar Tatăl nouă ni le-a dat 
Prin Fiul său, Hristos. 
 
(Do M) 
 
/: Căci iată că el a întocmit munţii, 
 A făcut vântul, numai el. :/ 
 
 Şi spune omului 
Până şi gândurile lui. 
El preface zorile în întuneric 
Şi umblă pe-nălţimile pământului: 
Domnul Dumnezeul oştirilor 
Este numele lui. 

  



 
 

32 

 
(Re M) 
 
Cât de măreţ e Dumnezeu! 
Văd marea cu talazuri grele, 
Mă-nalţ pe munţii de bazalt  
Şi-mi zboară gândul printre stele, 
    Tot mai înalt. 
 
Ce împărat îşi duce-oştirea 
Spre un gigantic apogeu, 
Acel ce-a pus în goluri firea, 
Acel ce-a scris oricui menirea, 
Mai mult decât nemărginirea, 
    E Tatăl meu. 
 
Cât de temut e Dumnezeu! 
Vuiau de pe Sinai ecouri 
Când glasul Domnului vorbea,  
Iar Moise-nainta prin nouri 
    Şi tremura. 
 
La tronul alb se strâng sfielnic 
Voievozi de foc din Empireu. 
Şi heruvimii vin cucernic 
Slăvind eternul vistiernic 
Şi-acest stăpân atotputernic 

E Tatăl meu. 
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Şi cât de bun e Dumnezeu 
Chiar dacă stelele bătrâne 
Tot au o vreme când se-aştern, 
Dar cine în Isus rămâne 

E-un fiu etern. 
 
Şi-n faţa slavei sclipitoare, 
În ceasul lumii cel mai greu, 
Acei ce-au dat pe sfinţi la fiare 
Vedea-vor forţa creatoare, 
Eu voi şopti cu adorare 

E Tatăl meu. 
 
 
(la m) 
 
R:  /: Laudate Dominum, 

Laudate Dominum 
Omnes gentes. 
Aleluia. :/ 

 
Solist 1: 
Lăudaţi-l popoare pe Domnul cel sfânt, 
Lăudaţi-l pe Domnul, întregul pământ. 
Puternică-i mila şi dragostea sa, 
Credincios este Domnul, aleluia. 
 
Solist 2: 
/: Aleluia, aleluia, 
Tot ce are suflare să-l laude pe el. :/ 
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(Sol M) 
 
F: Slavă îţi cântă-n coruri cerul, Doamne, 

Căci mare eşti şi sfânt, 
Cinste, ţi-aduc toţi sfinţii îngeri,  
Într-un veşnic cânt. 

 
B: Slavă îţi cântă-ntreaga fire, Doamne, 

Căci creator îi eşti. 
Toate, în universul pe care 
Tu îl cârmuieşti. 

 
F: Slavă şopteşte şi câmpia, Doamne, 

Şi codrii te slăvesc. 
Toate, de marea-ţi frumuseţe, 
Nouă ne vorbesc. 

 
B: Slavă îţi cântă ţie omul, Doamne, 

Din cugetu-i curat. 
Chipul, pe care el îl poartă, 
Însuţi i l-ai dat. 

 
Toţi: Slavă îţi cânt şi eu acuma, Doamne,  

Căci eşti stăpânul meu. 
Vino, cu harul tău m-ajută 
Ca să-ţi cânt mereu. 
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(la m) 
 
R: Binecuvântat eşti Doamne, 

Slava ta-i fără măsură, 
Binecuvântat eşti Doamne, 
Veşnică-i iubirea ta. 

 
Cerurilor (bis) 
Şi voi îngeri (bis) 
Şi tu pământ (bis) 
Lăudaţi pe Dumnezeu. 
 
Stele din cer, 
Soare şi lună, 
Rouă şi ploi 
Lăudaţi pe Dumnezeu. 
 
Foc şi căldură, 
Frig şi zăpadă, 
Gheaţă şi vânt 
Lăudaţi pe Dumnezeu. 
 
Noapte şi zi 
Şi tu lumină, 
Fulger şi nori 
Lăudaţi pe Dumnezeu. 
 
Tot poporul lui 
Şi voi preoţi,  
Voi, slujitori, 
Lăudaţi pe Dumnezeu. 
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(la m) 
 
Solist: Lăudaţi-l pe Domnul căci el este bun, 
 
Biserica: Căci eternă este iubirea lui!  
 
Lăudaţi-l pe Domnul adevărului, 

Căci eternă este iubirea lui!  
Lăudaţi-l pe Domnul împăraţilor, 

Căci eternă este iubirea lui!  
Lăudaţi-l pe Domnul universului, 
 Căci eternă este iubirea Domnului! 
 
Cerul a creat cu-nţelepciune, 

Căci eternă este iubirea lui!  
Pământul cu apa ce dă viaţă, 

Căci eternă este iubirea lui!  
Lumina ce călăuzeşte paşii, 

Căci eternă este iubirea lui!  
Soarele, luna şi misterele, 

Căci eternă este iubirea Domnului! 
 
A despărţit apa Mării Roşii, 

 Căci eternă este iubirea lui!  
A lăsat să treacă Israelul, 

 Căci eternă este iubirea lui!  
A-necat în mare faraonul, 

 Căci eternă este iubirea lui!  
A scufundat toată armata sa, 
  Căci eternă este iubirea Domnului! 
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Condus-a prin deşert al său popor, 

Căci eternă este iubirea lui!  
În luptă dreaptă a învins pe împăraţi, 

Căci eternă este iubirea lui!  
A dat slujitorului său, Israel, 

Căci eternă este iubirea lui!  
Ca moştenire, un pământ sublim, 

Căci eternă este iubirea Domnului! 
 
 
(La M) 
 
/: Laudă Ţie, Hristoase, 
Regele măririi veşnice. :/ 
 
 

 
(fa m) 
  
Aleluia, aleluia, lăudaţi-l pe Domnul, 
Prin cântările cerului, lăudaţi-l pe Domnul. 
 
/: Tot sufletul îi va cânta, aleluia, aleluia. :/ 
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(La M) 
 
 
R:  Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! 
 
 
Solist: 
La-nceput era Cuvântul, 
El era una cu Tatăl. 
Din rostirea sa toate s-au creat. 
 
 
Universul fără margini, 
El facut-a-n întregime 
Şi nimic nu e întocmit fără el. 
 
 
În el e clipirea stelei, 
Şi a oamenilor viaţă, 
Nu e rază să nu îl laude pe el. 
 
 
Începutul şi sfârşitul, 
El este lumina lumii 
Ce-a aprins-o-n noi Tatăl sfânt, Dumnezeu. 
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(Fa M) 
 
R: /: Să cântaţi Domnului un cântec nou, aleluia, 

Căci el lumea mântuieşte, aleluia. :/ 
 
Solist: 
Lăudaţi pe Domnul printr-un cântec nou, 
Căci el lumea mântuieşte 
Şi salvarea-i braţul său, 
Braţul său ce cârmuieşte. 
 
Să cântaţi toţi cu chitare Domnului 
Şi din orice instrumente, 
Sunaţi din alămuri şi orgă, 
Lăudaţi pe Dumnezeu. 
 
 
(si m) 
 
R:  /: Fie mărit numele tău, în vecii vecilor, amin. :/ 
 
Tu eşti înţelept şi puternic, căile tale sunt drepte 
Şi peste tot universul eşti stăpân. 
 
Secretul adâncului mării şi întunericul 
Toate îţi sunt cunoscute, Domn preabun. 
 
Eşti Tată şi plin de-ndurare, tu ne asculţi rugile, 
Ne dai putere să-nvingem tot ce-i rău. 
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(mi m) 
 
/: Cântaţi Domnului un cântec nou, 
Lăudaţi a sa-ndurare! :/ 

 
El e bun, el e bun, 
Milostiv, iubitor, el e bun! 
Fie-n veci slăvit numele cel sfânt, 
Îndurarea sa e mare. 
 
 
(~fa m) 
 
/: Cântaţi Domnului un cântec nou, 
Lăudaţi a sa-ndurare! :/ 
 
/: Adonai, Adonai, 
Tu eşti Tatăl bun, Adonai. 
Ţie-ţi vom cânta, ne vom bucura, 
Lăudăm a sa-ndurare. :/ 
 
Final: Lăudăm a sa-ndurare! (x2) 
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(La M) 

  
 

R:  /: Aleluia, alelu’, aleluia 
Aleluia, aleluia! :/ 

 
 

Cred în iubirea ta, sper în bunătatea ta, 
Meditez cuvântul tău, Dumnezeu preasfânt. 

 
 

Căci fidelitatea ta e cu noi de la-nceput, 
Ştim că tu vei respecta legământul făcut. 

 
Stânca mea, scăparea mea, orice teamă tu alungi, 
Fără griji îmi văd de drum, tu eşti odihna mea. 

 
 

Pentru tine voi trăi, pentru tine voi cânta, 
Voi păstra cuvântul tău, căci tu eşti adevăr. 

 
Şi mergând pe calea ta, doar în tine mă încred 
Cred din suflet că-ntr-o zi te voi întâlni. 
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(re m) 
 
 
R: /: Ce mare eşti, Doamne, 

Din ceruri ne-ai dat izbânda! 
Slăvim al tău nume, 
Aleluia! :/ 

 
 
El este Domnul, el e stăpânul mării, 
Purtat-a războiul, aleluia! 
Braţul său cel tare a îngropat în ape 
Şi cal şi războinic, aleluia! 
 
 
Multele ape le-ai despărţit asemeni  
Cărării în talazuri, aleluia! 
Carele durerii le-mprăştii în străfunduri, 
Cu dreapta mă-nlănţui, aleluia! 
 
 
Tu eşti viteazul, tu eşti cu noi în luptă, 
Puhoaie le-nlături, aleluia! 
Cine e ca tine, stăpân şi călăuză, 
Din moarte scăpare, aleluia! 
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(Re M) 

 
 

Biserica:  /: Doamne, mărire, ţie îţi cântăm în cor 
Şi te preamărim pe tine, Tată creator.:/ 

 
 

Solist:  
Toate-n lume zi şi noapte, parcă le-auzim 
Cum ne-ndeamnă-n mii de şoapte 
Să te preamărim. 

 
 

Dealuri, munţi şi-ntreg pământul te aclamă-n cânt 
Căci tu singur eşti stăpânul 
Veşnic bun şi sfânt. 
 
 
 
(re m) 
 
 
Nimeni nu e sfânt ca Domnul; 
Numai el e Dumnezeu; 
Nu e stâncă aşa ca Domnul nostru. 
Nimeni, nimeni nu e sfânt ca el. 
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RUGĂCIUNE
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(Do M) 
 
Kyrie eleison (Kyrie eleison) 
Christe eleison (Christe eleison) 
Kyrie eleison /x3 (Kyrie eleison /x3) 
 
(Doamne, ai milă de noi! Hristoase, ai milă de noi!) 
 
 
(ReM/ mi m/ do m) 
 
Sfinte Dumnezeule, 
Sfinte tare, 
Sfinte făr’ de moarte, 
Miluieşte-ne pe noi! 
 
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh 
Şi acum şi pururea şi-n vecii vecilor, amin! 

 
 
(mi m) 
 
Sfinte Dumnezeule, 
Sfinte tare, 
Sfinte făr’ de moarte,  
Ai milă de noi! 
 
Nu ne lăsa duşi în ispita grea, 
Păzeşte-ne de rău, 
Pe veci am vrea la dreapta ta să stăm. 
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 (fa m) 
 
R: Duhule Sfânt, mângâietor, 
 Duhule Sfânt, suflu de foc, 

Duhule Sfânt, întăritor,  
Tu ne poţi sfinţi. 

 
Vino Duhule Preasfânt şi coboară peste noi, 
Vino Duhule Preasfânt, vino, te-aşteptăm! 

 
Al sfinţeniei izvor, tu reverşi în inimi har, 
Duh de viaţă dătător, vino, te-aşteptăm! 

 
Ca să ne uneşti din nou, ca iubirea s-o aprinzi, 
Să ne plămădeşti din nou, vino, te-aşteptăm! 
 
 
(Sol M) 
 
Doamne-n tine mă încred, 
Fii a mea odihnă! 
Doamne-n tine mă încred, 
Fii a mea lumină! 
 
Milostiv, îndurător, 
Dăruieşti iubire, 
Duh de viaţă dătător, 
Pace, bucurie. 
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(Sol M) 
 
Plecăm genunchii ‘naintea ta,  
         în lumea de necaz 
Şi te rugăm nu ne lăsa  

să-ţi fim spini pe obraz. 
 
 

R:   /: Deplina ta iubire,  
de dincolo de fire,  
În inimi calde-a răsărit  
şi ne-a învrednicit. :/ 

 
 

Când doi sau trei spre tine vin  
cu-n strigăt de-ajutor, 

Cu dragoste tu dai deplin  
răscumpărarea lor. 

 
 

Şi noi acum ne închinăm  
din toată inima, 

Un dar frumos am vrea să-ţi dăm:  
învaţă-ne-a cânta. 
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(re m) 
 
Veniţi, creştini, la rugăciune 
În casa Tatălui preasfânt. 
 
/: Veniţi de vă plecaţi genunchii 
Şi faţa voastră la pământ. :/ 
 
Creştinii noştri de pe vremuri  
Pe sub pământ altar aveau 
 
/: Şi pe furiş la miezul nopţii 
Veneau şi acolo se-nchinau. :/ 
 
Azi masa Domnului e-ntinsă, 
Dar cei poftiţi nu vin la ea, 
 
/: Ei n-aud glasul lui ce strigă: 
„Veniţi, veniţi la masa mea”. :/ 
 
 
(re m) 
 
Bonum est confidere in Domino, 
Bonum sperare in Domino.  
 
(Bine este să te încrezi în Domnul, 
Bine este să speri în Domnl.) 
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(re m) 
 
 
Doamne, Dumnezeu preaînalt, vino astăzi între noi 
Şi întregului popor dăruieşte-i harul tău. 
 
 
Dă-ne Duhul tău, dă-ne Duhul tău, 
Duhul tău să fie peste al tău popor. 
Dă-ne Duhul tău, dă-ne Duhul tău, 
Duhul tău rămână peste al tău popor. 
 
 
Dă-ne slava ta, dă-ne slava ta,  
Slava ta să fie peste al tău popor. 
Dă-ne slava ta, dă-ne slava ta, 
Slava ta rămână peste al tău popor. 
 
 
Dă-ne pacea ta, dă-ne pacea ta, 
Duhul, slava, pacea ta să fie peste noi. 
Dă-ne pacea ta, dă-ne pacea ta, 
Duhul, slava, pacea ta rămână peste noi. 
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(do m) 
 
Doamne Isuse, lumina lumii, 
Izgoneşte negura din noi. 
Doamne Isuse, iubirea lumii, 
Revarsă dragostea ta peste noi. 
 
 
(mi m) 
 
Vino, Doamne, în inima mea 
Şi sfinţeşte-mă ca să fiu 
O lumină-n jurul meu. 
Astăzi te chem. 
 
Umple-mă cu Duhul tău, 
Schimbă Doamne viaţa mea, 
Vino şi nu mai pleca. 
Astăzi te chem. 
 
Trece totul, tu rămâi  
Stânca mea, speranţa mea. 
Lacrima ca să mi-o ştergi, 
Astăzi te chem. 
 
Harul tău, iubirea ta 
Daruri sfinte îmi vor fi. 
Binecuvântarea ta 
Mă va-nsoţi. 
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(la m) 
 
 
Ascultă-mi, o, Doamne, chemarea! 
Al tău dar îl caut în mine,  
Primeşte-mă la sânul tău de Tată! 
 
Din inima-mi frântă, umilă 
Spre tine înalţ a mea rugă, 
Primeşte-mă la sânul tău de Tată! 
 
Cu sufletul plin de speranţă 
Eu pacea o caut în tine, 
Primeşte-mă la sânul tău de Tată! 
 
 
(fa m) 
 
Fericit e oricine se încrede în Domnul. (x2) 
 
R: /: Şi umblă pe căile Domnului 
        Toate zilele vieţii lui. :/ 
 
Fericit e oricine îl iubeşte pe Domnul. (x2) 
 
Fericit e oricine îl ascultă pe Domnul. (x2) 
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(Re M) 
 
Când Duhul Sfânt din cer s-a pogorât 
Avuse-n lume-un larg ecou, 
Aprinse-n inimi focul mult dorit 
Şi multe vieţi născu din nou. 
Şi cei dintâi creştini s-au răspândit, 
Prin lume viu mărturisind. 
Deşi prigoane multe-au suferit, 
Pe Hrist’ vestiră biruind. 
 
R:  /: Duhule vino, ceasul e greu, 

Cu mângâiere şi slava lui Dumnezeu. 
Vino şi-acum cu puterea ta, 
Cu daruri sfinte, zidind biserica. :/ 

 
Şi-apoi, prin veacurile ce-au trecut, 
Pământu-n beznă se-nveli. 
Dar cei aleşi ştiură că cel drept, 
Doar prin credinţă va trăi. 
Noi vremea cea din urmă o trăim, 
Mereu cu-acelaşi foc tu arzi, 
Mai mult ca oricând martori vrem să fim, 
Lumea să te cunoască şi-azi. 
 
R:  /: Duhule vino, ceasul e greu, 

Cu mângâiere şi slava lui Dumnezeu. 
Vino şi-acum cu puterea ta, 
Cu daruri sfinte, zidind biserica. :/ 
Cu daruri sfinte, zidind biserica,  
Zidind biserica. 
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(mi m) 
 
 
R:  Duhule Sfânt, izvorul iubirii, 

Vino la noi să trăim iubirea ta. 
 
 
Inima noastră te caută întruna, 
Roua ta peste noi s-o reverşi, 
Inima noastră te caută întruna, 
Mângâierea noastră eşti. 
 
 
Fă să-i iubim pe oameni, fraţii noştri, 
Cu iubirea lui Hristos. 
Fă să-i iubim pe oameni, fraţii noştri, 
Dăruind al dragostei prinos. 
 
 
Duh de foc, lumină pentru viaţă, 
Eşti dorit de cei prea trişti. 
Duh de foc, lumină pentru viaţă, 
Peste inimi stăpâneşti. 
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(la m) 

 
 
            Toţi: Bunătăţile Domnului nu se sfârşesc 

          Niciodată (niciodată), 
                     Îndurările Domnului nu sunt la capăt 
                     Niciodată (niciodată), 
                     Ci-n fiecare dimineaţă 
                     Se-nnoiesc (se-nnoiesc). 
                     /: Mare este credincioşia ta! (atât de mare!) :/ 

 
 
Solo: Cu cei ce-n el nădăjduiesc 

                     Domnul este bun. 
                     Să aşteptăm în tăcere  
                     Izbăvirea lui. 

 
          Dacă el ne pedepseşte, 
          Iar se va-ndura. 
          Nu mâhneşte bucuros  
          Pe cei ce sunt ai lui. 
 
          Dacă noi ne vom întoarce, 
          El ne va primi. 
          Domnului grăbit să-i spunem 
          “Am păcătuit.” 
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(Mi M) 
 
Solist: 
Am fost răstignit împreună cu Hristos 
/: Şi trăiesc, dar nu mai trăiesc eu 
Ci Hristos trăieşte în mine. :/ 
 
Biserica: 
Am fost răstignit împreună cu Hristos 
/: Şi trăiesc, dar nu mai trăiesc eu 
Ci Hristos trăieşte în mine. :/ 
 
 
 
(Fa M) 
 
/: Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, 
Miluieşte-mă pe mine,  
Păcătosul. :/ 
 
Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, 
Miluieşte-mă pe mine, (3x) 
Păcătosul. 
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(Fa M) 
 
R: Doamne, nu uita strigătul celui păcătos! 
 
Rugăciunea mea smerită  
Ascult-o, Doamne! 
Prin atotputernicia ta  
Poţi să mântuieşti. 
 
Iubirea ta e mare  
Şi vrei să mă salvezi, 
Nu-mi ascunde-nfăţişarea ta  
Şi vino-ntr-ajutor. 
 
Doamne, sunt sărman şi păcătos,  
Mă susţine mâna ta, 
Pentru toate-ţi mulţumesc acum 
Şi-ţi cer iertare. 
 
 
(si m) 
 
Doamne, Doamne, ceresc Tată, 
Noi pe tine te rugăm: 
Lumineaz-a noastră minte, 
Lucruri bune să-nvăţăm. 
 
Căci tu eşti stăpânul lumii 
Şi al nostru Tată eşti, 
Şi pe toate cele bune 
Numai tu le împlineşti. 



 
 

59 

 
 
 

(mi m) 
 
Cei ce se încred în Domnul sunt 
Ca muntele Sionului 
Care nu se clatină nicidecum, 
Ci în veci stă întărit. 
 
 
Cum Ierusalimul e înconjurat de munţi, 
Aşa pe poporul său 
Domnu-l înconjoară ne-ncetat, 
De acum şi până-n veac. 
 
 
Doamne, te rugăm ca peste ai tăi 
Binefaceri să reverşi. 
Pacea ta să fie peste Israel 
De acum şi până-n veci. 
 
 
/: Aleluia Tatălui şi Fiului, 
Aleluia Sfântului Duh 
Şi acum şi pururea şi-n veci de veci, 
Aleluia, aleluia, amin. :/ 
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(do m) 
 
Tată bun, venim la tine, 
Căci noi ştim că vei ierta tot ce-am greşit. 
/: Ne aştepţi şi ne primeşti cu braţele deschise. :/ 
 
R: /: Tu ne eşti Tată, noi suntem fiii tăi,  

Primeşte şi ascultă rugăciunea noastră. :/ 
 
Tată bun, noi te rugăm 
Să primeşti cu îndurare ruga noastră. 
/: Nu lăsa să te uităm pe drumurile noastre. :/ 
 
 
(Mi M) 
 
Vindecă-mă Doamne şi voi fi vindecat, 
Mântuieşte-mă tu şi voi fi mântuit, 
Căci tu eşti slava mea şi numele tău port, 
Inima-mi leg de tine, ca brâul tău de in. 
 
 
(re m) 
 
Încrederea mea e în tine, 
O, Domnul meu,  
Tu singur îmi eşti speranţa  
Şi sprijinul meu. 
 
/: Iată pentru ce nu mă tem: 
Credinţa mea în tine e! :/ 
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(Si M) 
 
Nu te teme căci eu sunt cu tine, 
Nu te uita cu-ngrijorare  
Căci eu sunt Dumnezeul tău, 
Eu te întăresc  
Şi tot eu îţi vin în ajutor, 
Eu te sprijinesc  
Cu dreapta mea biruitoare 

 
(Re M) 
 
M-ai regăsit când eu pierdut în mine 
Mă răstigneam pe-altarele de lut,  
Când prăbuşit zăceam în neputinţă, 
Când faptele-mi fărâme m-au făcut. 
 
R: Tu m-ai cules din pulbere cu harul 

Ca să mă-mbraci în dragostea dintâi 
Şi mi-ai şoptit, tu eşti mărgăritarul, 
În dragostea-mi de-a pururi să rămâi. 

 
Astăzi alerg cât mai grăbit pe cale, 
S-ajung acolo sus la dreapta ta, 
Să trec prin poarta biruinţei tale, 
Prin poarta ce se cheamă Golgota. 
 
Şi dac-adesea cad sub greul crucii 
Şi mă pândesc ispite îndeajuns, 
Atuncea mulţumiri ţi-aduc, Isuse, 
Căci harul tău îmi este îndeajuns. 
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(Do M) 
 
 
Eu sunt un om, sunt doar un om, 
Ajută-mi te rog să-nvăţ mai mult ce pot să fiu. 
Să cred mai mult în al meu Domn,  
Din dragoste să te slujesc timp de o zi. 
 
 
R: Doar timp de o zi, Isuse, 

Atât este tot ce-mi doresc. 
Dă-mi tu puteri, 
Ce-am de făcut să-nfăptuiesc. 
Căci mâine nu ştiu, Isuse, 
Dacă va mai fi înc-o zi, 
Nu ştiu ziua când viaţa mea se va sfârşi. 

 
 
Îmi amintesc cum pe pământ 
Cu oameni umblai şi le vorbeai prin Duhul Sfânt. 
Vino şi azi prezent să fii, 
Să ne vorbeşti prin Duhul Sfânt timp de o zi. 
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(Fa M) 
 
/: Mielul lui Dumnezeu 
Care iei asupra ta păcatele lumii 
Dă-ne nouă pacea ta. :/ 

 
/: Pacea ta, pacea ta, 
Dă-ne Doamne pacea ta, 
Nu cum e pacea de la oameni,  
Dă-ne Doamne pacea ta. :/ 
 
 
 
(re m) 
 
Solist: 
Mielul lui Dumnezeu, 
Care iei asupra ta păcatele lumii, 
 
Biserica: 
Miluieşte-ne pe noi. 
 
Solist: 
Şterge fărădelegea, 
Curăţeşte-ne de păcat, 
Prin îndurarea-ţi mare, 
 
Biserica: 
Dă-ne nouă pacea ta. 
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(Lab M) 
 
Râu al binecuvântării, Duhul celui veşnic viu, 
Vino cu timpuri de pace, umple-nsetatul pustiu! 
 
R:   Doamne, revarsă Duhul promis ca pe-un râu, 
      Chiar un strop e fericire, dă-ne-ndeajuns Duhul tău! 
 
Sfântă binecuvântare, râu ce curgi din Dumnezeu, 
Umple cu sfântă putere, sufletul nostru mereu! 
 
Râu al binecuvântării, astăzi smeriţi te dorim, 
Vino, revarsă putere, viaţă şi har pe deplin! 
 

 
(La M) 
 
Încrede-te (Încrede-te) 
În Domnul (În Domnul) 
Din toată inima. (Din toată inima.) 
 
Nu te bizui pe-nţelepciunea ta, 
(Nu te bizui pe-nţelepciunea ta,) 
Recunoaşte-l în toate căile tale, 
(Recunoaşte-l în toate căile tale,) 
El îţi va netezi cărările. 
(El îţi va netezi cărările.) 
 
Încrede-te (Încrede-te) 
În Domnul. (În Domnul.) 
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(re m) 

R: O, adâncul bogăţiei 
Ştiinţei Dumnezeului nostru! 
O, adâncul bogăţiei 
Înţelepciunii lui! 

 

Solist: 
Nepătrunse sunt judecăţile, 
Neînţelese căile Domnului. 
Cine-a fost sfetnicul Domnului? 
Necunoscut este gândul lui. 

 

Cin’ i-a dat întâi Domnului, 
Cine să aibă drept să primească? 
Din el, prin el şi pentru el toate sunt, 
Slavă veşnică-i fie! 

 

 (~mib m) 
R: O, adâncul bogăţiei  

Ştiinţei Dumnezeului nostru! 
O, adâncul bogăţiei 
Înţelepciunii lui! 

 

Solist: 
Vă-ndemn, dar, fraţilor,  
Să vă aduceţi trupurile lui Dumnezeu, 
O jertfă vie, sfântă, plăcută, 
Slujbă duhovnicească. 

 

Să nu vă potriviţi  
Chipului veacului acestuia, 
Ci mintea voastră s-o înnoiţi, 
Voia Domnului s-o ştiţi.  
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(Re M) 
 
 
Da, stânca mea este Domnul, 
Cu iubire mă călăuzeşte, 
Pe braţ mă poartă şi mă păzeşte. 

 
 

R: Şi-mi dă bucuria-nchinării, 
Mă înalţă în lumina sa,  
Mă cuprinde credincios în iubire: 
Domnul vrea mântuirea să-mi dea. 

 
 

Da, la păşune de pace 
Mă conduce şi mă mântuieşte, 
Odihna sfântă îmi dăruieşte. 

 
 

Eu îi voi da-ntotdeauna  
Mulţumire pentru biruinţă: 
Hristos îmi este spre cer cununa. 
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(la m) 
 
 
R: La tine vin, o, Doamne,  

Căci tu eşti scăparea mea. 
Eşti stânca mea, refugiul meu,  
Tu eşti Domnul meu. 

 
 
În tine vin să mă ascund, 
Eşti scutul meu, te chem în ajutor, 
În braţul tău am adăpost, 
Binecuvântat să fii în veci! 
 
 
Mă sprijină în încercări,  
Îmi răspunde orişicând îl chem. 
Din înălţimi coboară, 
Mâna lui mă apără mereu. 
 
 
Vreau să fii în veci stăpânul meu, 
Tu, care eşti făclia mea mereu. 
Călăuză pentru drumul greu, 
Viaţa mea eu ţi-am încredinţat. 
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EUHARISTIE
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(La M) 
 
Trupul Domnului, hrana noastră, 
Sfântă masă, pentru oameni. 
/: Aleluia, aleluia! :/ 
 
Al lui sânge, dar de viaţă, 
Sfântă jertf-a mântuirii. 
/: Aleluia, aleluia! :/ 
 
Slavă ţie, Doamne Tată, 
Fiu al păcii, Duh al vieţii. 
/: Aleluia, aleluia! :/ 
 
(mi m) 
 
O iubire cât ranele tale, 
Hrană inimii mele ai dat. 
/: Pâinea frântă îmi e sărbătoare, 
Trupul tău este glorificat. :/ 
 
O iubire cât ranele tale  
Cupe albe le umplu cu dor. 
/: Picătură de vin de salvare 
Eu îl gust şi sunt nemuritor. :/ 
 
Închinare-mpreună cu tine, 
Înaintea plecării spre cer, 
/: Este clipa aceasta stăpâne, 
Cel mai sfânt şi mai drag giuvaier. :/ 

  



 
 

72 

 
 (Fa M) 
 
Paştele s-apropiau, veniseră cinci mii, 
De unde să dea celor nevoiţi? 
Isus luat-a pâinile, mulţumit-a Tatălui 
Şi flămânzilor le-a împărţit. 
 
R: Pâine a vieţii, pogorâtă din cer, 

Dă-ni-te pe tine nouă astăzi. 
Pâine cerească, de la Tatăl ai venit, 
Dă-ni-te pe tine, Isuse, pururea. 

 
După mântuitorul o mulţime mergea, 
Căutându-şi pâinea de zi cu zi. 
“Căutaţi mâncarea pentru viaţa veşnică”, a spus el, 
“Aşa nicicând voi nu veţi flămânzi.” 
 
“Din cer de sus m-am pogorât, voia Tatălui s-o fac, 
Şi cine-n mine crede, va trăi. 
Cine vine la mine şi la Tatăl a venit, 
Afară pe-acela nu-l vom izgoni.” 
 
“Pâinea ce dă viaţă veşnică sunt eu, 
Trupul meu şi sângele luaţi. 
Pentru viaţa lumii altă hrană nu e, 
Veniţi la mine şi vă săturaţi”. 

 
Doamne, fă-ne credincioşi, cu tine să umblăm, 
La altul să nu ne ducem nicidecum. 
Cuvintele ce ni le dai sunt viaţă şi duh, 
Căci al lui Dumnezeu Hristos eşti tu. 
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(re m) 
 
Solist: Primeşte Doamne aceste daruri,  
 
Biserica: Daruri în cinstea ta. 
 
Solist: Rodul pământului şi-al muncii noastre,  
 
Biserica: Daruri în cinstea ta. 

 
Biserica: /: Ia-le Doamne sfinte, ia-le pe altar, 
             Binecuvântează Doamne-al nostru dar. :/  

 
Pâine şi vin aducem pe-altar, 

Daruri în cinstea ta. 
Trup şi sânge pentru noi sunt, 

Daruri în cinstea ta. 
 

Primeşte Doamne jertfele noastre, 
Daruri în cinstea ta. 

Ele sunt jertfe doar din iubire, 
Daruri în cinstea ta. 
 

Primeşte Doamne mâinile noastre, 
Daruri în cinstea ta. 

Pune în ele haruri bogate, 
Daruri în cinstea ta.  
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(mi m) 
 

 
Fericit “apostol al iubirii” 
Care-n seara cinei ţi-ai culcat 
Capul trist, cu drag şi duioşie 
Pe pieptul cel mai sfânt şi mai curat. 
 
Oare ce-ai putut să simţi atuncea 
Că apoi, oricât ai mai trăit 
Numai despre veşnica Iubire 
Şi despre adevăr ai mai vorbit. 
 
În străfundurile vieţii tale 
Oare ce izvor s-a deşteptat? 
Că de-atunci, de mii de ani, tot curge 
Şi până astăzi nu a mai secat. 
 
Ce foc tainic oare a fost acela 
Care inima, atunci, ţi-a-ncins 
Că de-atunci, de mii de ani, tot arde 
Şi până astăzi încă nu s-a stins. 
 
Fericit “apostol al iubirii” 
Ce puţini ştiu harul cel slăvit 
Ce-a făcut din cina cea de taina 
Izvorul tău etern şi fericit. 
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(Fa M) 
 
R: /: Pâinea-nvierii din tine primim 

Când împreună la cruce venim. :/ 
 
Solist:  
Învie Doamne în noi  
Al tău trup ce-acum se frânge, 
Ne împarte rodul care viaţa ne-a adus. 
 
Paharul, Doamne, ni-l dai 
Cu-al tău sânge care curge 
Depărtând păcatul unei lumi ce s-a pierdut. 
 
E gândul nostru senin  
Şi viaţa e mulţumire, 
Crucea ta, cu Tatăl, lumea-ntreagă a unit. 
 
 
(Fa M) 
 
Doamne, primeşte-mă în a ta împărăţie. (x4) 
 
Jesus, remember me,  
When you come into your Kingdom. 
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(fa m) 
 
 
F: 
Din sfânt izvor pe Golgota mult sânge s-a vărsat, 
Izvoru-acesta minunat ne spală de păcat. 
 
 
R: Şi pentru-al meu păcat a curs izvorul minunat, 

Isuse-n sângele-ţi vărsat iertarea-n veci ne-ai dat. 
 
 
B: 
Acest izvor a fost aflat la cruce de-un tâlhar, 
Crezând în jertfa lui Hristos, a fost salvat prin har. 
 
Toţi: 
Puterea-cestui sfânt izvor aceeaşi e mereu, 
Ea mă păstrează-n legământ cu salvatorul meu. 
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(sol m) 
 
 
Isuse ai rămas cu noi în taina din altar 
Sub chip de pâine şi de vin, venim să te adorăm. 
 
 
Tu, Dumnezeu, tu, rege sfânt, ne-ai dat tot ce-ai avut, 
Tu eşti Hristos, eşti mielul blând pe cruce răstignit. 
 
 
În suferinţă ai purtat păcatul nostru greu. 
Cu sânge sfânt tu ne-ai spălat, pe toţi ne-ai răscumpărat. 
 
 
Ai răspândit şi peste noi pe Duhul tău cel Sfânt 
Cu apa şi cu sângele ţâşnind din coasta ta. 
 
 
Noi credem cu tu ai învins prin învierea ta 
Şi veşnic în mărirea ta cu tine vom trăi.
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NAŞTEREA DOMNULUI 
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(Re M) 
 
 
Cu bucurie să cântaţi, 
Mesia s-a născut! 
Vă închinaţi, îl lăudaţi, 
/: În cer şi pământ, (x2) 
În cer, în cer şi pe pământ. :/ 
 
 
Cu bucurie să primiţi  
Pe regele de sus, 
Iar inima omenească 
/: Lui să-i gătească loc (x2) 
Lui să-i, lui să-i gătească loc. :/ 
 
 
Pe-al său popor cu dragoste 
El îl va cârmui. 
Cei mântuiţi cu glorie 
/: Îl vor slăvi pe el (x2) 
Îl vor, îl vor slăvi pe el. :/ 
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(Re M) 
 
 
Fii slăvit, Isuse, 
Prunc dumnezeiesc, 
Îngeri se coboară  
Şi te preamăresc. 
 
 
R:  Şi îţi cântă cu uimire 

Imnuri sfinte de mărire, 
/: Gloria, gloria, gloria, 
In excelsis Deo. :/ 

 
 
Crai din depărtare, 
Azi sosesc la tine, 
Să-ţi aducă daruri 
Şi să se închine. 
 
 
Cerul şi pământul 
Astăzi s-au unit, 
Că un Dumnezeu  
Pe lume a venit. 
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(sol m) 
 
Veniţi credincioşi, azi, plini de bucurie, 
Veniţi, o, veniţi toţi la Betleem. 
Iată în paie regele măririi. 
 
 
R: Venite adoremus, venite adoremus, 

Venite adoremus Dominum. 
 
 
Voi, coruri de îngeri, glorie aduceţi, 
Cântaţi Domnului cete îngereşti, 
Slavă lui Dumnezeu în înălţime. 
 
 
R: Veniţi să ne-nchinăm lui, (x2) 

Veniţi să ne-nchinăm lui, căci el va domni. 
 
 
O, Doamne, îţi spunem bun venit în lume, 
Isuse, a ta fie slava în veci. 
Cuvântul Tatălui eşti printre oameni. 
 
R: Venite adoremus, venite adoremus, 

Venite adoremus Dominum. 
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(Sol M) 
 
 
O, ce veste minunată, 
În Betleem ni s-arată:  
Astăzi s-a născut cel făr' de-nceput,  
Cum au spus proorocii.  
 
 
Că la Betleem Maria,  
Săvârşind călătoria,  
În sărac lăcaş, lâng-acel oraş, 
Naşte pe Mesia.  
 
 
Pe Fiul cel din vecie,  
Ce l-a trimis Tatăl mie, 
Să se nască şi să crească,  
Să ne mântuiască. 
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(Fa M) 
 
 
Îngeri mii din ceruri cântă 
Pe deasupra văilor. 
Munţii bucuroşi repetă 
Armonia, cântul lor. 
 
 
R:  /: Gloria, in excelsis Deo! :/ 
 
 
Ce-i cu bucuria voastră,  
Voi, păstori, ce auziţi?! 
Ce anunţă coru-n slavă, 
Ce-ascultaţi aşa uimiţi?! 
 
 
Pruncul sfânt cu chip de soare  
E nespus de luminos.  
Sfinţi părinţi cu adorare 
Îl veghează pe Hristos. 
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(Fa M) 
 
Cerul şi pământul (x2) 
De cântări astăzi răsună. 
Îngeri şi oameni (x2) 
Cântă veseli împreună. 
 
 
R:  Hristos se naşte, Domnul coboară, 

Îngerii cântă, magii îl adoră.  
Păstori aleargă, ieslea o-nconjoară,  
Mari minuni se întâmplară.  

 
 
Din cer Cuvântul (x2) 
În trup ni se arată; 
Noaptea din lume (x2) 
Se face zi îndată! 
 
Din răsărit vin (x2) 
Magi cu bucurie 
Cu daruri multe: (x2) 
Aur, smirnă şi tămâie. 
 
Hristos se naşte, (x2) 
Veniţi la închinare 
Cu vesel suflet (x2) 
Şi veselă cântare!  
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(Re M) 
 
 
O, ce minunat! O, ce glorios! 
Pe pământ s-a născut Hristos! 
Tot cerul cântă în noaptea sfântă: 
"Slavă, slavă-n veci lui Dumnezeu!" 
 
 
O, ce minunat! O, ce glorios!  
Pe pământ s-a născut Hristos! 
Tainic răsună vestea cea bună: 
"Slavă, slavă-n veci lui Dumnezeu!" 
 
 
O, ce minunat! O, ce glorios! 
Pe pământ s-a născut Hristos! 
El dă iertare şi împăcare: 
"Slavă, slavă-n veci lui Dumnezeu!" 
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(Fa M) 
 
 
R:  Ziua aceasta Domnul a creat, 

Voioşi cântaţi şi-n el vă bucuraţi! 
Ziua aceasta Domnul a creat, 
Voioşi cântaţi, aleluia! 

 
Solist: 
A venit un copilaş, 
Blând şi dulce şi gingaş. 
Din fecioară s-a născut, 
Bucurie ne-a făcut! 
 
R:  Ziua aceasta Domnul a creat, 

Voioşi cântaţi şi-n el vă bucuraţi! 
Ziua aceasta Domnul a creat, 
Voioşi cântaţi, aleluia! 

 
El e Domn, Isus Hristos  
Milostiv şi credincios, 
Vine ca mântuitor 
Pentru neamul muritor.  
 
R:  Ziua aceasta Domnul a creat, 

Voioşi cântaţi şi-n el vă bucuraţi! 
Ziua aceasta Domnul a creat, 
/: Voioşi cântaţi, aleluia! :/ 
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ÎNVIERE
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(Sol M) 
 
 
Aceasta e ziua cea sfântă, 
Hristos din mormânt a-nviat, 
Se bucură cerul şi cântă, 
Domnul nostru pe toţi ne-a salvat. 
 
 
R: Hristos, Hristos din mormânt glorios a-nviat, 
      Hristos, Hristos din morţi pentru noi a-nviat! 
 
 
Prin crucea şi moartea lui sfântă, 
Isus cerul iar ne-a deschis, 
Puterea satanei e-nfrântă, 
Răul este de-acuma învins. 
 
 
Trăind bucuria-nvierii, 
Popoarele azi te slăvesc. 
Spre tine, stăpânul puterii, 
Cu nădejde de-a pururi privesc. 
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(Mi M) 

 
Hristos a-nviat, aleluia! 
E-acum printre noi, aleluia! 
/: Slăvit fie-n veci 
Al său nume sfânt, 
Aleluia, aleluia! :/ 
 
În cântec voios, aleluia! 
Slăvim pe Hristos, aleluia! 
/: Din veci ne-a iubit 
Şi ne-a mântuit, 
Aleluia, aleluia! :/ 
 
Hristos a-nviat, aleluia! 
Vestim tuturor, aleluia! 
/: Căci el ne-a lăsat 
Un dar minunat, 
Aleluia, aleluia! :/ 
 
În pâine şi vin, aleluia! 
Cu toţi-l primim, aleluia! 
/: Cu noi a rămas, 
Ca hrană s-a dat, 
Aleluia, aleluia! :/ 
 
Hristos era mort, aleluia! 
Acum a-nviat, aleluia! 
/: Hristos e prezent 
Şi va reveni. 
Aleluia, aleluia! :/ 



 
 

93 

 
 
 

(Fa M) 
 
 
Din mormântu-ntunecat, 
Azi Hristos a înviat, 
/: A-nviat, a-nviat, 
Lumea iar s-a luminat. :/ 
 
Iar noi toţi în lume jos 
Dăm mărire lui Hristos. 
/: Lui Hristos, lui Hristos 
Care din păcat ne-a scos. :/ 
 
Azi Hristos a înviat, 
A-nviat cu-adevărat! 
/: A-nviat, a-nviat, 
Viaţa veşnică ne-a dat. :/ 
 
 
 
(Fa M) 
 
 
/: Hristos a înviat din morţi, 
Cu moartea pe moarte călcând 
Şi celor din morminte 
Viaţă dăruindu-le. :/ 
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(Do M) 
 
 
Hristos a biruit mormântul 
Şi lumea a salvat. 
Să cânte cerul şi pământul, 
Hristos a înviat, a înviat! 
Aleluia, aleluia! 
 
 
Femeilor le spune-un înger 
Cu chipul luminat, 
Uitaţi-vă, e gol mormântul, 
Hristos a înviat, a înviat! 
Aleluia, aleluia! 
 
 
 Duşmanii lui, cuprinşi de teamă, 
 Mormântu-au sigilat. 
 Dar, iată, plin de măreţie, 
 Hristos a înviat, a înviat! 
 Aleluia, aleluia! 
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(Fa M) 
 
 
E ziua învierii, popoarelor veniţi 
În cugete şi-n inimi lumina s-o primiţi. 
Cântări de biruinţă s-aducem lui Hristos, 
Că din robia morţii cu moartea lui ne-a scos. 
 
 
Treziţi din somn spre ziuă, s-aducem la mormânt, 
În loc de plâns, cântare, în loc de mir, cor sfânt. 
Căci soarele dreptăţii, Hristos, a răsărit 
Şi tuturor viaţă pe veci ne-a dăruit. 
 
 
Ierusalime, cântă mai viu, mai minunat, 
Căci slava sa cerească, spre tine-a revărsat. 
Te bucură şi saltă, Sioane, munte sfânt, 
Că Domnul vine iară, cu slavă pe pământ. 
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(Sol M) 
 
 
Să cânte azi întreg poporul 
Că cel pe cruce răstignit, 
A înviat din umbra morţii 
Aşa cum a făgăduit. 
 
 
R: /: Aleluia, aleluia, 

Aleluia, aleluia. :/ 
 
 
Suntem ai învierii martori 
Şi spunem lumii ne-ncetat: 
A noastră singură speranţă 
E doar Isus, cel înviat! 
 
 
În el avem nădejde sfântă 
Că vom primi ce ne-a promis. 
Şi că vom fi părtaşi cu Domnul  
Acolo sus, în Paradis. 
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(Fa M) 
 
Din mormânt învie Domnul, ce murise din iubire, 
Azi ni-s inimile pline de o mare bucurie. 
El, ce-i rege peste toate, se născuse într-un staul, 
A murit apoi pe cruce să ne mântuie de rău. 

 
R:  Canon:  F: Hristos e viu,  

B: Hristos e viu 
F: Căci a-nviat,  
B: Căci a-nviat 

               Toţi: Slăviţi-l toţi, aleluia! 
 

El e apa vie care stinge setea cea mai mare, 
El e pâinea ce divină, el e soare, e lumină. 
Fericit cel ce se teme şi urmează a sa cale, 
Fericit cine-l iubeşte şi îi cântă ne-ncetat. 

 
Fără el nu este pace, fără el nu e iubire, 
Fără el nu e putere, fără Domnul nu-i nici viaţă, 
El învie azi din moarte şi ne scapă de păcate, 
El e bun şi plin de milă, se îndură de noi toţi. 
 
R:  Canon:  F: Hristos e viu,  

B: Hristos e viu 
F: Căci a-nviat,  
B: Căci a-nviat 

               Toţi: Slăviţi-l toţi, aleluia! 
Hristos e viu! 
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(Do M) 
 
 
Pământul azi răsună plin, aleluia, 
Sub vraja cerului senin, aleluia. 
Aleluia, aleluia, aleluia! 
 
Azi soarele cel viu, Hristos, aleluia, 
Se-arată lumii maiestuos, aleluia. 
Aleluia, aleluia, aleluia! 
 
Pe cruce moartea a-ndurat, aleluia, 
Dar din mormânt s-a ridicat, aleluia. 
Aleluia, aleluia, aleluia! 
 
Osana, mare împărat, aleluia, 
Tu de osândă ne-ai scăpat, aleluia. 
Aleluia, aleluia, aleluia! 
 
Mărire ţie-n înălţimi, aleluia, 
Să-ţi cânte-n coruri heruvimi, aleluia. 
Aleluia, aleluia, aleluia! 
 
“Hristos din morţi a înviat!”, aleluia, 
“Adevărat a înviat!”, aleluia. 
Aleluia, aleluia, aleluia! 
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(Sol M) 

 
 

R: Hristos a-nviat, Hristos a-nviat, 
Din morţi glorios a-nviat, a-nviat! 
Hristos a-nviat, Hristos a-nviat, 
Din morţi glorios a-nviat! 

 
 
/: Creştinii se-adună :/  

cuprinşi de bucurie 
/: Căci Domnul cu slavă :/  

din moarte azi învie. 
 
/: Şi viaţa şi moartea :/  

cumplit se înfruntară, 
/: A raiului poartă :/  

deschisă este iară. 
 
/: Speranţa învie :/  

în inima căită, 
/: Voinţa de bine :/  

învinge în ispită. 
 
/: Tresaltă-n cântare, :/  

creştinule cucernic, 
/: Vesteşte-l în lume :/  

pe Domnul cel puternic. 
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(Mi M) 
 
 
Cântarea învierii  
În lume-a răsunat, 
 

/: Biruitor al morţii,  
Hristos a înviat! :/ 

 
Cântaţi, pământ şi ceruri,  
Căci el s-a arătat! 
 

/: Biruitor în toate, 
Hristos a înviat! :/ 

 
Cântaţi, puteri şi neamuri,   
Căci el e Împărat! 
 

/: Nemuritor, la Tatăl, 
Hristos a înviat! :/  

 
Cântaţi, popoare, astăzi,  
Căci el e minunat! 
 

/: Slăvit fiind de-a pururi, 
Hristos a înviat! :/ 
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(Fa M) 
 
 
Astăzi este ziua, ziua învierii, 
Pe care a făcut-o Domnul, 
Să ne bucurăm şi să ne veselim în ea. 
 
 
Lui să ne rugăm şi să ridicăm  
Spre cer mâini curate-n orice loc. 
Astfel să trăim, pe Domnul să-l cinstim în veci. 
 
 
Astăzi să intrăm în odihna lui, 
În bucuria Domnului, 
El a înviat, Hristos e înălţat în cer. 
 
 
/: Aleluia Tatălui, aleluia Fiului, 
Aleluia Sfântului Duh,  
Şi acum şi pururea şi în veci de veci, amin! :/ 
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(Re M) 

 
 

Solist: Astăzi să ne bucurăm, 
Din mormânt Hristos a înviat. 
Împreună să-i cântăm 
Celui ce speranţa ne-a redat. 

 
 

Biserica: /: Aleluia, aleluia, aleluia 
   Aleluia, aleluia. :/ 

 
 
Solist: Pe cel viu între cei morţi 

Nu-l mai căutaţi, căci e în zadar. 
El, a cerurilor porţi, 
Înviind din moarte, le-a deschis iar. 
 

 
Solist: Învierea sa-i zălog 

Că-ntr-o zi şi noi vom învia 
Şi că-n cer avem un loc, 
Unde-n veşnicie îi vom cânta. 

  



 
 

103 

 
 
 
(Fa M) 
 
 
Aleluia, a-nviat Hristos cu-adevărat, 
Cuvântul slavei întrupat, aleluia! 
Aleluia, a-nviat şi ne-a răscumpărat, 
Speranţa-n inimi ne-a redat, aleluia! 
 
 
R:  /: Aleluia, aleluia! 

Aleluia, aleluia, aleluia! :/ 
 
 
Aleluia, el e viu, căci moartea a învins, 
Prin crucea şi-nvierea sa, aleluia! 
Aleluia, el e viu, e viu cu-adevărat, 
Lumină-n inimi ne-a redat, aleluia! 
 
 
Aleluia, e cu noi, Domnul s-a arătat 
La toţi acei ce l-au urmat, aleluia! 
Aleluia, e cu noi, Hristos, cel înviat 
Pe veci la Tatăl ne-a-nălţat, aleluia! 
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(Fa M) 
 
 
R:  Ziua aceasta Domnul a creat, 

Voioşi cântaţi şi-n el vă bucuraţi! 
Ziua aceasta Domnul a creat, 
Voioşi cântaţi, aleluia! 

 
 
Solist: 
Domnul moartea a înfrânt 
Părăsind al său mormânt. 
Noapte şi dureri pălesc, 
Zorii zilei strălucesc. 
 
 
Azi Isus e împărat, 
În mărire înălţat. 
Este viu Isus Hristos! 
Să-i cântăm un imn voios. 
 
 
R:  Ziua aceasta Domnul a creat, 

Voioşi cântaţi şi-n el vă bucuraţi! 
Ziua aceasta Domnul a creat, 
/: Voioşi cântaţi, aleluia! :/ 
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ADVENT  ŞI  PARUSIE
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(sol m) 
 
 
R: Voi, ceruri, cu-a voastră lumină 

Trimiteţi pe Domnul cel sfânt. 
Când, frântă, inima se-nchină, 
Fiţi dragostea pe pământ! 

 
 
Suntem deşertul şi rătăcirea, 
Maranata, maranata! 
Tu, ploaia sfântă ce-nvie firea,  
Maranata, maranata! 
 
 
Suntem în lanţuri, tu libertatea, 
Maranata, maranata! 
Noi călătorii, tu eşti cetatea, 
Maranata, maranata! 
 
 
Noi suntem foamea şi setea humii, 
Maranata, maranata! 
Tu, vin şi pâine, eşti hrana lumii! 
Maranata, maranata! 
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(Mi M) 
 
/: Doamne Isuse, regele slavei, 
Cel ce-ai venit întrupându-te-n lume, 
Glorie ţie, soarele nostru, 
Cel ce răsai din înălţime. :/ 
 
/: Domine Deus, Rex Celestis, 
Qui venit et incarnatus in mundo, 
Gloria tibi, Domine noster, 
Domine Iesu, Filius Patris. :/ 
 
 
(Re M) 
 
Voi ceruri vă-nduraţi, 
Pe cel promis ni-l daţi, 
/: Pe Fiul Tatălui de sus, 
Pe-al nostru Domn Isus. :/ 
 
Cel binecuvântat 
De noi s-a îndurat, 
/: El ne trimite pe pământ 
Pe Fiul său preasfânt. :/ 
 
Mărire Tatălui, 
Mărire Fiului 
/: Şi Duhului mângâietor, 
În vecii vecilor. :/ 
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(re m) 
 
 
Fecioara naşte un Fiu frumos 
Al casei lui David la Betlehem 
Al lui Dumnezeu sfânt Fiu, 
Fiu al lui Adam. 
 
R: Iată Mielul lui Dumnezeu 

Care ridică păcatul lumii! 
Iată Mielul lui Dumnezeu, 
Mesia, Fiul lui Dumnezeu! 

 
Ca martor a venit un om,  
Numele lui era Ioan, 
Ca să-l facă cunoscut 
Pe Mielul lui Dumnezeu. 
 
"După mine vine un om", a zis, 
"care este înaintea mea. 
El botează cu Duhul Sfânt, 
Focul lui Dumnezeu." 
 
Isus a fost botezat de Ioan; 
Peste el Duhul Sfânt s-a pogorât, 
Şi din cer s-a auzit un glas: 
"Tu eşti Fiul meu!" 
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(re m) 

 
 

Sunt doar un călător prin lume,  
Un pelerin spre ţara sa. 
Dureri, necazuri şi ispite 
Străbat mereu cărarea mea. 
 
 
 R:  /: Eu merg spre cer să fiu cu Tatăl, 
  Trec peste-orice în drumul meu. 
  Voi trece în curând Iordanul 
  Şi voi vedea pe Dumnezeu. :/ 
  
 
 Trudesc căci grea mi-e-naintarea, 
 Mă lupt să biruiesc mereu. 
 Un foc nestins mă cheam-acasă, 
 E dorul după Dumnezeu. 
 
 
 Când voi străbate calea toată 
 Şi voi ajunge-al meu sfârşit, 
 Primit voi fi, cu bucurie, 
 Acasă când voi fi sosit. 
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(la m) 
 
 
Ridicaţi-vă fruntea spre ceruri, 
Mântuirea nu este departe, 
Înnoiţi-vă-n inimi speranţa, 
Între noi vine regele slavei. 
 
 
R: /:Maranata, maranata, 

Coboară, o, Doamne, 
Coboară din ceruri. :/ 

 
 
Vino, rege, coboară din ceruri, 
Fă ca toţi să-ţi cunoască menirea. 
Numai tu întrupându-te-n lume 
O să rupi, să dezlegi tot misterul. 
 
 
Se va naşte din neamul lui David, 
Aşteptatul, doritul Mesia, 
Împăcându-ne iarăşi cu Tatăl, 
Aducând pe pământ bucuria. 
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(Fa M) 
 
Înaintea Tatălui în veci vom sta, (x2) 
/: Fericiţi îi vom cânta, în veci de veci, aleluia! 
Înaintea Tatălui în veci vom sta. :/ 
 
Toate neamurile se vor închina (x2) 
/: Şi-orice ochi va vedea faţa ta, Doamne. 
Toate neamurile se vor închina. :/ 
 
Vom vedea pe Dumnezeu, ce minunat! (x2) 
/: Şi-n priviri vom purta slava ta, Doamne, 
Vom vedea pe Dumnezeu, ce minunat! :/ 
 
(Re M) 
 
Cu nerăbdare aştept ziua când Domnul va veni, 
Zi minunată, zi minunată. 
Acolo nu vor mai fi lacrimi, ci bucurii vor fi, 
Zi minunată, zi minunată. 
 
R: Zi minunată şi ce frumos va fi 

Când cu Isus noi în cer vom fi. 
Zi minunată şi fericită 
Va fi când dup-ai săi copii el va veni. 

 
Vom fi încoronaţi toţi sfinţii în slava Tatălui, 
Zi minunată, zi minunată. 
Iar faţa lui în veşnicie, cu toţi o vom vedea, 
Zi minunată, zi minunată. 



 
 

113 

 
 
 
(Re M) 
 
 
Cânt lui Hristos, el ne va elibera, 
Va reveni iar în slavă 
Şi viaţă veşnică ne va dărui, 
Aleluia, aleluia. 
 
R: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (x2) 
 
Cânt lui Hristos, 
În el va reînflori orice speranţă pierdută, 
Toată fiinţa în el va re-nvia, 
Aleluia, aleluia. 

 
 

(~Mi M) 
 

Cânt lui Hristos, 
Într-o zi va reveni la toţi cei care-l aşteaptă, 
Va fi lumină în cer şi pe pământ, 
Aleluia, aleluia. 
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(Sol M) 
 
Este-un drum plin de lumină 
Spre-un oraş îndepărtat 
Unde-i glorie, mărire, 
Fericire ne-ncetat. 
Zilnic merg pe drumu-acesta 
Ca să pot intra şi eu 
În oraşul sfânt din ceruri,  
La Mielul lui Dumnezeu. 
 
R: /: Eu sunt călător pe pământ străin, 

Către ţara sfântă pelerin. :/ 
 
Azi oraşul este templu 
Pentru Dumnezeu cel sfânt, 
Dar curând el se va umple 
Cu oameni de pe pământ. 
Şi iubirea ce ne-o toarnă 
Ne ajută să simţim  
Dorul după noua casă 
Unde vrem cu toţi să fim. 
 
Dar oraşul este gata,  
Pregătită-i casa ta, 
Dumnezeu aşteaptă clipa 
Când acasă să te ia. 
Deci nu obosi pe cale  
Şi nu fi îngrijorat, 
Tu doar laudă-l pe Domnul 
Şi iubeşte-l neîncetat. 
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(Fa M) 
 
F: /: Domnul este bun şi până-n veac  

Ţine îndurarea lui. :/  
 
Canon: B: /: Domnul este bun şi până-n veac  

Ţine îndurarea lui. :/  
F: /: Până în veac ţine îndurarea lui. :/ 

 
Canon: B: /: Până în veac ţine îndurarea lui. :/ 

F: /: Domnul este bun şi până-n veac  
Ţine îndurarea lui. :/  

  
F: /: Domnul ne-a promis că va veni,  

Şi noi toţi îl aşteptăm. :/ 
 
Canon: B: /: Domnul ne-a promis că va veni  

Şi noi toţi îl aşteptăm. :/ 
F: /: El va veni 

Şi noi toţi îl aşteptăm. :/ 
 
Canon: B: /: El va veni  

Şi noi toţi îl aşteptăm. :/ 
F: /: Domnul ne-a promis că va veni  

Şi noi toţi îl aşteptăm. :/ 
 
Toţi: /: Domnul este bun şi până-n veac  

Ţine îndurarea lui. :/ 
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(Sol M) 
 
 
 
El e Domn, el e Domn,  
El din morţi a înviat şi este Domn! 
Toţi se vor pleca, vor mărturisi: 
„Isus Hristos e Domn!” 
 
 
El e Domn, el e Domn, 
El la cer s-a înălţat şi este Domn! 
Toţi se vor pleca, vor mărturisi: 
„Isus Hristos e Domn!” 
 
 
El e Domn, el e Domn, 
El cu slavă va veni, căci este Domn! 
Toţi se vor pleca, vor mărturisi: 
„Isus Hristos e Domn!” 
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BENEDICŢIE
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(Re M) 
 
B:  
Harul, împărtăşirea şi iubirea Domnului, 
Vă fie dăruite-n veci de veci, amin! 
 
 
Canon: 
B: 
/: Aleluia, aleluia! :/ 
F: 
Harul, împărtăşirea şi iubirea Domnului, 
Vă fie dăruite-n veci de veci, amin! 
 
 
Canon: 
B: 
Harul, împărtăşirea şi iubirea Domnului, 
Vă fie dăruite-n veci de veci, amin! 
F: 
/: Aleluia, aleluia! :/ 
 
 
Toţi: 
/: Harul, împărtăşirea şi iubirea Domnului, 
Vă fie dăruite-n veci de veci, amin! :/ 
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(Fa M) 
 
Drumul lin să-ţi stea 'nainte,  
Barca pânzele să-şi umfle-n vânt,  
Soarele să-ţi încălzească faţa,  
Ploaia molcom cadă-ţi pe câmpii. 
Şi, pân' ne-om revedea,  
Domnul Dumnezeu să te ţină-n palma sa. 

 
 

 
(re m) 
 
Shalom dinspre cer, shalom vă cuprindă minunat, 
În raza iubirii lui să rămâneţi neîncetat! 
 
Cu-aripi de lumină vă ocrotească îngerii 
Şi-n orice încercare să vă-nsoţească pacea lui! 
 
Va trece pământul, cerul va trece la sfârşit, 
Dar până atunci, cu noi să rămâi, shalom, shalom! 
 
 
 
(Sol M) 

 
Păstrează-ne în harul tău, (x3) 
Bunul nostru Dumnezeu. 
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(Sol M) 
 
Vă fie viaţa numai lumină, 
Ca în lumină să dăinuiţi. 
Pentru credinţă şi mântuire, 
La mulţi ani să trăiţi! 
 
 
 
(Do M) 
 
 
Binecuvântarea Domnului zilnic să vă însoţească, 
Calea să v-o netezească binecuvântarea Domnului. 
 
Binecuvântarea Domnului pe-aripi sfinte să vă poarte, 
Pâinea vieţii să v-o-mpartă binecuvântarea Domnului. 
 
Binecuvântarea Domnului prin furtuni să vă-ntărească, 
De căderi să vă scutească binecuvântarea Domnului. 
 
Binecuvântarea Domnului în iubirea lui vă ţină, 
Să vă dea prin har lumină binecuvântarea Domnului. 
 
R:  Până când ne-om vedea şi ‘naintea lui vom sta, 

Să avem ne-ncetat binecuvântarea Domnului. 
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(mi m) 
 
 
Priveşte, (priveşte,) 
Doamne, lin, (Doamne, lin,) 
Din cer luminează chipul senin. 
Lumina feţei tale 
Dăruieşte-i pe vecie. 
Priveşte, (priveşte,) 
Doamne, lin, (Doamne, lin,) 
Din cer luminează chipul senin. 
 
Revarsă (revarsă) 
Har divin, (har divin,) 
Binecuvântă-i primul suspin. 
Îndură-te, stăpâne, 
Şi trimite-i ocrotire. 
Revarsă (revarsă) 
Har divin, (har divin,) 
Binecuvântă-i primul suspin. 
 
Primeşte-l (primeşte-l) 
Cu dragoste (cu dragoste) 
Şi dă-i pacea ta veşnică. 
Fii milostiv cu el 
Şi-n iubire să îl creşti. 
Primeşte-l (primeşte-l) 
Cu dragoste (cu dragoste) 
Şi dă-i pacea ta veşnică. 
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(sol m) 
 
Să mergem în lumea întreagă 
Să anunţăm evanghelia 
La toate popoarele lumii, 
Aleluia! 
 
 
 
(Do M) 
 
R:  /:Mergeţi în toată lumea, 

Predicaţi evanghelia 
La toată făptura.:/ 

 
 
Solist: 
Lăsaţi tot ce-aveţi, căci eu azi v-am ales 
Tot pescari de suflete mari. 
Să fiţi pentru lume lumină de sus, 
Să fiţi sarea lumii pe-acest pământ. 
 
 
Pe voi v-am ales să vestiţi  
Mântuirea promisă lui Israel. 
Vestiţi c-a sosit pentru toţi mântuirea 
Şi-mpărăţia lui Dumnezeu. 
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SPATIUL  EXTRALITURGIC
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(mi m) 
 
R:  Biserică, mama mea, biserică sfântă 

Te-ai născut şi eşti mereu hrănită 
Din iubirea Domnului. 

 
Biserică rănită aprinzi în mine dorul nestins 
Să-ţi vindec rănile. 
Suferinţele tale mă schimbă. 
Îmi deschid ochii mari spre sărmanii din jur 
Şi-nţeleg: în ei eşti tu. 
 
Al tău cânt de slavă-mi trezeşte inima 
Şi în liniştea ta mă regăsesc. 
În răbdarea ta sprijin găsesc. 
Suferinţele tale sunt pline de rod: 
Mă învaţă să fiu om. 
 
Eşti sfântă şi curată, porţi haina lui Hristos 
Ce-n lumină şi har te-a învelit. 
Şi în glasul tău e atât-adevăr. 
Pentru oameni eşti far călăuzitor: 
Un alt drum tu le deschizi. 
 
Biserică-nţeleaptă, pe toţi ne faci părtaşi 
La iubirea şi jertfa Domnului. 
Multe flori s-au născut din trupul tău. 
Cu iubire, mereu, tu ne aminteşti 
Că Domnul a murit pentru noi. 
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(mi m)  
 
/: Din el, prin el şi pentru el sunt toate lucrurile. :/ 
 
/: A lui să fie gloria (x3) 
În veci de veci, amin! :/ 
 
 
 
(la m) 
 
/: Domnul stă în fruntea oastei lui,  
nimeni nu o poate birui, 
Pretutindeni slava lui se va vedea. :/ 
 
R: /: Un Domn triumfător e Isus  

Noi îl urmăm unde ne duce 
Vrăjmaşii nu se pot împotrivi. :/ 

 
/: Tu să porţi al biruinţei steag,  
crucea lui Isus a câştigat, 
Nici o armă nu-i mai tare ca a lui. :/ 
 
/: Stăm în oastea biruinţei lui,  
se descoperă domnia lui, 
Vom intra în ţara-n care ne-a promis. :/ 
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 (Sol M) 
 
 
Cânt Domnului căci mi-a făcut bine 
Glorie lui Dumnezeu! 
Mi se bucură-n mine inima, 
Glorie lui Dumnezeu! 
 
 

R: Cânt glorie lui Dumnezeu 
Şi tot pământul să-i cânte, 
Glorie lui Dumnezeu! 
El mântuire mi-a adus 
De-aceea pe vecie-i cânt, 
Glorie lui Dumnezeu! 

 
 

Cu natura-ntreagă îi cânt şi eu, 
Glorie lui Dumnezeu! 
Să-l slăvească munţii şi apele, 
Glorie lui Dumnezeu! 
 
 
Cu cei ce-l iubesc în veci voi cânta, 
Glorie lui Dumnezeu! 
Şi întreaga viaţă-l vom lăuda. 
Glorie lui Dumnezeu! 
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(Do M) 
 
 
Voi veni cu bucurie înaintea Domnului, 
Voi veni cu mulţumire-n casa lui, 
Această zi e a Domnului, 
Deci să ne bucurăm în ea, 
Cântându-i glorie, Aleluia.:/ 
 
/: Eu sunt fericit (x2) 
Sunt fericit căci el m-a mântuit. :/ 
 
 
R: /: Osana, binecuvântăm, 

Binecuvântăm pe creatorul! :/ 
 
 
/: Măreţ eşti, Dumnezeu, 
Cu laude noi te onorăm! :/ 
 
 
/: Voi binecuvânta  
Pe Domnul în toată vremea. :/ 
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(Si M) 
 
Aleluia, slavă lui, 
Aleluia, cântaţi Domnului. 
Să venim 'naintea lui, 
Cu cântec de laudă 
Să-l preamărim. 
 
 
Bucuroşi să îl slăvim, 
Cu veselie la el să venim, 
Ne-a creat şi ai lui suntem, 
El e Dumnezeul nost', 
Aleluia! 
 
 
Intraţi cu laude pe porţile lui, 
Cu cântări în curţile lui. 
Lăudaţi-l, binecuvântaţi, 
El e Dumnezeul nost', 
Aleluia! 
 
 
Aleluia în curând, 
Vine Domnul la noi pe pământ. 
Cu dreptate el va judeca 
Popoarele lumii-ntregi, 
Aleluia! 
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(mi m) 
 
 
Înaintea ta venim,  

Doamne, cu mulţumire, 
Laudă-ţi aducem ţie  

pentru a ta iubire, 
Căci prin harul ce ne-ai dat  

mereu ne-ai binecuvântat, 
Tot ce avem şi am primit  

avem doar prin tine. 
 
 

R: Doamne, astăzi îţi mulţumim 
Pentru ziua ce-o trăim, 
Pentru harul ce ne-ai dat 
Fii în veci glorificat! 
 
 

Cu zeci de mii de mulţumiri, 
mare şi mic cu toţi venim 

Că-n fiecare loc şi zi  
cu braţul tău tu ne-ai păzit, 

Tu cu iubire ne veghezi  
            şi neîncetat te vom slăvi 
Pentru tot ce am primit 

şi ne-ai dăruit. 
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(fa m) 
 
Doamne, ţi-aşteptăm venirea 
La ivirea zorilor, 
Îmbrăcaţi în haine albe 
Vrem „Osana” să-ţi cântăm. 
 
R: Într-o zi însorită de dimineaţă 

Vom sta cu tine faţă în faţă, 
Cu Avraam, cu Isaac şi cu îngerii, 
Sărbătoare divină şi glorioasă 
Va fi în ziua aceea măreaţă 
Pentru poporul ales al Domnului. 

 
Nu nesocotiţi iubirea 
Şi cuvântul Domnului 
Căci se-apropie venirea, 
Ziua mare-a Mielului. 
 
 
(Re M) 
 
 O nouă poruncă eu vouă vă dau 
 Să vă iubiţi unii pe alţii cum eu v-am iubit! (x2) 
 

 Aşa vă vor cunoaşte ca pe ucenicii mei 
 Când vă veţi iubi unii pe alţii. (x2) 

  



 
 

134 

 
 

(La M) 
 
R: În mâinile lui am pus viaţa mea, 

El singur este Stânca mea. 
 
Doar el cunoaşte cum sunt eu 
Şi ştie orice drum al meu. 
În gândul meu are lăcaş, 
Sunt ocrotit de mâna lui. 
 
Oaspete drag din gândul meu, 
Tu cunoşti viaţa ce o duc. 
Din întuneric m-ai înălţat 
Ca o lumină-n noaptea grea. 
 
Zilele mele ţi le ofer 
Căci tu cunoşti viaţa mea. 
În bucurie m-ai vizitat, 
Lacrima tristă tu mi-ai şters. 
 
 
(Sol M) 
 
Rămâi cu noi, ziua a trecut 
Şi seara iar s-a lăsat, rămâi.  
 
Nu ne lăsa singuri pe pământ, 
Rămâi cu noi, mire sfânt, pe pământ. 
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(re m) 
 
Nu mai sunt cuvinte să poată lăuda 
Toată iubirea şi-ndurarea ta. 
Pe altarul lumii răstignit tu eşti 
Şi pentru oameni zilnic te jertfeşti.  
 
R: Cer şi mare, tot ce e în ea, 

Munte, vale şi inima mea 
Toate se-nchină Creatorului 
Şi mulţumire îi dau Domnului. 

 
Tu îmi eşti stăpânul, Doamne te iubesc, 
Voia ta, Stăpâne, vreau s-o împlinesc. 
Tu arată-mi drumul ce mi-ai pregătit 
Să ajung la tine, Domnul meu iubit. 
 
Ruga mea-i tăcerea, altceva nu pot 
Să-ţi spun, Doamne, nu ştiu să mă rog. 
Îţi ofer din suflet binele făcut 
Şi voi rămâne-n faţa ta tăcut. 
 
R: Cer şi mare, tot ce e în ea, 

Munte, vale şi inima mea 
/:Toate se-nchină Creatorului 
Şi mulţumire îi dau Domnului. :/ 
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(Do M) 
 
Biserica: Tu eşti cu noi, Doamne, de-a pururi 

Şi tu ni-l dai pe Duhul tău cel sfânt. 
Vrem să trăim doar pentru tine, 
Iubirea ta tuturor s-o dăruim. 

 
Solist:   Schimbă viaţa noastră în iubire 

Să cântăm acum a ta mărire. 
Eşti adevăr, doar tu eşti pacea! 

 
Rupe lanţurile ce ne leagă, 
Dă-ne harul tău şi-a ta iertare. 
Doamne, tu eşti mântuitorul. 

 
Ţie-ţi dăruim fiinţa noastră 
Căci tu ne primeşti la sfânta-ţi masă, 
Vei fi mereu iubirea noastră. 

 
Biserica: Tu eşti cu noi, Doamne, de-a pururi 

Şi tu ni-l dai pe Duhul tău cel sfânt. 
Vrem să trăim doar pentru tine, 
Iubirea ta tuturor s-o dăruim. 

 
Final:   Tu eşti cu noi, Doamne, de-a pururi. 
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(Sol M) 
 
 
Eu te iubesc, Doamne, te iubesc 
‘Naintea ta, Doamne drag, mă plec. 
Al meu rege eşti, bucuria mea, 
Tu eşti tot ce am şi eu sunt al tău. 
 
 
      
(Mi M) 
 
 
Dragostea ce ne-a dat-o Dumnezeu 
Se arată prin tine, dragul meu,  
/: Căci privindu-te, zăresc pe chipul tău 
Dragostea ce ne-a dat-o Dumnezeu. :/ 
 
Vă iubim cu iubirea lui Isus, 
Vă iubim cu iubirea lui Isus, 
/: Căci vedem în voi gloria regelui 
Şi vă iubim cu iubirea lui Isus. :/ 
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(Re M) 
 
 
F: Vedeţi ce dragoste ne-a dat Tatăl 

Să fim copiii lui. (x2) 
 
B: Da, da, ne numim copiii lui, 

Da, da, noi suntem copiii lui. 
 
 
Canon: B:  Vedeţi ce dragoste ne-a dat Tatăl 
                    Să fim copiii lui. (x2) 

  F:  Da, da, ne numim copiii lui, 
                    Da, da, noi suntem copiii lui. 
 
Canon: B:  Da, da, ne numim copiii lui, 

        Da, da, noi suntem copiii lui.  
  F:  Vedeţi ce dragoste ne-a dat Tatăl 

          Să fim copiii lui. (x2) 
 
 
Toţi:         Da, da, ne numim copiii lui, 

        Da, da, noi suntem copiii lui. 
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(mi m) 
 
Sună harfa laudei mele 
Numai pentru Dumnezeu. 
La nevoi şi la durere 
Aleluia îi cânt eu. 
/: Toată viaţa cât trăiesc, 
Pe Isus îl preamăresc. :/ 
 
Fericit e cine are  
Duhul Sfânt în ajutor. 
Cine lui i se supune  
Şi îi e ascultător. 
/: Fie bine, fie rău, 
Domnul este scutul meu. :/ 
 
A creat tot universul 
Domnul prin al său cuvânt 
Pe bolnavi îi vindecase 
Când trăise pe pământ. 
/: Şi pe mine m-a creat, 
Mântuire-apoi mi-a dat. :/ 
 
Aleluia, aleluia! 
Să răsune ne-ncetat 
Până Domnul vine-n slavă 
Astfel cum a cuvântat. 
/: Deci şi tu inima mea 
Cântă-i până-l vei vedea. :/ 

  



 
 

140 

 
 
 
(Re M) 
 
 
Sunt străjerul care strigă, 
Glasul meu răsună astăzi pentru voi: 
S-aveţi candela aprinsă 
Şi talanţi-acuma să vi-i pregătiţi. 
Nu mai este mult din noapte 
Şi luceafărul pe cer va răsări, 
Strig acum întâia oară, 
Ascultaţi-mă, din somn să vă treziţi. 
 
R: /:Vine Domnul, vine iară, 

Vine iar acela ce ne-a mântuit. 
Vine Domnul, vine iară 
Să ne ia şi să ne ducă sus în cer. :/ 
Să-i ieşim ‘nainte şi să-i mulţumim. (la final) 

 
Glasul meu răsună-n noapte, 
Să audă, vreau, creştinii peste tot. 
Iată, împăratul vine, 
Paşii lui se-aud mai clar în depărtări. 
Lăsaţi lumea şi păcatul, 
In curat să fie haina ce-o purtaţi, 
Strig acum a doua oară 
Ascultaţi-mă, nu adormiţi din nou. 
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(mi m) 
 
Azi Domnul este păstorul meu, 
Eu lipsă n-am să duc, 
Din verzi păşuni şi din ape vii 
Eu sufletu-mi adap. 

 
Povaţă-mi dă pe cărarea grea, 
În lume port al său nume sfânt, 
Chiar şi prin moarte eu trec uşor 
Şi nu mă tem nicicând. 

 
Toiagul tău şi nuiaua ta 
Mă mângâie ades. 
Pe cap mă ungi ca să mă sfinţeşti 
Cu untdelemn ales. 

 
Tu masa-ntinzi când cei răi privesc, 
Paharul meu este astăzi plin, 
Primesc belşugul ce-l răspândeşti 
Şi-n faţa ta mă-nchin. 

 
Da, fericirea mă va-nsoţi 
În toată viaţa mea 
Şi-n casa Tatălui eu voi sta, 
Atât cât voi trăi. 

 
Aleluia, aleluia, (x3) 
Aleluia, amin! 
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(Sol M) 
 
Eu Te iubesc, Isuse,  
Domn şi rege veşnic, 
Cânt mărire, laudă, 
Glorie, aleluia, 
 
/: Aleluia, aleluia, aleluia, 
Amin. :/ 
 
 
 
(re m) 
 
Shalom haverim, 
Shalom haverot, 
Shalom, shalom, 
Lehitraot, lehitraot, 
Shalom, shalom. 

 
Din cerul de sus 
Isus ne-a adus 
La toţi pacea. 
Din greul păcat 
Prin cruce iertat 
Ne-a dat pacea. 
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(La M) 
 
 R:  Da, el e viu şi-n ziua de mâine 
  Orice-ar veni, nu mă mai tem 

Căci numai el cunoaşte viitorul, 
Isus e viu, la slava lui chemaţi suntem. 

 
 Ca un copil ce nu se teme, 
 Ci se încrede-n tatăl său 
 Aşa mă-ncred şi eu în Domnul, 
 Căci de păcat numai prin el eu sunt salvat. 
 
 În încercări sau în durere, 
 În disperare sau necaz, 
Când nu mai am nici o scăpare 
 Mă va iubi, mă va salva fiindcă-i viu. 
 
 
(do m) 
 
Ca o mireasmă dulce, sfântă, 
Voci curate să-nălţăm. 
Laudele noastre să umple cerul 
Şi în faţa lui să ne-nchinăm. 
 
/: Sfânt e, sfânt e, Domn atotputernic, 
Sfânt e, sfânt e, Domnul Dumnezeu. :/ 
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(Fa M) 
 
Voi lăuda pe Domnul din tot sufletul 
Şi din toată inima voi cânta 
Căci Domnul este mare. 
Eşti fericirea mea în orice zi, 
Tu eşti bucuria mea şi voi cânta, aleluia. 
 
Căci tu îmi sprijineşti dreptatea mea 
Şi pricina mea tu o asculţi, 
Tu eşti judecătorul. 
La vreme de necaz 
Puterea ta se arată înaintea omului, aleluia. 
 
Cei care te cunosc ştiu că tu eşti drept 
Şi judeci lumea cu dreptate  
Şi cu nepărtinire. 
Pe cel rău nimiceşti şi-i ştergi numele, 
Cei care se încred în tine biruiesc, aleluia. 
 
 (Re M) 
 
/: O inimă curată, Doamne, 
Este tot ce-mi doresc din partea ta. :/ 
 
O inimă în care răutatea să nu stea, 
O inimă în care să domneşti eu aş vrea,  
O inimă deschisă pentru tine, Domnul meu, 
Să înalţe osanale 
Către tine, cel mai mare Dumnezeu. 
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(mi m) 

 
/: Du-mă Doamne în sfânta-ţi prezenţă, 
Du-mă Doamne prin sângele-ţi sfânt. :/ 
/: Ia cărbunele, atinge-mi buzele, 
Iartă-mă (iartă-mă). :/ 
 
/: Tu eşti sfânt, sfânt, sfânt şi-atotputernic, 
Înaintea ta Doamne mă-nchin. :/ 
/: Doamne iartă-mă, te rog primeşte-mă, 
Iartă-mă (iartă-mă). :/ 
 
 
 
(Re M) 
 
Doamne, mă predau azi ţie cu întreagă viaţa mea. 
Nu lăsa, te rog, pe nimeni să mă ia din mâna ta. 
 
R:  /: O, ce har nespus,(x2) 

Să-mi predau fiinţa-ntreagă 
Domnului Isus. :/ 

 
Doamne-n dragoste deplină îmi cuprinde inima, 
Gândul meu şi-nfăptuirea le păstrează-n voia ta. 
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(Re M) 
 
Cum doreşte un cerb izvor de apă 
Rece cristalin, 
Tot aşa sufletul meu însetează 
După har divin. 
Numai tu-mi dai tărie-n chin, 
Doar tu îmi faci cerul meu senin. 
/:Numai tu-mi eşti dorinţa inimii  
Şi ţie mă închin:/ 

 
 
 

(re m) 
 

Havenu shalom alehem, (x3) 
Havenu shalom, shalom, 
Shalom alehem! 

 
Să fie pace în lume, (x3) 
Să fie pace, pace, 
Pace pe pământ. 

 
Să fie pace în inimi, (x3) 
Să fie pace, pace, 
Pace pe pământ. 
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(re m) 
 
 
/: La umbra aripilor tale,  

loc de scăpare am, 
Şi adăpost, şi alinare  

şi peste răni balsam. :/ 
 
 
R: /: Eu strig către Dumnezeu,  

către cel preaînalt, 
Căci el aude glasul meu,  
mă scoate la loc larg. :/  

 
 
/: El îmi trimite izbăvire  

din mâna celui rău, 
Domnul lucrează pentru mine,  

căci sunt copilul său. :/ 
 
 
/: Vreau inima să-mi fie tare,  

cu Domnul ne-ncetat 
Şi să-l urmez fără-ncetare,  

căci pace el mi-a dat. :/ 
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(si m) 
 
Tu eşti cetatea mea! 
Tu eşti tăria mea, tu eşti 
Izbăvirea mea şi moştenirea mea, 
În tine mă încred! 
Chiar şi când mă tem,  
În slăbiciunea mea,  
Tu, Doamne, să fii tăria mea! 
În tine mă încred! 
 
 
 
(Fa M) 
 
Îndeajuns mi-e Doamne  
Doar harul tău. (x2) 
 
R: Te laud Doamne, 

Te preamăresc, 
Ridic privirea mea spre cer  
Şi te slăvesc.  

 
Mă-nchin în faţa  
Tronului sfânt. (x2) 
 
Îţi cânt, Isuse, 
Din inimă. (x2) 
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(Re M) 
 
 
Cu Isus vreau să-mi continui calea, 
El să-mi fie-n veci nedespărţit. 
Numai el aduce alinarea, 
El mă poate face fericit. 
 
 
R: Lângă Domnul veşnic voi rămâne, 

Cu el vreau să fiu aicea jos. 
Ţine-mă pe veci de veci, stăpâne, 
Lângă tine tare credincios. 

 
 
Obosit când sunt el m-odihneşte, 
Iar în lupta grea îmi este scut, 
La răspântii el mă sfătuieşte  
Şi-n nevoi e singurul avut. 
 
 
Vreau cu el să merg tot înainte 
Şi prin el să fiu oricând voios 
Împlinind cereştile-i cuvinte 
Să mă afle-n toate credincios. 
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(Re M) 
 
 
La miezul nopţii va veni Isus cu pas domol  
Şi vai de cel ce-l va găsi pierdut cu suflet gol. 
 
R: O, lumea asta de nevoi 

Cum a orbit acum, 
/: Crezând că ziua de apoi 
A întârziat pe drum. :/ 

 
În tot ce faceţi să purtaţi  
Al veşniciei gând. 
Pe Domnul sfânt să-l lăudaţi,  
Căci va veni curând. 
 
R: Din somn treziţi-vă, sculaţi, 

Căci vă pândesc dureri. 
/: Şi unul pe-altul vă îndemnaţi  
La sfinte privegheri. :/ 

 
Deci suflete, fii gata, treaz,  
O clipă nu dormi, 
Căci trece mirele chiar azi, 
Răsplata vei primi. 
 
R: Venirea lui se-apropie, 

Să treacă judecând! 
/: O, suflet, ţine-te curat, 
Căci poţi cădea oricând. :/ 
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(Re M) 
 
 
Te-am găsit pe munţii înalţi, 
Te-am găsit la margini de râu, 
Te-am găsit în parfumul de floare, 
Te-am găsit, Isuse, te-am găsit. 
 
 
Te-am găsit în fulgul de nea, 
Te-am găsit în stele şi nori, 
Te-am găsit în stropii de ploaie, 
Te-am găsit, Isuse, te-am găsit. 
 
 
Te-am găsit pe cerul senin, 
Te-am găsit pe dealuri şi stânci, 
Te-am găsit în păduri înverzite, 
Te-am găsit, Isuse, te-am găsit. 
 
 
Te-am găsit sus pe Golgota, 
Te-am găsit şi-atunci mi-ai vorbit, 
Te-am găsit, fericire mi-ai dat, 
Te-am găsit, Isuse, te-am găsit. 
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(mi m) 
 
 
În această oră, Doamne, te rugăm 
Să iei parte tu cu noi, 
Să ne-asculţi cum îţi cântăm şi te lăudăm  
Întotdeauna fii cu noi. 
 
R: Să nu ne laşi părăsiţi nicicând 

Căci noi trăim cu tine-n gând,  
Doar pe tine te avem  
Şi-n tine ne-ncredem. 
Tu eşti al nostru mântuitor 
Minunat şi bun păstor,  
Doar cu tine vrem să fim  
În cerul lin. 

 
Când ispite mari apar în viaţa mea 
N-am pe nimeni ajutor,  
Doar în tine pururea să mă-ncred aş vrea 
Veşnice ocrotitor. 
 
Iar acuma, Doamne, noi îţi mulţumim 
Pentru bunătatea ta. 
Pentru dragostea dintâi şi iubirea ta 
Vrem în veci să-ţi mulţumim.  
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(Re M) 
 
 
R: O, ce bine mă simt cu aleşii Domnului, 

Poporul minunat, 
Strălucesc feţele, cântă adunarea, 
Cerul stă şi ascultă cântarea. 
O, ce bine mă simt cu aleşii Domnului, 
O, ce popor, ce popor minunat! 

 
 
Ce plăcut şi ce frumos 
E poporul lui Hristos. 
Când pe Domnul ei îl laudă voios 
Nu e loc mai fericit 
Ca acel unde-am găsit 
Pe toţi sfinţii  
Ce-mpreună s-au unit. 
 
 
O, ce zi atunci va fi 
Când pe nori el va veni 
Şi în slava lui pe veci ne va uni. 
Lângă el ne-om aduna 
Şi plângând îi vom cânta 
Împreună fericiţi în slava sa. 
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(mi m) 
 
/: Un cor îngeresc  
Din cer se-aude cântând. 
O, păcătos, vino la el, 
Vino, vino! :/ 
 
R: /: Hai, hai la el, nu mai sta. 

Vezi, Isus te cheamă azi,  
Vino, vino! :/ 

 
/: Tu nu te gândeşti 
Că mâine poate ai să pleci  
De pe pământul  
În care locuieşti. :/ 
 
/: Dacă-l vei primi, 
Hristos îţi va dărui 
Cununa pe care el 
Ţi-a pregătit. :/  

 
 

(Re M) 
 
El a venit la ai săi 
Şi ai săi nu l-au primit, 
Dar tuturor celor ce l-au primit, 
Adică celor ce cred în numele lui, 
/: Le-a dat dreptul să se facă 
Copii ai lui Dumnezeu. :/ 
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(Sol M) 
 
 
Când eşti aproape de Dumnezeu 
Nimic în viaţă nu este greu. 
Când ai pe Domnul, totu-i frumos, 
Căci el e viaţa, Isus Hristos. 
 
 
R: /: Nu vei avea din fericiri cu Dumnezeu  

Dacă nu stai mereu cu el, pe calea sa, 
Dacă-i aşa, întoarce-te şi nu pleca, 
Isus iubeşte fiinţa ta, nu uita. :/ 

 
 
Azi se mai poate, mai este har, 
Încă iertarea se dă în dar, 
Primeşte jertfa, din Golgota 
Îţi dă iertarea prin moartea sa. 
 
 
R: /: Nu te opri, gândeşte-te ce-ai fost, ce eşti, 

Isus te cheamă să păşeşti pe calea sa,  
El vine iar şi vei uita de-acest pământ, 
Te vei-nălţa la cel preasfânt, în curând. :/ 

 
 
 
 
 



 
 

156 

 
 
(re m) 
 
 
Ascultă, Doamne, la strigătul meu 
Şi rugăciunea mea. 
Către tine strig din depărtări 
Cu inima mâhnită şi te rog. 
 
 
R: Du-mă, Doamne, pe stânca cea înaltă,  

Prea înaltă ca să o pot ajunge, 
Căci tu eşti un loc sigur pentru mine 
Şi un turn nepieritor. 

 
 
În cortul tău aş vrea să locuiesc,  
Să mă adăpostesc, 
Sub aripile tale s-alerg 
Căci tu îmi ştii toate juruinţele. 
 
 
Numele tău ne-ncetat voi cânta, 
Veşnic te voi lăuda, 
Întotdeauna şi în tot locul 
Voi împlini dar juruinţele.  
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(Sol M) 
 
 
 
Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, 
Şi pune în mine un duh nou, statornic, Dumnezeule. 

 
 
 

R:  Nu mă lepăda de la faţa ta 
Şi nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt! 
Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale, 
Umple-mă cu Duhul tău cel Sfânt! 

 
 
 
Şi fă ca-nţelepciunea ta  
Întotdeauna să fie înlăuntrul meu. 

    Şi fă ca-n adâncul inimii  
    Să fie adevărul tău. 
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(Mi M) 
 
Te iubesc şi-ţi cânt din toată inima 
Doamne, tăria mea. 
Tu-mi eşti scutul, tu eşti izbăvirea mea, 
Cetate-n vreme rea. 
 
R: „Lăudat fie Domnul!” am strigat 

Şi pe loc toţi vrăjmaşii-au fugit. 
Te iubesc şi-ţi cânt din toată inima 
Doamne, tăria mea. 

 
Mâna ţi-ai întins-o, tu m-ai apucat, 
M-ai scos din ape mari. 
Şi cu glasul tău din ceruri ai tunat 
Şi s-au ascuns cei tari. 
 
R: Tu mi-aprinzi o lumină, Domnul meu 

Şi-ntuneric şi frică dispar. 
Mâna ţi-ai întins-o, tu m-ai apucat, 
M-ai scos din ape mari. 

 
Dumnezeu mă-ncinge cu puterea sa, 
M-aşează pe ‘nălţimi, 
Îmi deprinde braţul pentru lupta grea 
Şi-mi pune arcu-n mâini. 
 
R: Viu e Domnul şi tare-i stânca mea 

Şi prin el voi trăi-n veşnicii. 
Dumnezeu mă-ncinge cu puterea sa, 
M-aşează pe ‘nălţimi. 
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(Re M) 
 
 
O cântare de mărire am în inimă mereu 
De când l-am găsit pe Domnul la calvar; 
El a dat odihnă sfântă, pace sufletului meu 
Şi sunt liber, fericit prin al său har. 
 
R: Fericită inima mea cântă 

Plină de nespuse bucurii. 
Mai frumos nici îngerii nu cântă 
Ca acei din valea plângerii. 

 
Cât de mult doream să aflu drumul cel adevărat, 
Cineva să-mi ia păcatul dureros; 
Am aflat că el osânda la Golgota a purtat, 
Şi-am venit atunci la cruce bucuros! 
 
Câtă frică şi-ntuneric pe cărarea mea erau, 
Când umblam rătăcitor, fără Isus; 
Am adus la el povara şi de-atunci în viaţa mea 
Bucuria şi lumina au pătruns. 
 
Merg spre casa unde veşnic fericirea voi gusta, 
Spre eternul, strălucitul meu palat; 
Faţă-n faţă în mărire pe Isus îl voi vedea, 
Şi cu sfinţi-i voi da slavă ne-ncetat! 
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(Re M) 
 
 
Tu nu pleci niciodată de la mine 
Şi nici o clipă singur nu mă laşi. 
/: Tu eşti mereu puterea ce mă ţine 
Din cel dintâi la cel din urmă pas. :/ 
 
Au fost odată râuri de păcate, 
Dar sângele salvării a scris: Nu! 
/: Oricâte-au fost eu le-am uitat pe toate 
Şi bine ştiu ca le-ai uitat şi tu. :/ 
 
Sunt fericit chiar dacă vrei să sufăr 
Când valuri vin şi vânturi grele bat; 
/: Plutesc pe ape ca un fir de nufăr 
Pe care tu-l păstrezi mereu curat. :/ 
 
Tu nu m-arunci, Isuse, ca pe-o zdreanţă, 
Ci eşti mereu în mine ca o stea. 
/: Mi-ai pus în suflet, Doamne, o speranţă 
Şi nu e nimeni să mi-o poată lua. :/ 
 
Îţi mulţumesc că eşti cu mine-n lume, 
Îţi mulţumesc că mă iubeşti mereu, 
/: Îţi mulţumesc că tu mi-ai dat un nume 
Că-n tine sunt şi tu eşti Dumnezeu. :/  
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(Fa M) 
 
Nu mergi de la mine, Doamne, strigă inima; 
Mila ta reverşi spre alţii, fă-mi şi mie aşa. 
 
R: Isus, Isus! Strigă inima, 

Mila ta reverşi spre alţii, fă-mi şi mie aşa. 
 
Eşti izvor de bucurie, orice vină ştergi. 
Pacea ta mi-o dai tu mie, partea mea tu eşti. 
 
Mă încred în tine, Doamne, stânca mea tu eşti; 
Lângă tine-n orice vreme eu mă odihnesc. 
 
 
 
(Si M) 
 
Dacă este cineva în Hristos, 
Dacă este cineva în Hristos  
Este o făpură nouă. 
Cele vechi s-au dus 
Şi toate sunt noi. 

 
/: Toate lucrurile sunt noi 
Când Hristos intră în viaţa ta. :/ 
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(Fa M) 
 
Slavă şi închinare 
Cu inimi calde îţi dăruim. 
Doamne, tu eşti lumina 
Pe care-n noapte noi o dorim. 
 
Eşti cel ce cu iubire 
În jertfa sfântă ne-ai mântuit. 
Suntem mărturisire 
Că pentru daru-ţi ne-ai întocmit.  
 
 
(re m) 
 
R:  Duhul Domnului este peste mine 
     /: Pentru că m-a uns să vestesc 
      Săracilor Evanghelia. :/ 
 
F: M-a trimis să tămăduiesc 
     Pe cei cu inima zdrobită, 
 
B: Să propovăduiesc robilor slobozirea, 
F: Şi orbilor căpătarea vederii, 
B: Să dau drumul celor apăsaţi 
 
Toţi:  Şi să vestesc anul de-ndurare al Domnului! 
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(re m) 
 
 
Laudă astăzi pe Domnul,  
Suflet zdrobit de patimi! 
Laudă-l printre suspine,  
Laudă-l printre lacrimi! 
 
R:  Drumul slavei 

Trece şi pe la cruce, 
Credincioşii 
Ştiu în genunchi să-l urce. 

 
Mare să-ţi fie credinţa,  
Roagă-te şi fii tare! 
Nu ocoli suferinţa,  
Ea îţi va da răbdare! 
 
Domnu-ţi întinde aproape 
Mâinile sale bune. 
Scumpe-s oftările toate  
Spuse în rugăciune. 
 
Nu e spre cer altă cale: 
Mergi cu Isus întruna! 
Numai pe urmele sale  
Poţi dobândi cununa. 
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(do m) 
 
Iartă-mă, iartă-mă, 
Iartă-mă, Dumnezeul meu! 
/: Pentru gândul nesfinţit, 
Pentru patimă-n privit, 
Pentru vorba fără har, 
Doamne, iartă-mă, tu, iar! :/ 
 
Iartă-mă, iartă-mă, 
Iartă-mă, Dumnezeul meu! 
/: Pentru timpul meu trecut 
Fără rodul ce l-ai vrut, 
Fără dragostea cu jar, 
Doamne iartă-mă, tu, iar! :/ 
 
Iartă-mă, iartă-mă, 
Iartă-mă, Dumnezeul meu! 
/: Pentru nevegherea mea 
De-a rămâne-n voia ta, 
Pentru tot ce-a fost murdar, 
Doamne, iartă-mă, tu, iar! :/ 
 
Iartă-mă, iartă-mă, 
Iartă-mă, Dumnezeul meu! 
/: Doar iertarea ce mi-o dai 
Îmi păstrează-al păcii rai 
Şi mă poartă iar şi iar, 
Doamne-n veşnicu-ţi hotar! :/ 
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(Mi b M) 
 
Ridică-te, oştirea lui Hristos, 
La chemarea Lui răspunde! 
Chiar cei mai slabi să spună: „Tari suntem,  
Întăriţi de-a lui putere.” 
 

Iar prin credinţă şi-adevăr, 
Minciuna celui rău surpând, 
Vom căuta, de dragoste mânaţi, 
Din foc pe mulţi să-i scoatem. 

 
De dragul sufletelor prinse-n lanţ 
Noi luptăm cu-amăgitorul, 
Iar sabia ce vindecă răniţi, 
Mânuim cu vrednicie. 
 

Chiar în vâltoarea luptei prinşi 
Rămânem ferm încredinţaţi: 
Hristos va lua răsplata jertfei lui, 
Neamurile-n moştenire. 

 
Vino şi vezi iubirea, mila lui, 
Când Hristos e frânt pe cruce, 
Apoi duşmanii lui ce zac zdrobiţi, 
Când din moarte el învie. 
 

El se iveşte din mormânt 
Şi-ncepe-al biruinţei cânt 
Ce curge-adânc şi creşte neoprit 
Până-n ziua veşniciei. 
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O, Sfinte Duh, dă har să biruim  
Orice piedică pe cale, 
Şi, cu credinţă alergând spre ţel, 
Să primim cununa slavei. 
 

În timp ce-un nor de martori vii 
Vestesc a harului isprăvi, 
Tânjim şi noi s-ajungem ziua când 
Cu Isus vom sta în slavă. 

 
 
 
 
(mi m) 

 
Te voi lăuda Domnul meu,  
Tată Sfânt, Dumnezeu, Creatorul meu. 
Te voi lăuda Domnul meu, 
Fiu divin, Salvator, Rege-al Regilor. 
Te voi lăuda Domnul meu, 
Duh Preasfânt, Mângâietor, Călăuzitor. 
 
 
R:  /: Te voi lăuda Domnul meu, 

Tată Sfânt, Fiu divin, Duh Preasfânt, 
În veci, amin. :/ 
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(Sol M) 
  
 
Dacă stai sub ocrotirea 
Celui preaînalt, la umbra lui,  
Zici despre Domnul: „el mi-e scăparea, 
Domnul meu în care mă-ncred!” 
 
 
R: O mie să cadă alături de tine 

Şi zece mii la dreapta ta de vor cădea,  
Cu ochii priveşte să vezi răsplătirea 
Celui rău, doar harul său te va salva. 

 
 
Să nu te temi nici de săgeată 
Şi nici de groaza din întuneric, 
Căci el te ascunde sub aripa lui, 
Căci pavăză este credinţa lui. 
 
 
Pentru că zici “el mi-e adăpostul” 
Şi faci din el scăparea ta, 
Nenorocirea şi nici urgia 
De cortul tău nu se va apropia. 
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(La M) 
 
Isuse, dintre toţi te-aleg mereu, 
În orice zi, în orice clipă, 
Căci tu eşti viaţa sufletului meu 
Şi harul care mă ridică. 

 
R:  Te-aleg mereu, te-aleg mereu, 

Isus, mântuitorul meu, 
Te-aleg mereu, te-aleg mereu. 

 
Isuse, aleg deplin cărarea ta 
Din miile de căi din lume 
Şi vreau să merg pe ea cât m-ar costa, 
Dă-mi Duhul tău să mă îndrume. 
 
Isuse, aleg cuvântul tău cel sfânt, 
Căci numai el e adevărul 
Ce-mi dă lumină lină pe pământ 
Şi-avânt să pot ajunge cerul. 
 
Isuse, aleg iubirea ta de jar 
Din tot ce-n lume mă îmbie, 
Ca să-mi aprind-al inimii altar, 
Să ard-acum şi-n veşnicie. 
 
Isuse, din orice te-aleg mereu, 
Zi după zi te ştiu mai bine 
Căci tu eşti dragul sufletului meu 
Alt bun nu-mi vreau decât pe tine. 
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(Sol M) 
 
 
Când Isus Hristos m-a mântuit, 
Har din harul său el mi-a dăruit; 
Pacea lui mă face fericit 
Şi mă-ndeamnă-ntruna  
Să îi cânt. 
 
 
R: Doamne, te slăvesc 

Şi îţi mulţumesc 
Pentru bunătatea-ţi mare, 
Pentru încercări, binecuvântări, 
Doamne, azi îţi mulţumesc. 

 
 
Viaţa mea-mpreună cu Isus 
E un cer senin, cer de soare plin; 
Frică şi nevoi eu nu cunosc, 
Căci de toate de la el primesc. 
 
 
Vreau să ştie toţi că-s fericit 
Cu Isus al meu, ce m-a mântuit. 
Vreau de-acum doar lui să îi slujesc, 
Cu viaţa mea să-i mulţumesc. 
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(Fa M) 
 
 
Doamne, noi copiii te-nălţăm prin cânt 
Şi mărim în lume Numele tău sfânt! 
 
 
R:  /: Laudă şi cinste prin cântări îţi dăm,  
       Doamne, Domnul slavei, noi te lăudăm! :/ 
 
 
Creşte-ne-n credinţă ca să te-ascultăm, 
Gura ne-o sfinţeşte, slavă să-ti cântăm! 
 
 
Tu eşti Tatăl nostru, noi ai tăi suntem, 
Orice daruri bune, de la tine-avem! 
 
 
Mulţumim de toate câte tu ne-ai dat, 
Fii prin cântul nostru, Doamne, lăudat! 
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