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1. Adunaţi aici

Refren:
Ah, ce bine-i şi frumos
Lângă Domnul meu Hristos,
Ah, ce bine-i lângă El
Lângă blândul Mieluşel

Adunaţi aici cu toţii
După sfântul Tău cuvânt,
Binecuvintează Doamne
Pe toţi care-aicea sunt.

Toate planuri mele
Ţie Ţi le-ncredinţez
O, ajută-mă Stăpâne
Pentru Tine să lucrez

Şi priveşte cu-ndurare
La prieteni ş-ascultători.
Binecuvintează Doamne
Şi pe fraţi şi pe surori.

Refren

Şi treci azi prin adunare
Iisus, mielule divin.
Ridică orice-ntristare
Şi şterge orice suspin.

Îţi predau azi şi viaţa
Îţi predau tot ce-i al meu
Fă doar ce voieşti din mine
După cum e planul Tău

Că-n curând a Ta venire
Se va arăta pe nor
Puneţi astăzi întrebarea
Cum L-aştepti pe Salvator.

Refren
Tu eşti Doctorul meu Doamne
Tu eşti blândul meu Păstor
Tu eşti Apa vieţii mele
Scumpul meu Mântuitor!

Dacă haina ţi-e murdară
Sau pătată de păcat,
Spală-ţi-o astăzi, nu mâine
Dacă vrei sa fii iertat.

Refren
Eu voiesc ca-ntotdeauna
Să rămân la pieptul Tău
Şi să nu mă mai înşele
Diavolul, duşmanul meu.

Amin

2. Ah, ce bine şi frumos
Amin.
Doamne ce comoară sfântă
Ce har mare am găsit
În Iisus stăpânul lumii
În Iisus cel răstignit
Cântări religioase
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Sus pe cruce pe Iisus
Între doi tâlhari L-au pus.

3. Ah, cum m-aş duce
Sufletul meu în mine plânge
Când Îi văd rănile-n sânge
Sângele Lui s-a vărsat
Pentru al meu şi-al tău păcat

Refren
Amin.

4. Aici este poarta
cerurilor...

Refren:
Ah, cum m-aş duce
Până la cruce
Ca să-I spăl eu rana Lui
A Domnului
Să-I curăţ spinii
Ce I-au pus păgânii
Pe capul Domnului Iisus

Păzeşte-ţi piciorul, străine, când vii,
În Cortul Întâlnirii,
Că-i Casa Dumnezeului Celui viu,
Cetatea nemuririi.

El suferă dar nu plânge
Trupul Lui e numai sânge
Sângele Lui s-a vărsat
Pentru-al meu şi-al tău păcat.

Refren:
Aici este Poarta cerurilor
E calea ce duce în sus,
Aici este Regele Regilor,
Aicea domneşte Iisus!

Plânge soarele şi luna
Când văd că e grea cununa
I-au răstignit mâinile
I-au străpuns picioarele

Aici vin copiii săraci şi orfani,
Aici vin părinţi cu durere,
Aici vin bătrâni necăjiţi şi sărmani,
Să aibă-n Iisus mângâiere.

Refren

Refren

Cel ce mările le-adapă
E-nsetat şi n-are apă
Fiere şi oţet I-au dat
Căci izvoarele-au secat

Aici e Puterea ce mişcă chiar munţi,
Puterea de la Rusalii,
Biserica celor întâi născuţi,
Cântându-I osanale!
Refren

Refren

Aici vin bolnavi şi acei disperaţi,
Vin cei ce doresc vindecare,

Sus pe dealul Căpăţânii
L-au batjocorit păgânii
Cântări religioase
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Vin cei chinuiţi de demoni necuraţi,
Aici e o scăldătoare.
Amin.

6. Aleluia
Orice pas Iisus mi-l conduce
Slăvă Lui, slavă Lui
Mană sfântă El îmi aduce
Slavă Domnului!

5. Ai milă Iisus !

Refren:
Aleluia-i cântarea mea
Lui Iisus mereu voi cânta
Cu pace-mi umple El inima
Slavă Domnului!

Ai milă de mine, ai milă Iisus
Ascultă-mă ziua şi noaptea şi seara
Tot dorul din suflet plângând ţi Lam spus
Şi totuşi într-una îmi creşte povara.

Toate Lui îi sunt date aici
Slavă Lui, slavă Lui,
Harul Său îl dă la mari şi mici
Slavă Domnului!

Mă-nconjură valuri şi flăcări măncing
Şi-n faţă cât zarea se-ntinde pustia
Ai milă de mine Iisus să-nving
Când fiarele urlă şi vine urgia.

Refren

Străină mi-e casa, străini mi-s ai mei
Cu ură-mi răscumpăr iubirea de
Tine
Când, inima-şi pierde puterile ei
Ai milă, ai milă, Iisuse de mine.

Niciodată nu mă lasă El
Slavă Lui, slavă Lui,
De-aş avea ispite în orice fel
Slavă Domnului!
Refren

Departe-i izvorul şi setea mi-e grea
Departe-i alinul şi inima-i pară
Ai milă, Iisuse, de dragostea mea
Când ziua e noapte şi zorii ‘s seară
Aşează-mi Iisuse al Crucii sărut
Pe frunte, pe buze, pe ochii cu rană
Şi-mi binecuvântă sub dulcele scut
Iubirea din una şi crucea din două.
Amin.

Cântări religioase

Domnul îmi conduce căile
Slavă Lui, slavă Lui,
Ca un cerb trec munţii, văile
Slavă Domnului!
Refren
Amin.
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Refren:
Am venit Măicuţă
Să te mai vedem
Să ne plângem dorul
Care-l mai avem

7. Aleluia! Amin!
Cinste lui Dumnezeu de sus
De la noi toţi fie adus
Căci El pe noi ne-a iubit
Fie Domnul preamărit
Aleluia! Aleluia! Amin!

Noi cu toţi, din suflet
Îţi strigăm aşa
Apără-ne Maică
De ispita grea

Pacea Lui şi bucurie
În a lui turmă să fie
Toţi ai Săi în tot locul
Să-L mărească pe
Domnul
Aleluia! Aleluia! Amin!

Refren
O, dulce Fecioară
Stăm în jurul Tău
Prin cântări şi rugă
Te slăvim mereu

Cântaţi toţi cu bucurie
Voi care doriţi să vie
Cântaţi spre mărirea Lui
Căci El ne-a dat harul Lui
Aleluia! Aleluia! Amin!

Refren
Uită-te Marie
Din cerul tău sfânt
Câtă nedreptate
Este pe pământ

Cântaţi lui Dumnezeu de sus
De la noi toţi fie adus
Căci El pe noi ne-a iubit
Fie Domnul preamărit
Aleluia! Aleluia! Amin!

Refren
Roagă-te Măicuţă
Pentru al tău popor
Care strigă-ntruna
După ajutor

Amin.

8. Am venit Măicuţă
Sfântă

Refren

O, Măicuţă Sfântă,
Cu drag am venit
În lăcaşul acesta
La locul dorit
Cântări religioase

Toată bucuria
Din lume-a pierit
Şi vine pedeapsa
Fiului dorit
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Refren

9. Ascultă Doamne, ruga
mea

Cei mai mari din lume
Calcă legea ta
Astăzi tinereţea
Este foarte rea
Refren

Ascultă Doamne, ruga mea
Ce-o-nalţ ades spre Tine,
Ascunde-mă-n iubirea Ta
Şi fă ce vrei cu mine!

Se duc la pierzare
Cu purtarea lor
Ei nu vor să ceară
Al tău ajutor

Atâţia Doamne-ar fi dorit
Să plec de lângă Tine…
Dar n-am plecat, că Tu Ţi-ai dat,
Viaţa pentru mine!

Refren

Cu sânge scump m-ai câştigat
Şi m-ai atras la Tine,
În palma-Ţi sfântă m-ai săpat
Să fiu pe veci cu Tine!

Noi dragă măicuţă
Te rugăm aşa
Nu-i lăsa să piară
În durerea grea

Atunci când nu pot să-nţeleg
Ce planuri ai cu mine
Vorbeşte-mi, Tu, prin Duhul Sfânt
Să merg doar după Tine!

Refren
Maică Preacurată
Roagă-te mereu
Pentru lumea toată
Pentru neamul tău

Căci nu sunt nimănui dator
Dator Îţi sunt doar Ţie
Să Te urmez o Domnul meu
Aici în pribegie.

Refren
Dă-le lor măicuţă
Ajutorul tău
Să nu-i pedepsească
Domnul Dumnezeu

Să Te iubesc cum n-am iubit
Pe nimeni niciodată,
Cu limbi de foc, ceresc Iisus,
Aprinde-mi viaţa toată!

Refren

Amin

Amin.

Cântări religioase
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Că-n orişicare fărâmiţă
Pe care-n taină o primiţi
Sunt Eu întreg, cu toată slava
Şi-aştept spre Mine, şi-aştept spre
Mine să veniţi.
Amin.

10. Aşa vorbeşte Domnul
Slavei
Aşa vorbeşte Domnul Slavei
În glasul Sfintei Liturgii
Deşi m-am înălţat la ceruri
Eu nu vă las, eu nu vă las orfani
copii

11. Aşteptăm în
rugăciune...

În fiecare liturghie
Eu iarăşi mă cobor la voi
Din nou e coasta Mea străpunsă
Şi-mi curge sângele, şi-mi curge
sângele şuvoi

Aşteptăm în rugăciune
Roua Duhului cel Sfânt,
Doamne, să ne-nvioreze
Cât suntem pe acest pământ!

Mă răstignesc din nou pe cruce
În umbra sfântului altar
Primiţi-mi sângele şi trupul
Să nu vin iarăşi, să nu vin iarăşi în
zadar

Refren:
O, ridică-ne, Iisuse,
Umple-ne cu Duhul Sfânt,
Untdelemnul Păcii sfinte,
Toarnă-n vasele de lut!

Deschideţi inimile voastre
Că vreau în voi să locuiesc,
Să vă împac din nou cu Tatăl
Şi de păcat, şi de păcat să vă feresc

Stăruim în rugăciune
Să fim plini de Duhul Sfânt,
Să păstrăm fără-ncetare
Sfântul nostru legământ!

Eu vreau cu voi să fiu de-a pururi
Deschideţi, nu mai aşteptaţi
Primiţi-mă creştini cu toţii
Şi pacea mea, şi pacea mea o să
luaţi

Refren
Duhul Sfânt unde domneşte,
Biruinţe sunt mereu
Harul în popor va creşte
Lăudând pe Dumnezeu!

Şi din potirul cinei mele
Gustaţi iubiţii mei cu toţii
Eu vreau în voi să fiu de-a pururi
Să fiu viaţa, să fiu viaţa tuturor

Refren
Amin.

Cântări religioase
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La mănăstire-s sarcini grele,
Tu nu le poţi îndeplini.
Tu care-ai fost iubit odată
Nu te mai poţi călugări.

12. Aş vrea …
Aş vrea Iisuse scump să fiu ca Tine
În pribegia mea pe-acest pământ
De-atâtea ori când grea ispită vine
S-o biruiesc prin sfântul Tău cuvânt.

Decât într-o rochiţă albă
Şi scurtă până la genunchi,
Mai bine într-o haină neagră
Şi lungă până la pămînt.

Refren:
Aş vrea Iisuse scump a Ta comoară
De mângâieri pe veci să-mi
dăruieşti
Aş vrea ca-n mine tot ce-i vechi să
moară
Ca Tu să faci din mine ce doreşti.

Mărire ţie mănăstire,
Pridvor ceresc în prag de munţi,
Ce vijelia vieţii mele
Biruitoare o înfrunţi.
Tu eşti Altar de întărire
Credinţei noastre-n Dumnezeu,
Tu eşti Cetatea de scăpare
Şi reazem sufletului meu.

Aş vrea Iisuse scump a Ta viaţă
Să se-oglindească pururi în a mea
Şi să dispară negura de ceaţă
Ce-mpiedică să-Ţi văd mărirea Ta.

Izvor adânc de mângâiere,
Năpăstuiţilor liman,
Înviforaţilor pe marea
Ispitelor din an în an.

Refren
Şi câte n-aş mai vrea o scump Iisuse
În pribegia mea pe-acest pământ.
Dorinţele ce îmi rămân nespuse
Le împlineşte sfântul Tău cuvânt.

Veniţi creştini la mănăstire,
Veniţi la rugăciune sus!
La mănăstire-i pacea lumii
E slava Domnului Iisus.

Refren
Amin.

Şi-ngenunchiaţi la rugăciune
Să zicem toţi şi toate-n cor:
Greşit-am Doamne, iartă, Doamne
Păcatul meu şi-al tuturor!

13. Aş vrea să intru-n
mănăstire
Aş vrea să intru-n mănăstire,
Aş vrea să mă călugăresc;
Spune-mi, Măicuţa mea cea bună,
Spune-mi de vrei să mă primeşti.
Cântări religioase

Învredniceşte-ne Stăpâne,
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Părtaşi Împărăţiei Tale
Cu toţi acei ce o dorim.

15. Avem nevoie de
Dumnezeu

Şi acolo-n Cer cu osanale
Slujindu-te, cu drag, mereu
Să fim cu toţi o mănăstire
Frumoasă lângă Tronul Tău.

Refren:
Avem nevoie de Dumnezeu,
De Dumnezeu, da, de
Dumnezeu.
Avem nevoie de Dumnezeu,
Mai mult ca oricând.

Amin.

14. Aş vrea să zbor

Se minte, se fură, se-njură, se bea,
Se fac lucruri urâte.
Aceasta e lumea din ziua de azi,
Ne spune Sfânta Scriptură.

Refren:
Aş vrea să zbor,
Aş vrea să zbor
Mai sus de nori,
Să mă-ntâlnesc cu El
Aş vrea să zbor,
Aş vrea să zbor
Eşti tu gata de plecare ?
Da, Domnul meu!
Şi veghezi în aşteptare?
Da, Domnul meu

Refren
Soţia şi soţul se ceartă mereu
Şi se întreabă: de ce ?
Nu se-nţeleg fraţii ei între ei,
De ce ? De ce ? De ce ?
Refren

Refren

Părinţii se-ntreabă de ce ai lor copii,
Se poartă aşa de ciudat ?
De ce nu-i ascultă, de ce se prefac
Mereu că nu-i aud ?
Refren

Ai lăsat tu totul oare ?
Da, Domnul meu
Şi veghezi în aşteptare?
Da, Domnul meu

Pătrunde, o Doamne, azi în
inima mea
Şi curăţă tot ce-i rău.
O pildă să fiu şi lumină aş vrea,
Pentru tot ce-i al Tău.

Refren
În curând ce fericire
Îl vom vedea,
Şi cu Domnul în mărire
Îi vom cânta

Refren

Refren

Amin

Amin.
Cântări religioase
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Binecuvântă-ne Doamne!
Întotdeauna!
Binecuvântă-ne Doamne!
Binecuvântă-ne Doamne!
Doamne ne ajută!
Doamne dă izbândă!

16. Azi nu mai plâng, o
clipă
Sunt un străin pe lume
Sunt părăsit de toţi
Şi-n cea mai grea durere
Alerg eu la Hristos

Şi la plecare, şi la venire
Binecuvântă-ne Doamne!
Să fim un cuget, şi o simţire
Binecuvântă-ne Doamne!

Refren:
Am căutat fericire
Dar lumea nu mi-a dat
Numai Iisus-e acela
Ce-n braţe m-a luat

Refren
Şi-n bucurie, şi-n încercare
Binecuvântă-ne Doamne!
În orice vreme şi împrejurare
Binecuvântă-ne Doamne!

Am alergat la oameni
Să le cer ajutor
Dar am văzut că ei
Sunt nişte muritori

Refren
Amin.

Refren
Azi nu mai plâng o clipă
Privesc numai în sus
Deşi dureri sunt multe
Le mângâie Iisus

18. Biserică, Biserică!
Biserică, Biserică, fii sfântă şi
curată!
Să ştii că nu mai este mult şi Mirele
se-arată!
Rugaţi-vă neîncetat!
Mai e puţin din toate...
Mereu fiţi plini de Duhul sfânt,
Iisus e-atât de-aproape!

Amin.

17. Binecuvântare
La tronul slavei, venim în rugă
Binecuvântă-ne Doamne!
Mâna Ta sfântă, las-o s-atingă
A noastre inimi, o Doamne!

Să nu-ntristaţi pe Duhul Sfânt,
Păstraţi-vă arvuna!
Că Tatăl va pecetlui ca să primiţi
cununa.

Refren:
Binecuvântă-ne Doamne!
Binecuvântă-ne Doamne!
Cântări religioase
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Fiţi treji, într-una să vegheaţi,
Duşmanul dă târcoale,
Iar duhul lumii nu-l lăsaţi
Să intre-n adunare!

Doamne, pace sfântă Tu le-ai dat
Aleluia
Dar Toma nefiind de faţă
Şi necrezând atunci când i s-a spus
Că a-nviat Iisus, Stăpânul Lumii
De nu văd semnele, nu cred, a spus

Chiar dac-aveţi de suferit
Vă bucuraţi într-una,
Răbdaţi orice pentru Hristos
Că El vă dă cununa.
Vă bucuraţi, vă bucuraţi!
Mereu în sus privirea!
Chiar dacă cerul e-nnorat,
Ne vine izbăvirea.

Refren
Dar iată că din nou s-arată
Iisus intrând la ucenicii Săi
Chemând pe Toma, arătându-i
coasta
Şi semnul cuielor, să crezi ca ei

Curând, curând, noi vom pleca
Şi vom ajunge acasă.
Să fim în ceruri pentru El, a Mirelui,
mireasă.
Şi vom pleca de pe pământ
Ca porumbeii-n zare
Să fim în slavă cu Iisus
La marea sărbătoare !

Refren
De atunci apostolii ne-nvaţă
În Biblie cu noi vorbesc mereu
Cum a-nviat Iisus, Stăpânul Lumii
Hristos fiind şi om şi Dumnezeu
Amin.

Amin.

20. Când doctorii te dau
acasă

19. Când din morţi ai
înviat

Refren:
Când doctorii te dau acasă
Şi nu mai au ce să-ţi mai facă
Tu vino la Iisus, El te cheamă
La poarta cea frumoasă.

Când după Sfânta Înviere
Iisus s-arată ucenicilor
Şi fiind uşile-ncuiate El intră
Pacea Sfântă dând-o lor

Când stai în post şi rugăciune
Domnul are grijă de tine.
De-ai păcătuit în trecut
Întoarce-te la Domnul Sfânt.

Refren:
Doamne, când din morţi ai înviat
Doamne, la apostoli ai intrat
Cântări religioase
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Priviţi a Lui splendoare
La tot ce a creat
Priviţi şi daţi-I slavă
Nimic nu-i de mirat

Refren
Şi-apoi aşteaptă ca să-I spui
Durerea toată numai Lui
Căci El vindecă fără bani
El este Tată la orfani.

Refren
Am necurmat pe Domnul,
‘naintea ochilor
Găsesc în El salvare
Şi sunt biruitor

Refren
Niciodată nu ne-a lăsat
Cine-a crezut, s-a vindecat
Ajută-mă Te rog şi eu
Mai treci şi pe la patul meu.

Refren
Un lucru îţi cer o, Doamne
Fierbinte îl doresc
În casa Ta o viaţă
Aş vrea să locuiesc

Refren
Îţi mulţumesc, o Domnul meu
Că ai trecut prin cortul meu.
Acuma vin şi Te măresc
O, slavă Ţie, Domn Ceresc.

Refren
Amin.

Refren
Amin

22. Când m-ai scos dintre
ruine....

21. Când îţi întorci
privirile spre El

Când m-ai scos dintre ruine,
Doamne, nu aveam pe nimeni
Ca să pot să-mi plâng amarul
Rătăceam străin prin lume
Făr’ să ştiu că pentru mine
Ai băut întreg paharul.

Priviţi creştini la Domnul
La Sfântul Dumnezeu
La slava ce o are
Priviţi la Fiul Său
Refren:
Când îţi întorci privirile spre El
Te luminezi de bucurie
Şi nu ţi se umple faţa de ruşine
Cântări religioase
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Doamne cum să-Ţi mulţumesc?
N-am cu ce să-Ţi răsplătesc.
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Dar iţi dau viaţa mea
Să faci Tu ce vrei cu ea.
Doamne, cum să-Ţi multumesc?
N-am cu ce să-Ţi răsplătesc
N-am nimic să-Ţi dăruiesc
Dar mă-nchin şi te iubesc.

23. Cântă ca David
Refren:
Cântă, cântă, cântă ca David
Cântă, cântă, cântă aşa
Tot iadul când cânţi tu să se-nfioare
Să fugă vrăjmaşul cu toată oastea sa

Când m-ai scos dintre ruine
Doamne, nu aveam pe nimeni
Ca să-mi poată lua povara.
M-ai chemat duios la Tine,
Ai pus Duhul Sfânt în mine
Şi mi-ai dat în dar iertarea.

Zi de zi mergând pe cale
Frate credincios
Cântă-I laude întruna
Domnului Hristos
Fii voios că-n oastea sfântă
Eşti şi tu chemat
De aceea-ntotdeauna
Cântă-i neîncetat.

Refren

Refren

Când m-ai scos dintre ruine
Mi-ai trimis raze divine
Şi mi-ai dat viaţa din Tine.
Îmi eşti Tată, îmi eşti Mamă
Şi-mi trimiţi în ceas de taină
Mângâierile-Ţi divine.

Neîncetat să-nalţi spre ceruri
Zi de zi cântări
Chiar de treci prin clipe grele
Şi prin încercări
Nu uita, Pavel şi Sila
Au cântat şi-n greu
Şi din ceruri izbăvirea
Le-a dat Dumnezeu.

Refren
Acum, scos dintre ruine
Văd şi înţeleg prea bine
Preţul ce L-ai pus pe mine.
Prin furtuni şi prin suspine
Îmi creşti dorul după Tine
Să mă duci în slăvi divine.

Refren
Cântă frate, cântă soră
Să răsune-n zări
Laude şi osanale
Până-n depărtări
Pentru Împăratul slavei
Care-a biruit
Să cântăm de bucurie
El ne-a mântuit.

Refren
Amin

Amin.
.
Cântări religioase
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24. Cât de frumoase...

25. Cât de mărit este
Domnul în Sion

Cât de frumoase sunt a Tale
Orânduiri ce-n veci rămân!
Adevăratul, Înţeleptul şi
Minunatul meu Stăpân!

Cât de mărit este Domnul în Sion
Nu poate limba a tâlcui
Mare este Domnul, în cer, pe tron
Şi până-ntr-un fir de iarbă, pe
pământ.
Mare eşti pretutindenea Doamne,
Pretutindenea eşti mărit
În zi, în noapte, cu strălucire.

Ce bogăţii nebănuite
Din raiul Tău mereu cobori
În cel ce-n Tine se încrede
Şi-n timp senin, şi-n timp cu nori…

Amin.

Cât de-ntărită faci nădejdea
Din sufletul în care stai,
Cu ce putere şi-ndrăzneală
Îi umpli hotărâtul grai!

26. Ce dulce mângâiere

Ce bunătate nesfârşită
La Tine, scump Iisus, găsim!
Oricare-n chinurile noastre
Şi ori de câte ori venim…

Pe acest pământ cu viaţă tulburată
Trăim o viaţă fără de folos
Nu cunoşteam să fie odată viaţă
Nu uita c-am aflat-o prin Hristos

Ce ajutor ne dai când Crucea
Şi lupta ne-o simţim prea grea,
De câte ori fără de Tine,
Am fi căzut zdrobiţi sub Ea!

Refren:
Ce dulce mângâiere m-a pătruns
Ce dulce, ce sfântă
Ce fericire-n suflet
Mi-a adus Iisus

O, numa’n veacul care vine,
Când tot va fi descoperit,
Se va vedea, Iisuse, bine
Ce mare Har ne-ai dăruit!!!

În lumea asta rea şi pieritoare
O fericire-am căutat mereu
Într-o dimineaţă cu mult soare
Mi-a dat-o, fericirea, Dumnezeu
Amin.

Refren
Îmi saltă inima de bucurie
Tresară-n suflete necontenit

Cântări religioase
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O viaţă-ntreagă Îţi cântă numai Ţie
Prea scumpul meu, Hristosul meu
iubit

Ce minunat e Dumnezeu
Ce minunat să ai în Cer
Un Tată cum e Tatăl meu
În El poţi să te-ncrezi mereu
El poartă toată grija ta
Şi-ţi dă din mângierea Sa
Ce minunat e Dumnezeu
Ce minunat e tatăl meu

Refren
Mi-e sufletul mereu în sărbătoare
Că L-am primit pe Domnul meu
iubit,
Nu-i altă fericire atât de mare
Ca fericirea de a fi mântuit

Când pe cale eşti aproape ca să cazi
Aminteşte-ţi că ai în cer un Tată
Spune-I numai Lui, nimic să nu-I
ascunzi
Cu îndurare El te-ascultă şi te iartă

Refren
Ajută-mă Iisus pe calea vieţii
Şi har în cântece mereu să-mi dai,
Să fiu curat ca roua dimineţii
Când va veni Mântuitorul meu

Refren
Întâi te-ncearcă în îndoieli şi
amărăciuni
Dar aminteşte-ţi că ai în Cer un Tată
Vin’ la El neîntârziat în rugăciuni
El ‘ţi-aduce pacea sfântă, minunată

Refren
Hai, cântă sora mea şi tu cântarea,
Cântarea întâlnirii cu Iisus
Cântând acum primeşti eliberarea
Ce ţi-ai dorit-o tu atât de mult.

Refren
Şi orice-ar fi, să nu te-ntorci din
drumul tău
Orice-ar fi calea ta în viaţă
El îţi dă puteri să lupţi pân’ la sfârşit
Să sfârşeşti cu bine lupta ce-ţi stă în
faţă

Refren
Amin.

27. Ce minunat e Domnul

Refren

Refren:
Ce minunat să poţi să spui
Că eşti copilul Domnului
În El poţi să te-ncrezi mereu
El poartă toată grija ta
Şi-ţi dă din mângierea Sa
Cântări religioase

Amin.
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28. Ce n-ar vrea să facă
omul

29. Cerul e aproape!
Bine vestitori, noi suntem călători
Spre lumea de mai sus de nori,
Zi de zi suim, credinţa ne-o-ntărim
În orice rău să biruim!

Ce n-ar vrea să facă omul
Ca să fie mântuit
Dacă sunt lucruri prea multe
Şi lucrezi necontenit

Refren:
Cerul e-aproape, vom fi împreună
Lângă Domnul toţi vom sta!
Da! Cerul e-aproape, vom fi laolaltă
Toată vecia: OSANA!

De aceea frate dragă
Aş dori ca să vă spun
Despre o biată servitoare
Care-avea un suflet bun
N-avea timp de rugăciune
Toată ziua, ea lucra
Dar ea prin lucrarea ei
Ea într-una se ruga

Suntem călători, ai Legii păzitori
Popor de fraţi şi de surori,
Crucea ne e steag , o vom purta cu
drag
Până în al veciei prag!
Fraţi, surori cu Domnul vom sta!

Ea când mătura prin casă
Din gură aşa zicea
Aşa să mături Iisuse
Răul din inima mea

Amin.

30. Chemarea Sfântă

Când spăla rufe la baie
Din gură zicea mereu
Aşa să-mi speli, Doamne
Sfinte
Haina sufletului meu

Chemarea Sfântă ai auzit
Iisus Hristos te cheamă
O, vino suflete iubit,
Te-ntoarce şi n-ai teamă.

Când ea călca cu maşina
Din gură, aşa zicea
Aşa să-mi netezeşti,
Doamne
Spre ceruri cărarea mea

Refren: (bis)
Întoarce-te şi spune: iartă-mă!
(iartă-mă)
Mă-ntorc, Iisus la Tine.
Acum Te rog să intri-n viaţa mea,
Rămâi mereu cu mine.
Acum Te rog rămâi în viaţa mea,
Să fiu al Tău, Stăpâne !

Şi atunci văzut-a Domnul
Fapta ei cea strălucită
I-a gătit în cer lăcaşul
Ca să fie fericită.
Amin.
Cântări religioase
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De Duhul Sfânt eşti cercetat
Pătruns eşti de Iubirea
Ce sus pe Cruce a răbdat,
Te cheamă fericirea...

Tu m-ai spălat de orice vină
Şi m-ai cuprins în harul Tău.
Chiar dacă lumea asta toată
Cu-alese glasuri m-ar chema
Nu Te mai vreau decât pe Tine
Căci Tu eşti mântuirea mea!

Refren
Ce milă ai, o, scump Iisus,
Că azi priveşti spre mine...
Mă-ntorc şi vreau să-Ţi fiu supus,
Să fiu în Rai cu Tine.

Amin

32. Cina cea de taină

Amin

Era seară liniştită
Cu cerul senin
Când fu cina pregătită
Fiului divin

31. Chiar dacă ...
Chiar dac-atâtea valuri, Doamne,
Se năpustesc în viaţa mea
Eu ştiu că Tu îmi eşti scăparea
Şi pentru veci nădejdea mea.

El vine cu ai lui la masă
În locul gătit
Şi-apoi cu voce miloasă
Astfel a vorbit

Chiar dac-atâţia nori Iisuse
Mă-mpiedică să Te zăresc
Te simt atât de-aproape Doamne,
Că nu ştiu cum să-Ţi mulţumesc.

Fraţii mei sosit-a ceasul
Să ne despărţim
Voi să nu pierdeţi curajul
Căci iar am să vin
Trebuie să vină toate
Cele ce s-au scris
Voi fi judecat la moarte
Şi pe cruce-ntins

Chiar dacă cei mai dragi Iisuse
Nu mă-nţeleg, sau m-au uitat
Îmi e de-ajuns că sunt cu Tine
Îmi e de-ajuns că sunt salvat.
Îmi e de-ajuns a Ta iubire
Când merg pe drumul Tău curat
Căci Tu eşti totul pentru mine
Eşti viu, eşti Sfânt cu-adevărat!

Dar, vă spun mai dinainte
Pentru ca să ştiţi
Dintre voi unul mă va vinde
Pe treizeci de arginţi

Tu-mi eşti nădejde şi lumină
Mi-eşti adăpost de orice rău
Cântări religioase
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Atunci toţi se îndreptară
Către Învăţător
Şi pe rând Îl întrebară
Care-i trădător?

33. Creatorule, Salvatorule
Astăzi vin la Tine Doamne,
Tu să mă primeşti
Ca să-ţi spun tot ce mă doare, şi Tu
să lucrezi.
Vreau astăzi să-Ţi povestesc,
Creator ceresc
Vreau astăzi să fiu cu Tine,Tatăl
meu ceresc.

Când veni rândul lui Iuda
Întrebă şi el
Nu cumva voi fi eu Doamne
Fiul cel mişel?

Tu eşti Iudo! Zise Domnul
Du-te mai curând
Iată acum sosit-a ceasul,
Să faci ce-ai de gând

Refren:
Creatorule, Salvatorule
Vino azi cu mine Doamne
Vino că Te-aştept
Mădularele, vino schimbă-le
Vreau să umblu sănătos
În numele Tău.

El atunci îndată merse
Către acel sobor
Unde se-aştepta cu sete
A Domnului omor.

Ai creat în mine Doamne,
mădularele.
Vino Tu Iisuse Doamne, vino
schimbă-le.
Numai mâna Ta Iisuse poate a
schimba,
Mădularele bolnave în viaţa mea.

Acolo-şi vându stăpânul
Iuda cel mişel
Şi printr-un sărut făţarnic
Îl trădă pe El.
Ei L-au dus la judecată
Şi L-au osândit
Ca pe cruce cu ocară
Să fie răstignit

Refren
Am umblat la oameni, Doamne,
Ca să-mi vindece,
Mădularele bolnave care mă dureau.
Oamenii nu pot schimba ce Tu ai
creat.
Tu faci rana, Tu o vindeci, Medic
minunat.

Însă El în ziua a treia
Din morţi a-nviat
Şi pe noi cei vinovaţi
Cu Tatăl ne-mpăcat.
Amin.

Refren
Cântări religioase
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Tată, Dumnezeule, vin să-Ţi
mulţumesc,
L-ai făcut pe Domnul Iisus, Medicul
ceresc.
Pe mine m-a vindecat, viaţă El mi-a
dat,
Pot să spun la toată lumea
Că El m-a salvat.

Dar credinţa mea îmi spune
Că mult nu va dăinui
Printr-o tainică minune
Crucea Ta va birui
Amin

35. Cu inima şi gura mea
Refren
Amin.

Cu inima şi gura mea
Eu cânt lui Dumnezeu
Mărire, cinste, laudă
Ca să-L slujesc mereu

34. Cruce sfântă, părăsită
Cruce sfântă, părăsită
Lâng-o margine de drum
Coperişul ţi se strică
Printre creştinii de-acum
Cruce sfântă, jalnic este
Tristă stai, plecată-n jos
Şi nu-i nimeni să te-ndrepte
Vai, ce lucru dureros

Noi ştim că eşti fântâna
Izvorul harului
Din ea ne curge-n orice zi
Un dar, din darul Lui
Ce suntem noi să stăpânim
Atâtea pe pământ?
Nu-s toate daruri ce primim
În dar prin Duhul Sfânt?

Oamenii nu-şi mai ridică
Pălăria-n dreptul tău
Să se-nchine şi să zică
Doamne, feri-ne de rău

Tu ne hrăneşti din an în an
În grija Ta suntem
Şi chiar de nu am nici un ban
Cu Domnul nu mă tem

Cruce sfântă cu putere
Tristă stai în locul tău
Şi gândeşti la altă lume
Ce s-a stins la pieptul tău

Ne pedepseşte ca păstor
Cu milă când greşim
Ş-apoi ne iartă îndurător
Când noi ne pocăim

Nimeni nu mai vine iară
Să te-aşeze iar frumos.
Bate vântul, te doboară
Cu icoana lui Hristos
Cântări religioase

Din inimă eu cânt voios
Mântuitorului
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Şi mă silesc a fi voios
În lucrul Domnului

Ca să-Ţi pot slăvi iubirea
Care mi-a răspuns

El niciodată n-a greşit
În tot ce a făcut
Şi toate au un bun sfârşit
Când El le-a început

Refren
Până-n veci voi spune Doamne
Cât de adevărat
Ţi-e cuvântul şi iubirea
Ce m-au ascultat.

Lucreze Domnul şi cu noi
Nu-L vom împiedica
Odihnă vom avea apoi
Cum nu ne-om aştepta.

Refren
Amin
Amin.

37. Dacă nu aş fi decât
ţărână

36. Cum să nu Te cânt
Iisuse

Dacă nu aş fi decât ţărână,
Decât abur răscolit de vânt,
Niciodată, Doamne, pentru mine
N-ai fi coborât pe acest pământ!

Cum să nu Te cânt Iisuse?
Cum să nu Te cânt?
Cum să nu slăvesc cu lacrimi
Numele Tău Sfânt?

Refren:
Dar Tu m-ai iubit
Şi mi-ai dăruit
Chipul Tău,
De-aceea ai venit.

Refren:
C-am strigat spre Tine Doamne,
Doamne
Şi m-ai ridicat/ascultat,
Bucuria şi lumina,
Fericit mi-ai dat

Dacă nu aş fi decât un abur,
Dacă nu aş fi decât un vis,
Niciodată, Doamne, pentru mine
N-ai fi coborât din Paradis!

Cum să tac? O, cum că-mi vine
Lumii-ntregi să spun
Cât de bun ai fost cu mine
Cât, o cât de bun!

Refren
Dacă nu aş fi decât un înger,
Dacă nu aş fi decât o stea,
Niciodată, Doamne, pentru mine
N-ai fi plâns în cer de jalea mea!

Refren
Unde-i lacrima şi glasul
Inima de ajuns
Cântări religioase
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Refren

39. Dar n-am ce-Ţi da...

O, ce taină mare-ai pus în mine,
Iisuse, Fiul Lui Dumnezeu!
Ai luat un chip de suferinţă
Şi-ai venit să mori de dragul meu.

Refren:
Dar n-am ce-Ţi da, eu n-am ce-Ţi
da,
Iisuse, doar inima mea,
Dar n-am ce-Ţi da, eu n-am ce-Ţi
da,
Iisuse, doar viaţa mea…

Refren
Amin.

La Tine vin, Iisuse,
La Tine, vin cum sunt…
Primeşte-mă cu milă
La Pieptul Tău cel Sfânt.

38. Da Iisus, da Iisus,
aminteşte-mă
Refren:
Da Iisus, da Iisus, aminteşte-mă
(se repetă de 3 ori)
Când vii în curând
Am cămin mai sus de nori în ţara
gloriei
(se repetă de 3 ori)
Când vine Iisus

Refren
Primeşte-mă cu milă
Şi dă-mi ulei în vas,
Să nu cad de ocară
Chiar când sunt în necaz.
Refren

Am cămin mai sus de nori vrei să ai
şi tu?
(se repetă de 3 ori)
Când vine Iisus

Când valurile tulburi
Asupra-mi năvălesc,
Ajută-mi Tu, Iisuse,
Să pot să biruiesc.

Jos port crucea, sus cununa în ţara
gloriei
(se repetă de 3 ori)
Când vine Iisus

Refren
Şi Te mai rog, Iisuse,
Sfinţeşte-altarul meu,
Acolo unde, zilnic,
Eu chem Numele Tău.

Dacă Îl primeşti pe Iisus, în veci vei
trăi
(se repetă de 3 ori)
Când vine Iisus
Amin.
Cântări religioase

Refren
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Apoi sfinţeşte-mi viaţa
Să pot îngenunchia,
Cântându-Ţi osanale,
Iisus, la Crucea Ta.

Pe Iisus dacă îl ai
Scapi de iad şi dai de rai

Refren

Dacă cerul porţi în gând
Nu poţi fi şi rău şi bun
Când Iisus iubirea vrea
Spune-ntotdeauna da

Refren (îndemâna)

Amin.

40. Da sau nu

Refren (îmbrăţişa, îndemâna)
Când Iisus îţi spune „Hai”
Lenea-ţi spune să mai stai
Când Iisus vrea să lucrezi
Lenea-ţi spune să mai şezi

Amin.

41. De-atâtea ori

Refren: (îndemâna)
Da şi nu, nu şi da
Nu se pot îndemâna (îmbrăţişa)
Nu pot fi cum vrei Tu
Nu pot fi şi da şi nu

De-atâtea ori Te-am căutat,
În încercări nespuse,
De-atâtea ori eu am dorit
Să Te-ntâlnesc Iisuse.
De câte ori am suspinat
De câte ori m-am întristat
Şi cu cât dor Te-am aşteptat,
Ştii numai Tu Iisuse.

Bun şi rău, rău şi bun
Când se adună se răpun
Şi nu poţi da braţul tău
Celui bun şi celui rău

De câte ori ca un străin
Mergeam plângând pe cale,
Şi inima-mi ardea-n ascuns
De dorul feţei Tale.
Dar nimeni nu m-a înţeles
Doar Tu ales între aleşi,
Te-ai îndurat şi mi-ai trimis
Alinul mâinii Tale.

Refren (îmbrăţişa)
Domnul vrea copii cuminţi
Iar păcatul vrea să minţi
Domnul vrea să fiţi în har
Iar satan să fii murdar

De câte ori eu m-am retras
Crezând c-aşa e bine,
Tu mai aproape m-ai chemat
Să fiu unit cu Tine.

Refren (îndemâna)
Iad şi rai, rai şi iad
N-au acelaşi drum şi vad
Cântări religioase
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Eu pot să-ţi dau putere când tu eşti
în durere
Dar nu privi la valuri, ci cheamă-Mă
degrab!
Aşteaptă în credinţă, căci Eu dau
biruinţă
Da, eu şi nimeni altul, sunt
izbăvirea ta!

Tu cu răbare-ai aşteptat
Cu Duhul Sfânt m-ai îmbrăcat,
Şi ani întregi m-ai învăţat
Să merg în pas cu Tine.
Dar azi privind lumina Ta
Şi faţa Ta cea dulce,
Îţi mulţumesc de mii de ori
Şi vreau să-Ţi spun Iisuse:
Că nu-i suspin atât de greu
Pe cât de mare-i harul Tău
Şi izbăvirea care-o dai
Prin jertfa de pe Cruce.

De ce porţi tu povara atâtor
deznădejdi,
De ce-ţi pierzi tu răbdarea când ştii
că Eu veghez?
O, spune-mi totul Mie şi jos la
Crucea Mea,
Te chem să-ţi laşi povara, oricare ar
fi ea!

Că nu-i iubire ca a Ta
Cu drag să ne-nconjoare,
Că nu-i putere ca a Ta
Să ne ţină pe Cale.
Că nu e soare mai măreţ
Şi nici ales între aleşi,
Să mângâie în ceasul greu
Făptura mâinii Tale.

Refren:
O, vino în lumină, odihna Mea-i
deplină
Eu pot să-ţi dau răbdare, Eu pot să
te-ntăresc
Eu pot să-ţi dau vedere şi să revărs
putere
Iar tu cu bucurie ai să Mă
preaslăveşti!

Amin.

42. De ce porţi Tu povara?
De ce porţi Tu povara atâtor
îndoieli?
Cuvântul meu e veşnic şi pe pământ
şi-n Cer,
Eu pot să-ţi dau credinţă chiar dacă
tu eşti slab,
Dar nu privi la tine, copilul Meu cel
drag.

De ce cazi tu adesea, învins dengrijorări
Şi temeri după temeri, când eşti în
încercări?
Când Eu sunt peste toate şi totul e al
Meu,
Când eşti în a mea Mână, iar Eu
sunt Dumnezeu!

Refren:
Cântări religioase
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Şi dacă sunt ceva, eu sunt prin harul
Tău!
Primeşte-mă în slujba Ta, Iisus
iubit,
Să pot să spun la alţi sărmani că Tuai murit...
Ca ei să poată fi iertaţi,
Prin Duhul Sfânt eliberaţi
Şi la venirea Ta în ceruri ridicaţi!

Refren:
Eu sunt Iisus, Mesia, Eu am învins
robia
Eu am învins şi moartea, Eu pot să
te-ocrotesc,
Eu te-am ales din lume, Eu te-am
chemat pe nume
Şi de rămâi în Mine, prin Mine
biruieşti!

Să pot să spun că Tu eşti gata să-i
primeşti,
Şi-n casa Tatălui un loc le pregăteşti
Că pe-al Tău Braţ îi vei purta,
Că ei vor fi mireasa Ta
Şi pentru veci Tu le vei şterge
lacrima...

Amin.

43. Demult ...
Demult, Iisuse, m-ai chemat să
Te urmez,
Dar n-am fost gata să Te ascult,
să Te primesc...
În neagra noapte am pribegit
Fără să ştiu că m-ai iubit,
Şi că viaţa numai Tu mi-ai ocrotit!

Amin

44. Deşteptare, deşteptare

Iubirea Ta m-a urmărit de-atunci
mereu
Şi într-o zi eu Te-am primit, o,
Domnul meu...
Povara grea mi-ai ridicat,
O haină nouă Tu mi-ai dat
Şi a mea viaţă Sfânt Iisus ai
luminat!

Deşteptare, deşteptare
Se aude tot mai tare
O popor de legământ
Aşa strigă Duhul Sfânt
Vine Mirele-n curând
Scoală-te popor iubit
Botezat cu Duhul Sfânt
Nu mai sta în nepăsare
Că-i vremea de deşteptare
În curând Mirele-apare

Cum aş putea, Iisuse drag, să-Ţi
mulţumesc ?
Şi ce-aş putea din viaţa mea să-Ţi
dăruiesc ?
Când tot ce am e darul Tău,
Când Tu mă scapi de orice rău
Cântări religioase

Ce vei face? Ce vei spune?
Când Te va chema pe nume
Şi dacă vei fi întrebat
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Ce-ai făcut cu al tău talant
L-ai lucrat sau l-ai îngropat?

Vreau să m-apropii de Tine mai
mult
Să-Ţi slujesc doar Ţie pe pământ.

Fraţilor să ne grăbim
De azi să ne pocăim
Lepădând tot ce e rău
Trăind pentru Dumnezeu,
Pregătindu-ne mereu

Refren
Doamne, Te rog mă învaţă
Să trăiesc frumos în viaţă.
Chiar la vrăjmaşi să pot bine să fac
Vreau Iisuse drag să-Ţi fiu pe plac.

Pentru ziua Lui măreaţă
Când vom sta faţă-n faţă
Când va veni cu răsplata
Domnul Iisus, să fiţi gata
Aleluia! Maranatha!

Refren
Amin.

46. Doamne, Doamne
Amin
Refren:
Doamne, Doamne
Te rog, Doamne
Cercetează-mi astăzi inima
Doamne, Doamne
Te rog, Doamne
Lucrează şi la căsuţa mea
Doamne, Doamne
Te rog, Doamne
Cercetează-mi astăzi inima
Doamne, Doamne
Te rog, Doamne
Lucrează şi la problema mea

45. Doamne, când vreau să
fac bine
Doamne când vreau să fac bine
Răul stă lipit de mine.
De multe ori ce nu vreau, tocmai fac
Mult mă doare când nu-Ţi sunt pe
plac.
Refren:
Doamne Te rog încă o dată IARTĂMĂ
Dă-mi Tu din nou bucurie în inimă.
Şi dă-mi putere să nu mai greşesc
Fără prihană să trăiesc.

Am o cerere la Dumnezeu
Şi am depus-o pe altarul Său
Şi rămân acum încredinţat
Că Domnul ruga mi-a ascultat
Refren

O Doamne, Tu ştii prea bine
Ce-i mai de preţ pentru mine.
Cântări religioase

Iisus e stăpânul minunat
Şi lucrează pentru orişicine
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Roagă-te Domnului neîncetat
Şi Domnul ţie îţi va răspunde

Refren
Suntem slabi dar Tu eşti tare
Doamne fii cu noi
Să luptăm mereu-nainte
Să nu dăm napoi

Refren
Domnul inima o cercetează
Şi la orice inimă lucrează
Căci înţelepciunea omului
Vine tot din harul Domnului

Refren
Dă-ne Tu izvorul păcii
Har şi mângâieri
Tu eşti totul pentru noi toţi
Pe pământ şi-n cer

Refren
Dacă-L chemi pe Domnu’-n
stăruinţă
Domnul îţi trimite biruinţă
Dacă-I spui necazul numai Lui
Ai să vezi puterea Domnului

Refren
Amin.

48. Doamne miluieşte,
Doamne miluieşte

Refren
Amin.

Arhanghelul cel mai sfânt
A venit pe acest pământ,
L-a trimis cerescul Tată
Către Maica Preacurată

47. Doamne, Doamne, ştim
cu noi că eşti
Doi sau trei în scumpu-Ţi nume
Când se vor uni
În mijlocul lor Tu însuţi
Spus-ai că vei fi

Refren
Doamne miluieşte (3x) – Bis
Negreşit să-i dea de ştire
Despre sfânta-i Adormire,
Maica mult s-a bucurat
La Golgota a plecat.

Refren:
Doamne, Doamne
Ştim cu noi că eşti
Dă-ne binecuvântarea
Ce-o făgăduieşti

Refren

Strânşi acum cu toţi în juru-Ţi
Vrem să Te-ascultăm
S-auzim ce vrei să ne spui
Şi să Te urmăm
Cântări religioase

Acolo unde Iisus
Viaţa pentru noi şi-a pus,
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Maica Sfântă s-a rugat
Pentru-al lumii greu păcat.

Refren
O, priveşte dar, curată
Umilitele-mi cereri.
Şi la noi cu mila cată
În necaz şi în dureri.

Refren
Miluind pe cei sărmani
S-a întors în Ghetsimani,
S-a spălat şi s-a gătit
Şi pe pat s-a odihnit.

Refren
Iar noi, drept recunoştinţă
Îţi cinstim icoana Ta,
Totdeauna cu credinţă
Adormirea-ţi vom cânta.

Refren
De la margini o apostoli
La Ghetsimani vă adunaţi,
Şi-al meu trup, zice Fecioara
Cu cântări mi-l îngropaţi.

Refren
Amin

Refren

49. Doamne, Tu mi-ai fost
scăparea

Fiul meu iubit mă cheamă
Azi la Tine-n ceru’ sfânt
Vă las binecuvantarea
Şi mă-nalţ la ceru’ sfânt.
Refren

Doamne, Tu mi-ai fost scăparea
Numai Tu Iisuse al meu
Tu mi-ai ştiut supărarea
Chinul şi suspinul greu

Sus şi jos se întocmeşte
Sărbatoare-n jurul meu
Şi cu cinste mă primeşte
Fiul meu şi Dumnezeu.

Unde să mă duc Iisuse
Când sunt singur, părăsit
Toţi cei dragi m-au lăsat singur
Dar Tu nu m-ai părăsit

Refren

O, de când Te am pe Tine
Mi-ai dat pace pe deplin
Mâna Ta mi-ai dat Iisuse
Pace şi belşug şi-alin.

Credincioşii se adună,
Formând cete creştineşti,
Pe pământ şi-n cer răsună
Armonii dumnezeieşti.
Cântări religioase

O rămâi, rămâi cu mine
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O rămâi pe veci al meu
Să rămâi pe veci cu mine
Vreau să fiu copilul Tău

Am căzut, o mână dulce
Ridicatu-m-a în sus
Drumul crucii, drumul crucii
Mă-ntâlnisem cu Iisus

Fă să-Ţi cânt o veşnicie
Lângă pieptul Tău iubit
Că prea mult am plâns Iisuse
Dar acuma Te-am găsit.

El mi-a arătat Golgota
Mi-a spus chinurile Lui
Drumul crucii, drumul crucii
El m-a ajutat să-l sui
Amin.

Crucea-i grea, dar ce înseamnă
Eu sunt mic şi nu-nţeleg
Drumul crucii, drumul crucii
Când va fi suit întreg

50. Drumul crucii
Şi eram copil Iisuse
Glasul când Ţi-am înţeles
Drumul crucii, drumul crucii
Suferinţă mi-am ales

Astea-s flori strânse în slove
Şi-n mănunchi le-am adunat
Drumul crucii, drumul crucii
Suferind l-am învăţat.
Amin.

La-nceput era o pace
Şi calea plină de flori
Drumul crucii, drumul crucii
Era dulce şi uşor

51.După două mii de ani
După două mii de ani Tu mi-ai dat
Harul
Să Te văd crucificat în locul meu,
Să-nţeleg că pentru mine a fost
Calvarul
Şi să vin să-Ţi mulţumesc, o
Domnul meu !

Dar, când a venit furtuna
Şi ispita peste noi
Drumul crucii, drumul crucii
Rămăsese mai pustiu
Şi din ce mergeam cu crucea
Tot mai grea mi se părea
Drumul crucii, drumul crucii
Tot mai sus, mai sus urca

Refren:
Dacă norii încercărilor şi teama
Se vor aduna vreodată-n jurul meu,
Doamne, ajută-mă să-Ţi spun
întotdeauna:
Tu eşti Domnul meu şi Dumnezeul
meu !

Crucea era grea şi spinii
Mă pătrunseseră amar
Drumul crucii, drumul crucii
Ajunsese la calvar
Cântări religioase
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Iisus mi-a şoptit că El mai poate
A salva păcătoşi cum sunt eu.

După două mii de ani Tu mi-ai dat
Harul
Să spun tuturor de Harul Tău bogat,
Să mă bucur de-nălţarea Ta în slavă
Ca-mpărat şi Domn, în veci,
glorificat !

Ascultai şi ce văd? Era Domnul
Am strigat: „păcătos tare rău
Dar, Te rog, fii milos şi salvează
Pe-un aşa păcătos cum sunt eu.”
Şi-n Hristos mă-ncrezui deci cu
totul
Iar de-atunci fericit sunt mereu.
Şi-L slăvesc pe Acel ce-a vrut să
scape
Pe-un aşa păcătos cum sunt eu.

Refren
După două mii de ani Tu mi-ai dat
Harul
De-a mă-ncrede pe deplin în Braţul
Tău,
De-a privi cu drag, în inimă,
Cuvântul
Şi de-a fi de-acum, pe veci, copilul
Tău !

Iar de-acum nu mai bâjbâi prin
noapte
Ci slăvesc pe Hristos tot mereu
Spun la toţi că El poate să scape
Pe-un aşa păcătos cum sunt eu.

Refren
Amin.

Când calea se sfârşeşte iar Domnul
Va veni ca să-şi ia poporul Său
Îl voi preamări-n veci că a salvat
Pe-un aşa păcătos cum sunt eu.

52. Eram prea departe de
Domnul

Amin
Eu eram prea departe de Domnul
Păcătos nu se poate mai rău
Mă-ntrebam “va salva Mântuitorul
Pe-un aşa păcătos cum sunt eu?”

53. Eu nu ştiu Doamne
Eu nu ştiu Doamne, unde, încă,
Îmi vei mai duce paşii mei,
Dar ştiu că Tu poţi fi oriunde,
Lumină sfântă pentru ei.

Rătăceam prin pustiu şi-ntuneric
Chinuit de-acest gând tot mereu
De cumva ar mai fi vreo salvare
Pentru aşa păcătos cum sunt eu?

Eu nu ştiu câte noi primejdii,
M-aşteaptă-n calea mea de-acum
Dar ştiu că Tu-mi eşti ajutorul
Şi pavăză pe orice drum.

Tocmai când era răul la culme
Şi când chiar disperat gemeam greu
Cântări religioase
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Refren
Eu nu ştiu câte lacrimi încă,
Au să mai verse ochii mei.
Dar ştiu că Tu-mi poţi fi alinul
Şi mângâiere pentru ei.

Cine o primeşte
Şi o împlineşte fericit,
Va trăi într-una
În clipele grele, de sfârşit.

Eu nu ştiu câte noi ispite,
Vor mai veni în calea mea,
Dar ştiu că-n Tine biruinţă
Şi izbăvire pot avea.

Refren
Amin

55. Fără Tine

Eu nu ştiu Doamne viitorul,
Dar ştiu că el e-n mâna Ta,
Fă să nu uit vreodată asta,
Ca liniştit să-Ţi pot urma.

Fără Tine nu-i sub soare
Nici viaţă, nici culoare.
Numai Tu, Iisuse, Doamne
Te ocupi de orice floare
Dând mireasmă-mbietoare.

Amin

54. Evanghelia

Fără Tine nu-i odihnă,
Doar păcate şi ruină.
Numai Tu, Iisuse, Doamne
Te ocupi de orice vină
Dând iertare şi lumină.

Cerul şi pământul,
Ne spune Cuvântul, vor pieri.
Un lucru rămâne,
Peste timp şi vreme, pe vecii.

Fără Tine nu e pace,
E durere şi e teamă.
Numai Tu, Iisuse, Doamne
Te ocupi de orice floare
Şi îi torni balsam pe rană.

Refren:
Evanghelia, Evanghelia,
Evanghelia are putere!...(are)
Evanghelia, Evanghelia,
Evanghelia nicicând nu piere!

Fără Tine nu-i iubire,
E pustiu şi amăgire
Numai Tu, Doamne, Iisuse
Prin iubirea de pe Cruce
Mă păzeşti de pustiire.

Ne-a fost dăruită,
Cu sânge stropită la Calvar.
N-are asemănare
Sub întregul soare sau hotar.

Fără Tine nu-i dorinţă
Cântări religioase
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De-a sluji în lumea mare.
Numai Tu, Iisuse, Doamne
Te ocupi de orice floare
Dându-i râvnă în lucrare.

Noi dorim să fim mereu
Fii plăcuţi lui Dumnezeu
Ca să fim şi jos şi sus
Fericiţi lângă Iisus.

Fără Tine nu e milă,
Numai Tu, Iisuse, Doamne
Din iubirea-Ţi arzătoare
Te ocupi de orice floare
Ce-ai sădit-o în grădină.

Refren
Amin

57. Fii cu mine-n orice loc
Amin.
De acum toată viaţa mea
Eu mi-o pun în slujba Ta
Fii cu mine-n orice loc
Asta Doamne eu Te rog

56. Fericiţi cei smeriţi
Refren:
Fericiţi cei smeriţi
Şi frumoşi cei miloşi
Şi bogaţi cei curaţi
Fie binecuvântaţi!
Fericiţi jos şi sus
Cei ce sunt ai lui Iisus

Şi ale mele mâini le ia
Să lucreze-n via Ta
Şi picioarele de-acum
Să urmeze al Tău drum
Şi sfinţeşte glasul meu
Să Te laude mereu
Sufletul mi-l fă curat
Ca să-Ţi cânte neîncetat

Numai cei cu gând curat
Sunt frumoşi cu-adevărat
Numai cei ca pruncii sunt
Fericiţi pe-acest pământ.

Libertatea Îţi jerfesc
Tot ce-i sfânt Îţi dăruiesc
În iubire să mă iei
Fă cu mine tot ce vrei

Refren
Numai cei născuţi de sus
Sunt copii ai lui Iisus
Numai cei cu gând frumos
Sunt copiii ai lui Hristos.

Doamne, Dumnezeule ceresc
Dă-mi putere că-mi doresc
Să pot cânta cu-nlesnire
A Ta cerească mărire

Refren
Fii Doamne cu îndurare
Şi-mi iartă păcatul mare
Cântări religioase
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Vie-mpărţia Sa
Domnul Iisus iubire ne-a adus!
În lumină să trăim
Să nu mai păcătuim
Domnul Iisus iubire ne-a adus!
Iubire ne-a adus

Că eşti lesne iertător
De păcate lăsător
De-acum toată viaţa mea
Eu mi-o pun în slujba Ta
Fii cu mine-n orice loc
Asta Doamne, eu Te rog.
Amin.

Refren
Doamne Dumnezeu meu
Nu mă părăsi la greu
Domnul Iisus iubire ne-a adus!
Iubire ne-a adus

58. Glorie cântaţi
Refren:
Glorie cântaţi
Şi vă bucuraţi
Domnul Iisus iubire ne-a adus
Iubire ne-a adus

Refren
Amin.

59. Iartă-mă...

Adevăr vă zic
Nu vă temeţi de nimic
Domnul Iisus iubire ne-a adus!
El pe cuce s-a jertfit
A-nviat şi-a biruit
Domnul Iisus iubire ne-a adus!
Iubire ne-a adus

Iartă-mă, pentru tot ce-am vorbit,
Iartă-mă, pentru răul gândit,
Domnul meu, azi, Te rog, iartă-mă !
În al Tău sânge sfânt spală-mă !
Refren:
Cer iertare, cer iertare, Domnul
meu, iartă-mă
Sunt trudit de-al meu păcat, mi-e
tare greu...
Cer iertare, vin la Tine-mpovărat
Mă întorc, o Domnul meu, să fiu
iertat !

Refren
Astăzi fiece păcat
El cu sânge l-a spălat
Domnul Iisus iubire ne-a adus!
Dumnezeu cel sfânt
A iubit acest pământ
Domnul Iisus iubire ne-a adus!
Iubire ne-a adus

Iartă-mă, în păcat am trăit,
Iartă-mă, şi creştin m-am numit,
Iartă-mă, nu Ţi-am fost credincios,
Am iubit ce era păcătos.

Refren
Haide a ne ruga
Cântări religioase
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Pentru nevegherea mea
De-a rămâne-n voia Ta
Pentru tot ce-a fost murdar
Doamne, iartă-mă Tu iar.

Refren
Iartă-mă, voia Ta n-am făcut,
Iartă-mă, că nu Te-am cunoscut,
Iartă-mă, o, Te rog , Domnul meu
Mă întorc, vreau să fiu doar al Tău !

Amin.

61. Iată ce vorbeşte
Domnul

Refren
Amin.

Iată ce vorbeşte Domnul
Prin proorocul Său Ioel,
Pentru vremea de pe urmă
Pentru Noul Israel.

60. Iartă-mă, iartă-mă,
iartă-mă
Iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă
Dumnezeul meu
Pentru gândul nesfârşirii
Pentru patima privirii
Pentru vorba fără har
Doamne, iartă-mă Tu iar

Peste orişice făptură
Slava Mea va străluci (bis)
Şi-atunci prin a lor gură
Numele-Mi voi proslăvi!
În zilele de pe urmă
Voi turna din Duhul Meu,
Peste a mea sfântă turmă
Zice Domnul Dumnezeu!

Iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă
Dumnezeul meu
Pentru timpul meu trecut
Fără rodul ce l-ai vrut
Fără dragoste cu jar
Doamne, iartă-mă Tu iar

Fiicele şi fii voştri,
Bătrânii şi tinerii,
Vor avea visuri, vedenii
Şi chiar mulţi vor prooroci…
Peste robi şi peste roabe
Din Duh Sfânt Eu voi turna
Pe pământ şi sus în ceruri
Semne mari s-or arăta!

Iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă
Dumnezeu meu
Pentru felul meu firesc
Printre lume când păşesc
Pentru traiu-mi în zadar
Doamne, iartă-mă Tu iar

Adă, Doamne cincizecimea
Azi în adunarea Ta! (bis)
Să strigăm toţi:”Maranatha!”
Vino, Doamne! Aleluia!

Iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă
Dumnezeu meu
Cântări religioase
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Refren
Şi în cor de osanale
Să-Ţi cântăm că vrednic eşti!
Să vorbim ca la Rusalii
În limbi cereşti şi îngereşti!

Ca hrană Te oferi
Iubirea mea o ceri
Refren

Ca pământul din pustie
Noi te aşteptăm cu dor (bis)
S-aduci ploaia cea târzie
Doamne peste-al Tău popor!

Păcatul nu-l mai vreau
Iubirea mea Ţi-o dau
Refren

Adă, Doamne cincizecimea
Azi în adunarea Ta!
Să strigăm toţi: ”Maran atha!”
Vino, Doamne! Aleluia!

Iisuse Domnul meu
Fiul lui Dumnezeu
Refren

Amin.

Căzut-am în păcat
Iar Tu m-ai ridicat
Amin

62. Iisus Domnul meu

63. Iisus Hristos e Domnul,
Aleluia

Iisus Domnul meu
Fiul lui Dumnezeu

Iisus Hristos e Domnul,
Aleluia
El e Mântuitorul,
Aleluia
Iisus Hristos e pacea
Aleluia
Iisus este iubirea
Aleluia
El vindecă bolnavii
Aleluia
Spre slava Lui noi vom lucra
Aleluia
În Duhul Sfânt ne-om bucura
Aleluia
Vom răspândi iubirea Sa

Refren:
Iisuse bune, vino la mine
Iisuse vino, vino la mine
Pe Tine Te ador
La Tine strig cu dor
Tu eşti al nostru dar
În taina din altar
Refren
Fierbinte Te doresc
Doresc să Te primesc

Cântări religioase
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Cu Tine eu veghez în ceas târziu,
Când Tu mă mustri, eu primesc
mustrarea,
Şi când Te bucuri, totdeauna ştiu.

Aleluia
Iisus Hristos va reveni
Aleluia
Spre slava Lui noi vom cânta
Aleluia
Cu Duhul Sfânt botează
Aleluia
(Fiecare vers se repetă de trei ori).
Amin.

Tu nu mă laşi fără de siguranţă,
Şi eşti mereu cu mine ca o stea,
Mi-ai pus în suflet, Doamne, o
speranţă,
Cum nu e nimeni să mi-o poată da.

64. Iisus, Iisus

Purtat-am o povară de păcate,
Dar sângele salvării le-a spălat,
Tu m-ai scăpat de toate, da, de
toate,
Ştiu bine că pe toate le-ai uitat.

Refren:
Iisus, Iisus noi Te-aşteptăm
Vino Doamne, mai degrabă
Noi azi Te chemăm
O zi Iisus a pregătit
O zi când va veni
La Sfinţii Lui de pe pământ
Pe care-i va răpi

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.
Amin.
Îţi mulţumesc că eşti cu mine-n
lume,
Îţi mulţumesc că m-ai iubit mereu,
Îţi mulţumesc că Tu mi-ai dat un
nume,
De copilaş iubit de Dumnezeu !
Amin

65. Iisus iubit...
Iisus iubit, Tu nu pleci 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.

66. Iisus ne cheamă jalnic

Tu nu mă laşi şi nu mă uiţi vreodată,
Străbat cu Tine munţi înalţi şi văi,
Chiar prin necazuri dacă trec
vreodată,
Cu Tine alături am să fiu mereu.

Iisus ne cheamă jalnic
Cu glasul Său smerit
Poporul meu drag sunteţi
De ce m-aţi părăsit?

Cu Tine, şi rănit străbat cărarea,
Cântări religioase
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Primeşte-ne Iisuse
Cu milă-n turma Ta.

De ce m-aţi lăsat singur?
Veniţi la mine iar
Ca dulce să petrecem
La Sfântul Meu altar

Amin.

67. Iisus prietenul meu

Vă rog să-mi spuneţi Mie
De ce m-aţi părăsit?
Ce nu v-am dat în lume
De nu v-aţi mulţumit?

Iisus, al meu prieten bun
Din anii tinereţii
Cu Tine eu călătoresc
Pân‘ la sfârşitul vieţii

O! Nu vreţi să-L cunoaşteţi
Pe-al vostru Dumnezeu?
Care vă ţine-n lume
Şi vă dă darul Său

În zori de zi când mă trezesc
Smerit m-aplec sub cruce
Că-n toată lumea nu găsesc
Un scut mai bun şi dulce

Vă rog, veniţi la mine
Şi nu întârziaţi
Şi vă rugaţi din suflet
Cât pe pământ mai staţi

În calea vieţii când pornesc
Tu, Doamne, eşti cu mine
Şi fie drumul cât de greu
E aşa uşor cu Tine

Căci va ajunge vremea
Când mă veţi căuta
Dar Eu, fără de milă
Nu vă voi asculta

Şi nu mă tem că voi pieri
În marea de păcate
Că Tu, preabunule Iisus
Mă izbăveşti de toate

Primiţi vor fi aceia
În Sfânt locaşul Meu
Care trăiesc în lume
Uniţi cu Dumnezeu

Când am de suferit un chin
Tu Doamne-mi dai putere
Şi fie chinul cât de greu
Eu simt o mângâiere

Şi noi Te rugăm Doamne
Cât trăim pe pământ
Să fim uniţi cu Tine
În darul Tău cel sfânt

Tu eşti comoara care-ai fost
De mine căutată
Dar astăzi nu Te-aş mai lăsa
Nici pentru lumea toată

Atunci când vremea aceea
Se va apropia
Cântări religioase
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În cânt şi în suspine
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Iisuse, al meu prieten drag
Ce bine-i lângă Tine!

Dă-i Domnului inima ta pustie
O, dă-i-o astăzi, de ce mai stai?
Amin.

Amin.

69. Iisuse, eu
68. Iisus te cheamă

Miezul nopţii a sosit
Vine Mirele iubit
Fii întru întâmpinare pregătit
Aprinde-ţi candela ta
Untdelemn cu tine ia
Şi ieşi înaintea Sa ca să o simţi.

Refren:
Vino, Iisus te chemă
Vino acas’ copil iubit
Vino, acum te-ntoarce
Vino şi vei fi fericit.

Refren:
Iisuse, eu
Te iubesc mereu
Şi Te-aştept mereu cu dor
Să vii, să vii, să vii,
Aleluia eu îţi cânt
Slavă Ţie Mire Sfânt
Căci venirea Ta va fi,
Va fi-ncurând.

De ce nu vii de pe cărări străine?
De ce nu vii acas’ copil iubit?
Eşti zbuciumat, nefericit în lume
Cu suflet trist, bolnav şi chinuit.
Refren
Ţi-ai părăsit părinţii tăi odată
Te-ai răzvrătit şi i-ai supărat
N-ai înţeles iubirea lor curată
Şi nici cuvântul ce l-ai ascultat.

Amin.

Refren
Tu eşti chemat ca să trăieşti de-a
pururi
De ce să mori când ai cu ce trăi?
Iisus te vrea, te iartă, te primeşte
Dă-i inima şi o va împărăţi.

70. Iisuse, fă-mă cum vrei
Tu!
Refren:
Iisuse, fă-mă cum vrei Tu!
Să nu spun DA la ce spui NU,
Să nu spun NU la ce spui DA,
Şi-n toate fie Voia Ta!

Refren
Tu ai o ţară sus în veşnicie
De ce s-o pierzi acum copile drag?
Cântări religioase

42

Versiunea 14

Lăudat să fie Iisus !
Iisuse Domnul meu,
Că numa-n Tine-s mântuit
Şi-s fericit

Lumină fă-mă, necurmat,
Prin lumea cea întinsă,
Iisus, s-o pot păstra curat
Şi pururea nestinsă!

Iisuse numai Tu eşti Pacea
Ce aduce inimii alin
Afar’ de tine-s numai zbucium
Şi deznădejde şi suspin

Refren
Şi pâine pentru cei flămânzi,
Şi apă limpezită,
Alin plăcut la suferinzi,
Fă-mi viaţa mea trăită!

Refren
Iisuse numa-n Tine-i soare
Şi primăvară şi frumos
Afar’ de Tine-i numai noapte
Şi-ngheţ şi vaiet dureros

Refren

Refren

Cărare pentru rătăciţi,
Liman de odihnire
Şi punte pentru-ndepărtaţi,
O, fă-mă, prin IUBIRE!

Iisuse numa-n Tine-i viaţa
Cu desfătări şi bucurii
Afar’ de Tine-i numai moartea
Cu osândiţii morţi de vii

Refren

Refren

Să fiu cum mă doreşti , Iisus,
O flacără din Tine,
Oriunde merg s-arăt, supus,
O cale spre mai bine…

Iisuse numa-n Tine-i Raiul
Cu fericire şi cântări
Afar’ de Tine-i numai Iadul
Cu veşnicele-i remuşcări
Amin.
Refren
Amin

71. Iisuse, numai Tu eşti
Iisuse numai Tu eşti Stânca
De mântuire şi ajutor
Afar’ de Tine-s numai valuri
În care mii şi sute mor

72. Iisuse, primeşte-mă la
Tine
Iisuse, Iisuse primeşte-mă la Tine
Că eu vin cu dureri şi suspine.

Refren:
O, ţine-mă mereu,
Cântări religioase
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Refren:
La Tine, la Tine Iisuse când voi
veni
Pe braţul Tău, mă voi odihni.

Nimic Tu nu ceri nimănui
Când baţi şi aştepţi să vină
Ci vrei să laşi în casa lui
Din pacea Ta divină

Iisuse, Iisuse pieptul Tău fă-l
căpătâi
Şi cu mâna Ta să mă mângâi.

Ai vrea din viaţa Ta să-i dai
Căci viaţa lui e moartă
Dar el nu vrea. Tu plângi şi stai
Afară lângă poartă

Refren
Iartă-mă, iartă-mă Iisuse al meu
iubit
Iartă-mă că eu mult ţi-am greşit.

Tu, Domnul dragostei ai sta
Pe veci de veci cu dânsul
Si baţi, şi-aştepţi, dar el nu vrea
Şi stând te scapă plânsul

Refren
Eram copil când Te-am văzut
La poarta mea străine
Şi să-ţi deschid ai tot bătut
Să intri şi la mine

Vin cu drag încrezător, scumpul
meu Mântuitor
Să îmi legi rănile ce dor.

Dar lumea-mi spune să nu vin
Că viaţa Ta-i amară
Am vreme acolo, mai târziu
Şi, Te-am lăsat afară

Refren
Vin cu drag încrezător, scumpul
meu Mântuitor
Să îmi legi rănile ce mă dor.

De-atunci trecură ani şirag
Din viaţa-mi amărâtă
Tu tot ai plâns Iisuse drag
La poarta zăvorâtă

Refren
Amin.

Târziu, Ţi-am auzit din nou
Chemarea Ta duioasă
Înceată, stinsă, un ecou
O, lasă-mă în casă

73. Iisuse veşnic călător
Iisuse veşnic călător
Prin lumea de păcate
Tu baţi străin şi iubitor
La uşile-ncuiate
Cântări religioase

O, lasă-n suflet să-ţi străbat
Cu pacea mea cerească
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Cât ceru-n lung şi marea-n lat
Nu pot să-ţi dăruiască

Libertatea ne-o aduce Domnul cel
de sus
Din ţara lui Iisus

Dar lumea spune să Te las
Afară şi-astădată
Tu tot la uşă ai rămas
Şi uşa-i încuiată

Refren
Oare atâtea vremuri grele când se
vor sfârşi?
O poporul meu, tu vei birui
Biruinţa şi puterea le primim de sus
Din mâna lui Iisus

Te-am auzit ani mulţi la rând
Chemându-mă pe mine
Dar n-am deschis, iar Tu
plângând
Te-ai dus străin în lume

Refren
Lacrimile de durere tot se vor sfârşi
O poporul meu, cu mine vei fi
Biruinţa şi puterea le primim de sus
Din mâna lui Iisus
Refren

Iar astăzi singur mă-nfior
De-a mele fapte rele
Iisuse, şi Te chem cu dor
În noaptea vieţii mele

Lanţul greu de suferinţă Domnu-l va
zdrobi
O poporul meu, liber tu vei fi
Biruinţa şi puterea le primim de sus
Din mâna lui Iisus

O, vino iar, Iisuse blând
Mai bate iar o dată
Te-aştept cu sufletul plângând
Şi uşa-i descuiată.

Refren

Amin.

Amin.

75. Împărăţia Ta

74. Inima zboară spre
Domnul

Refren:
Împărăţia Ta, o Doamne o doresc
Şi cât aş vrea s-ajung în ea
Acolo să trăiesc!

Refren:
Inima, inima zboară spre Domnul
Dorul se avântă spre cerul de sus
Dorul s-avântă spre ceruri
Spre ţara lui Iisus

Străin, pribeag şi călător
Sunt eu pe-acest pământ
Călăuzit de-un singur dor
S-ajung în Cerul Sfânt

Lacrimile de durere când se vor
sfârşi?
O poporul meu, liber când vei fi?
Cântări religioase

Refren
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Iar drumul greu şi plin cu spini
Se va sfârşi-n curând
Şi-n ţara Ta plină de crini
M-oi odihni curând

Eu altceva nimic n-aduc
Decât o vină grea
Şi unde Doamne, eu s-apuc?
Decât spre mila Ta

Refren

În mine nimic nu e bun
Tot ce-am făcut e rău,
Nădejdea toată îns-o pun
În ajutorul Tău

Cu toţi acei ce Te-au urmat
Prin lumea de dureri
Îţi vom cânta neîncetat
Frumoase dulci cântări

Gol nimeni n-a venit înapoi
Din câţi Te-au căutat
Căci Tu pe toţi din mari nevoi
I-ai scos când Te-au rugat

Refren
Dar fă să vină mai curând
Împărăţia Ta
Căci ard de dor tot aşteptând
Şi crucea-i tot mai grea

De aceea dar acum şi eu
Cu lacrimi strig şi cer
Ah, mântuie sufletul meu,
Nu mă lăsa să pier

Refren
Ce frumuseţi de nedescris
Acolo-n veci vor fi
Căci Tu Iisuse drag şi scump
Tu vei impărăţi

Amin.

Refren

77. Îndeajuns mi-e
Doamne

Amin

76. Înaintea Ta, Iisus iubit
Îndeajuns mi-e Doamne
Doar Harul Tău

Înaintea Ta, Iisus iubit
Vin azi încrezător
Că Tu de aceea Te-ai jertfit
Să-mi fii Mântuitor

Refren:
Te laud Doamne,
Te preamăresc,
Îmi ridic mâinile spre cer
Şi Te slăvesc.

Din cât aflat-am că stă scris
Te-ascult în chip plăcut
Tu bucurii din Paradis
Mi-ai dat când Ţi-am cerut
Cântări religioase

Îndeajuns mi-e Doamne
Dragostea Ta
46

Versiunea 14

Lăudat să fie Iisus !
Când sunt singur şi n-am prieteni
El e prietenul meu dulce,
El rămâne lângă mine
Şi prin noapte mă conduce.

Refren
Îndeajuns mi-e Doamne
Cuvântul Tău

Dac-am rătăcit pe drumuri
Şi-ntunericul soseşte
El e CALEA ŞI-ADEVĂRUL
Pe cărare mă-nsoţeşte.

Refren
Mă-nchin în faţa
Tronului Tău.

Când sunt bolnav şi-n durere
Stând pe pat nemângâiat
Domnul vine lângă mine
Şi-mi şopteşte neîncetat.

Refren
Îndeajuns mi-e Doamne
Iertare Ta.
Amin

„Nu te teme, nu te teme,
Suferinţa-i calea dulce,
De-o primeşti cu bucurie
Lângă mine te aduce“

78. În Iisus eu aflu totul
În Iisus eu aflu totul
Tot ce caut-n astă lume
Bucurii şi haruri multe
Glasul meu nu poate spune.
Când sunt ispitit de cel rău
La Iisus eu am scăpare
Şi prin calda rugăciune
Îi spun Lui tot ce mă doare.

Chiar de voi cădea vreodată
Pe a mântuirii cale
El cu dragoste de Tată
Mă primeşte-n ale Sale.
În Iisus eu aflu totul
Tot ce caut pe-acest pământ.
Eu cu Domnul rămânea-voi
Şi aici şi-n cerul Sfânt.

Când necazul mă frământă
Şi nu aflu dezlegare
La Iisus alerg îndată
Şi-mi trimite uşurare.

Amin

79. Îţi cântăm osana
De-s lipsit şi n-am nici pâine
Pâinea vieţii, El mi-o îmbie
Să mănânc şi să mă satur
Şi să beau din apa vie.
Cântări religioase

N-ai asemănare
Nici în cer, nici pe pământ
Nici în măreţie,
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Nici în faptă şi cuvânt
Refren

Refren:
Îţi cântăm Osana
Dumnezeule slăvit
Pentru mântuirea
Ce-n Iisus ne-ai dăruit.

Singur, rătăceam pierdut pe drumul
greu
Străin, fără Dumnezeu
Refren

Orişicine crede
Şi renunţă la păcat
În Iisus găseşte,
Un prieten minunat

Dar Iisus vazându-mi starea mea de
plâns
La pieptul Lui m-a adus

Refren
Refren

Orişicine vine
Nu va fi respins nicicând,
Are mântuire
Şi nădejde pe pământ.

Şi acum iată de Iisus sunt mântuit
Pe-al Lui braţ sunt fericit
Refren

Amin

Amin.

80. Jertfa Ta

81. Lacrimi mari îmi curg
pe faţă

Refren:
Jertfa Ta, jertfa Ta
E balsam vindecător
Spală-mă o, Domne
În al Tău izvor

Lacrimi mari îmi curg pe faţă
Cu păreri de rău,
Supărat-am în viaţă
Rău pe Dumnezeu

Pe calvar eu am aflat o salvare
Fii lăudat, o Doamne

Refren:
Ţie Maică-Ţi cer
Nu lăsa să pier
Du-mă sus la fiul Tău
Sus, la Dumnezeu

Refren
Prea mulţi ani am petrecut din viaţa
mea
Sub păcat povară grea
Cântări religioase

Cere-I lui Iisus iertare
Hristos Dumnezeu,
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Pentru că L-am dat uitării
Şi îmi pare rău

O lumea asta de nevoi
Cum a orbit acum
Crezând că vremea de
apoi
A-ntârziat acum

Refren
Nu întoarce a Ta faţă
Celui ce-a greşit
I-ai dat dreptul la viaţă
Fă-l şi fericit

Din somn treziţi-vă, sculaţi
Căci vă pândesc dureri
Şi unii pe-alţii vă-ndemnaţi
La sfinte privegheri

Refren
Dacă drumul vieţii mele
Va fi foarte greu
Să întinzi în zile grele
Maică braţul Tău

Căci vremea s-a apropiat
Să vină judecând
Tu suflet, ţine-te curat
Căci poţi cădea oricând

Refren

Şi fiecare lucrul său
Să-l facă cugetând
Pentru venirea Domnului
Căci vine în curând

Când în clipele din urmă
Domnul mă va chema
Roagă-te, durerea-mi curmă
Tu, Măciuţa mea

Amin.

83. Lasă-L să Te-atingă

Refren
Şi mă du Maică cu tine
Sus la Dumnezeu
Milă-ţi fie atunci de mine
Că-s copilul Tău

Refren:
Lasă-L să te-atingă, (3 x bis)
Şi vei fi eliberat

Refren

Iisus Hristos mai e şi astăzi printre
noi (4 x bis)

Amin.

Refren

82. La miezul nopţii

Mormântul lui Iisus şi astăzi este
gol (4 x bis)

La miezul nopţii va veni
Iisus cu pas domol
Şi vai de cei ce-i va găsi
Dormind cu suflet gol
Cântări religioase

Refren
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Puterea lui Iisus şi azi face minuni
(4 x bis)

E vrajbă, chin şi jale
De-aceea vreau să stau
La umbra crucii Tale

Refren
Amin.

Amin.

85. Leagă-ne Doamne

84. La umbra crucii Tale

Leagă-ne Doamne pe toţi împreună
Cu lanţuri ce nu pot fi rupte
Leagă-ne Doamne pe toţi împreună
O, leagă-ne prin dragoste

La umbra crucii Tale
Eu Doamne vreau să vin
Să-mi plâng mereu trecutul
Şi Ţie să mă-nchin
La umbra crucii Tale
Eu Doamne, vreau să fiu
Să plâng, să cânt cu jale
Din moarte să înviu

Este-un singur Domn
Este-un singur Duh
Este-un singur Fiu
Şi acela-i viu.
Amin

La umbra crucii Tale
Eu vreau să-ngenunchiez
Căci numai Tu stăpâne
Din greu mă eliberezi

86. Luptă-te mereu

La umbra crucii Tale
E pacea şi odihna
Nădejdea, mângâierea
Dreptatea şi lumina

Refren:
Luptă-te mereu, luptă-te mereu
Înaintea noastră este Dumnezeu
Luptă-te, luptă-te voios
Înaintea noastră e Iisus Hristos

La umbra crucii Tale
Eu vreau să chem mereu
Pe cei ce în viaţă
Nu-L au pe Dumnezeu

Scoală-te popor şi luptă
Porumbiţă din Sion
Dumnezeul nostru-I gata
Să pornească al Său război

Dacă-aş putea să zbor
Mai sus de astă vale
Aş spune tuturor
De jertfa crucii Tale

Refren
Amin.

În lumea asta Doamne
Cântări religioase
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Să stăm la cină împreună,
Să Te urmez cu mai mult dor.

87. M-am hotărât
M-am hotărât să-L urmez pe Iisus,
(se repetă de 3 ori)
Şi înapoi eu nu voi da (Bis)

Mai fă-mă iar să-Ţi simt iubirea
Şi gândul sfânt să Ţi-l cunosc,
Mai fă-mă să-Ţi aştept venirea
Şi să-mi găsesc în Tine rost.

Nimic nu mă va clinti pe cale,
(se repetă de 3 ori)
Şi înapoi eu nu voi da (Bis)
În urmă-i lumea, înainte crucea,
(se repetă de 3 ori)
Şi înapoi eu nu voi da (Bis)
Renunţ la lume, dar nu la Iisus,
(se repetă de 3 ori)
Şi nu voiesc să dau-napoi
Căci nu voiesc să dau-napoi.

Mai fă-mă iar să stau de veghe
Şi-n ceas târziu şi-n zori de zi,
Mai fă-mi iar să merg cu Tine
Pe orice cale vei dori...
Amin

Amin.

89. Mai sus, mai sus...

88. Mai fă-mă iar...

Iisuse scump, a noastră mântuire
Sub crucea Ta, ca jertfă Ţi-am adus
O inimă ce arde în iubire
Şi-un dar ce zboară tot mereu mai
sus.

Mai fă-mă iar să-Ţi văd lumina,
Întinde-mi iarăşi braţul Tău,
Mai fă-mă iar să-Ţi simt iubirea,
Ridică-mă prin Harul Tău.
Mai fă-mă iar să-Ţi văd cărarea
Pe care-ai mers în drum spre Cer,
Mai fă-mă iar să-Ţi văd lucrarea,
Mai fă-mă iar să cânt, să sper.

Refren:
Mai sus, mai sus pe aripi ca de
vultur
Conduce Domnul pe al Său popor,
Când se va şterge plânsul şi durerea
Prea fericiţi vor fi cu Domnul lor.

Mai fă-mă iar să-Ţi văd puterea
Cum n-am văzut-o până acum,
Să pot să spun întotdeauna
Cât eşti de mare şi de bun.

Noi rătăceam ca nişte oi pierdute
Lipsite de păşune şi izvor,
Dar Tu pe mine m-ai chemat pe
nume,

Mai fă-mă iar să-Ţi aud glasul
Şi să-Ţi deschid ascultător,
Cântări religioase
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Căci m-ai iubit , o scumpul meu
Păstor !

Sunt păcătos, Domnul meu,
Nimic curat nu găseşti în mine,
Dar, mă întorc aşa cum sunt
Iertare-Ţi cer, iubit Stăpâne!

Refren
Noi Te urmăm, Iubire minunată,
Trudiţi ne chemi şi pace Tu ne dai,
Şi-n noaptea vieţii cea întunecată
Liman ne eşti şi călăuză-n Rai.

Amin.

91. Mi-ai dat harul

Refren

După două mii de ani Tu mi-ai dat
Harul
Să te văd crucificat în locul meu,
Să-nţeleg că pentru mine a fost
Calvarul
Şi să vin să-Ţi mulţumesc, O
Domnul meu!

Amin.

90. Mă întorc de pe căi
străine
Refren:
Mă întorc de pe căi străine
Şi, plângând, astăzi vin la Tine,
Inima se frământă-n mine
Mă întorc, o, iubit Stăpâne!

Refren:
Când norii încercărilor şi teama
Se vor aduna vreodată-n jurul meu
Doamne, ajută-mă să-Ţi spun
întotdeauna:
Tu eşti Domnul meu şi Dumnezeul
meu!

Am auzit glasul Tău,
Am auzit, Doamne a Ta chemare,
Din neagra noapte mă întorc,
Mă-ntorc, Iisus, să-mi dai iertare!

După două mii de ani Tu mi-ai dat
Harul
Să spun tuturor de Harul Tău bogat,
Să mă bucur de-nălţarea Ta în slavă
Ca-mpărat şi Domn, în veci,
glorificat!

Refren
Am rătăcit, Domnul meu,
Şi am băut din izvoare amare,
Mi s-au părut în lume dulci
M-au amăgit şi-acum mă doare.

Refren
După două mii de ani Tu mi-ai dat
Harul
De-a mă-ncrede pe deplin în braţul
Tău,

Refren

Cântări religioase
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De-a primi cu drag, în inimă
Cuvântul
Şi de-a fi de-acum, pe veci, copilul
Tău!
Refren

93. Mulţumim...
Azi venim lângă Crucea Ta, Iisus,
Ne smerim şi Îţi mulţumim nespus
Pentru tot ce-ai făcut Tu pentru noi
Căci ne-ai scos din pierzare şi noroi.

Amin

Refren:
Mulţumim pentru suferinţa grea,
Mulţumim că suntem comoara Ta,
Pentru noi chiar prin moarte ai
trecut
Mulţumim...Domn prea sfânt !

92. Minunat e Domnul meu
E o minune când soarele-apune
Minune din infinit.
Dar mai mare-i minunea din inimă
E minunea că El m-a iubit.

Ochii Tăi plâng şi astăzi pentru noi,
Ne iubeşti chiar şi atunci când
suntem răi...
Ce am fi fără Tine, Doamne sfânt?
Călători fără ţintă pe pământ...

Refren:
Minunat e Domnul meu
Mai minunat e El
Decât orice pe pământ
Minunat e Domnul Sfânt.

Refren
Te rugăm să ne ierţi de vina grea
Să putem sta cu toţi la Masa Ta,
Să vestim moartea Ta pân’vei veni
Să ne duci, sus, cu Tine-n veşnicii !

E o minune şi vara şi iarna
E cerul înstelat.
Dar mai mare-i minunea din inimă
E minunea ca El ne-a salvat.

Refren

Refren

Amin.

E o minune întreaga făptură
Minune din veşnicii.
Dar mai mare-i minunea din inimă
E minunea că El va veni.

94. N-am să mă las
Doamne de Tine
Chiar dac-ar fi să-ndur din greu
Dureri şi lanţuri şi ruşine
Ajută-mi Dumnezeul meu
Să nu mă pot lăsa de Tine

Refren
Amin.

Cântări religioase
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95. Nădejdea mea e-n
Dumnezeu

Chiar dac-ar fi să fiu răpit
Departe, dus în zări străine
Oricât închis şi chinuit
Să nu mă las Doamne de Tine
Chiar dac-ar fi să mi se ia
Tot ce-am avut pe lângă mine
Sărac şi gol de-aş rămânea
Să nu mă las Doamne de Tine

Nădejdea mea e-n Dumnezeu
Puterea Lui e mare
Prin dreapta Sa şi harul Său
Nădăjduiesc şi cânt mereu
Căci a salvat sufletul meu
Din veşnica pierzare

Chiar dac-ar fi să zac flămând
Bolnav, şi-uitat la uşi străine
Lovit şi alungat, nicicând
Să nu mă las Doamne de Tine

O licărire-n infinit
E viaţa mea întreagă
Dar pentru mine s-a jertfit
Iisus din cer m-a mântuit
O viaţă fără de sfârşit
De veşnicii mă leagă

Chiar dac-ar fi cei dragi ai mei
Răpiţi şi duşi de lângă mine
Zdrobit de dorul după ei
Să nu mă las Doamne de Tine

Sunt călător în lumea rea
Cu Domnul am izbândă
Mi-e călăuză dreapta Sa
O Doamne Tu nu vei lăsa
Nicicând să cadă-n lupta grea
Fiinţa mea plăpândă

Chiar dac-ar fi să ştiu că mor
Răpit de cei cu minţi haine
Tânjind de-al casei mele dor
Să nu mă las Doamne de Tine

În glas de ciocârlii voios
Şi-n vuietul de ape
În flori şi-n tot ce-i mai frumos
În toţi cei mai căzuţi de jos
Iubirea sfântă a lui Hristos
O simt tot mai aproape

Chiar dac-ar fi să fiu ucis
De cei cu mâini de sânge pline
Pân-la sfârşit să spun deschis
Că nu mă las Doamne de Tine
Iar dup-aceste, scump Iisus
Tot ce-mi doresc eu de la Tine
E să Te văd acum, Iisus
Că nici Tu nu te laşi de mine.

Eu am găsit în Creator
Şi pacea şi menirea
Stăpânul vieţii ziditor
Tu mi-ai dat lacrima de dor
Să cred, să plâng, să mă-nfior
Şi să-Ţi aştept venirea
Amin.

Amin.

Cântări religioase
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Nici nu mai ştiu de câte ori m-ai
izbăvit
Nici nu mai ştiu câte furtuni Tu ai
oprit
Dar ştiu c-a fost puterea Ta
Şi m-a-ngrădit iubirea Ta
Şi nici un val nu mă va lua,
Din mâna TA.

96. Nici nu mai ştiu!
Nici nu mai ştiu de câte ori m-ai
apărat
Nici nu mai ştiu din ce primejdii mai scăpat
Îmi amintesc, cât m-am temut
Dar Tu pe braţe m-ai ţinut
Şi ştiu sigur
Că fără Tine-aş fi pierdut.

Te-nalţ şi Te slăvesc mereu
Când mi-e uşor şi când mi-e greu
Mă-nchin şi Te iubesc Iisuse,
Domnul meu.

Nici nu mai ştiu de câte ori m-ai
ridicat
Nici nu mai ştiu de câte ori m-ai
mângâiat
Dar ştiu c-a fost prezenţa Ta
Şi-ulei turnat pe rana mea
Şi vasul meu a fost umplut
Cu pacea TA.

Amin.

97. Nimic, nimic
Nimic, nimic eu nu vedeam
Şi numai Tu mi-ai arătat Lumina
Să pot privi la Crucea Ta
Să văd iubirea Ta divină

Nici nu mai ştiu de câte ori Tu m-ai
mustrat,
Nici nu mai ştiu de câte ori Tu m-ai
iertat
Dar ştiu c-a fost iubirea Ta
Iar Duhul Sfânt în viaţa mea
A readus lumină
La porunca TA.

Refren 1:
O, cum să-Ţi mulţumesc Iisus,
Şi ce-aş putea să-Ţi dau în schimb
Când Tu eşti soarele divin
Iar eu sunt praful de pe drum
Nimic, nimic n-am meritat
Şi totuşi Tu m-ai luat pe braţe
M-ai curăţat şi m-ai iertat
Şi mă primeşti cu bunătate

Nici nu mai ştiu de câte ori m-ai
înţeles
Nu pot să număr câte lacrimi Tu miai şters
Nici nu mai ştiu dar Te slăvesc
Te preamăresc şi-Ţi mulţumesc,
Te-nalţ şi Te iubesc Iisuse,
Domnul meu.
Cântări religioase

Refren 1
Nimic, nimic n-am cunoscut
Şi totuşi Tu-ai avut răbdare
Să mă înveţi prin Duhul Sfânt
Să merg biruitor pe Cale
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Nu-i nimeni ca Tine Iisus (bis)
S-aducă credinţă
Să dea biruinţă,
Nu-i nimeni ca Tine Iisus.

Refren 1
Nimic, nimic eu n-am avut
Dar ce comori mi-ai dat Iisuse!
Să fiu un fiu de împărat
Şi să-mi dai bucurii nespuse.

Nu-i nimeni ca Tine Iisus (bis)
Să poarte spre stele,
Pe-aripi de putere,
Pe-aceia ce-n slavă îi duci.

Refren 1
Refren 2:
O, cum să-Ţi mulţumesc Iisus,
Mi-e atât de dor să Te privesc
Mi-e atât de dor să Te ascult
Mi-e atât de dor să Te-ntâlnesc.
Amin.

Amin

99. Nu mă lăsa Iisus
Nu mă lăsa Iisus din mâna Ta
Ascultă Doamne, astăzi ruga mea
Mi-e sufletul pustiu
Şi vântul bate tot mai greu
Nu mă lăsa Iisuse Domnul meu.

98. Nu-i nimeni ca Tine..

Cuvântul Tău e viu şi-adevărat
Şi Tu eşti Doamne Sfânt şi
neschimbat
La glasul Tău şi vântul
Şi pustiul dau ‘napoi
Şi-n părtăşie stăm iar amândoi.

Nu-i nimeni ca Tine Iisus (bis)
Prin nopţi de durere
Să dea mângâiere,
Nu-i nimeni ca Tine Iisus.
Nu-i nimeni ca Tine Iisus (bis)
Nu-i nimeni ca Tine
Să şteargă suspine,
Nu-i nimeni ca Tine Iisus.

Aş vrea s-aleg ce Tu doreşti s-aleg
Şi viaţa mea cu Tine s-o petrec
De rătăcesc, întoarce-mă,
Te rog, la Tine iar
Credinţa să nu-mi fie în zadar.

Nu-i nimeni ca Tine Iisus (bis)
S-aducă iertare
Şi eliberare,
Nu-i nimeni ca Tine Iisus.

Aş vrea să fac ce Tu voieşti să fac
Aş vrea să tac când Tu doreşti să tac
Aş vrea să-mi dai curaj
Prin Duhul Sfânt să pot lupta,
Şi-atunci când nimeni
Nu-i de partea mea.

Nu-i nimeni ca Tine Iisus (bis)
S-aducă lumina
Să mustre furtuna,
Nu-i nimeni ca Tine Iisus.
Cântări religioase
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101. O, Biserică iubită!
Aş vrea să-Ţi aud glasul tot mai clar
Să urc cu Tine drumul spre Calvar
Ascuns cu Tine Doamne-n
Tatăl meu ce m-a iubit
Să fiu dispreţuit, dar fericit

O, Biserică iubită!
În curând vei fii răpită
Haina să-ţi păstrezi curată
Sfântă, albă, fără pată

Amin.

Refren:
Ridicaţi-vă privirea
În curând va fii răpirea
Duhul strigă MARANATHA!
O, Biserică fii gata!

100. Nu plânge măicuţă
Plânge măicuţa la cruce
După fiul ei cel dulce
Dar nu plânge cum se plânge
Inima maicii se frânge

Să vegheaţi şi-n timpul nopţii
Întăriţi-vă cu toţii
Plini de Duhul Sfânt într-una
Luptă să primeşti cununa

Doamne, grea moarte-ai răbdat
Până ne-ai răscumpărat
Sus pe cruce Te-a suit
Cu piron Te-a pironit

Refren

Cu suliţa Te-a străpuns
Sânge şi apă Ţi-a curs
Cu oţet amestecat
Cu fiere Te-au adăpat

Stăruiţi în rugăciune
În credinţă, fapte bune,
Fiţi în pace şi-n sfinţire
S-aveţi parte de răpire
Refren

Când sufletul Ţi l-ai dat
Soarele s-a-ntunecat
Lumea s-a cutremurat
Pietrele s-au despicat

O, Biserică iubită!
Să fii gata, pregătită
Fii lumină fără pată
În curând vei fii chemată.

Aşa ne-ai răscumpărat
Din chinuri şi din păcat
Cu sângele Tău curat
Să fii în veci lăudat.

Amin.

Amin.
Cântări religioase
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102. O ce bine-i cu Tine
Iisus

103. O Doamne
O Doamne, către Tine noi ne rugăm
Căci Ţie se cuvine să ne-nchinăm
A vieţii noastre cale să ne-o sădeşti
Cu darurile Tale să ne călăuzeşti
(Bis)

Refren:
Ce bine-I cu Tine Iisus
Când mi-e greu cu mine eşti
Ajutor îmi dăruieşti
O ce bine-I cu Tine Iisus

Cu haru-ţi ocroteşte inima mea
Şi fă de-o linişteşte în vreme grea
O, ia-mă lângă Tine când cad
zdrobit
Şi-arată-mi ce e bine când sunt mai
necăjit (Bis)
Amin.

Refren
Tot păcatul mi-ai iertat
Pace-n inimă mi-ai dat
O ce bine-I cu Tine Iisus
Refren

104. O Doamne, aici ne-am
adunat

Inima îmi cercetezi
Şi prin Duhul Sfânt lucrezi
O ce bine-I cu Tine Iisus

O Doamne, aici ne-am adunat
A fi ‘naintea Ta
Cuvântul Tău ce ni L-ai dat
Cu drag l-om asculta

Refren
Inima să-Ţi cânte ar vrea
Ne-ncetat iubirea Ta
O ce bine-I cu Tine Iisus

Urechi şi inimi să deschizi
Alungă întristări
La noi Iisuse vrem să vii
Cu binecuvântări

Refren
Numai în prezenţa Ta
Vreau să fiu de-a pururea
O ce bine-I cu Tine Iisus

Dorim acum să ne vorbeşti
Divinul Tău cuvânt
Şi-n inimi Tu să îl sădeşti
La toţi de pe pământ

Refren
Amin.

Cântări religioase

Rămâi cu noi păstor iubit
În clipe de vegheri
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S-ajungem ceasul cel dorit
Al Sfintei Învieri

L-au silit să-Ţi ducă crucea
Pe-acest drum obositor.
Amin.

Refren
Nu porţi flori pe fruntea-ţi sfântă
Ci spini dintre cei mai răi
Pentru cei ce-Ţi fac piroane
Te duci să mori pentru ei

105. O, Domnul meu
Câte daruri minunate
Nouă, Iisuse ne-ai dat
Şi de câte ori căzut-am
Mila Ta m-a ridicat

Refren
Eşti flâmând, dar nu ceri pâine
Trupul ţi-e de sete frânt
Nimeni nu vrea să-Ţi dea apă
Nici când eşti lângă mormânt

Refren:
O, Domnul meu
O, Domnul meu
Tu ai răbdat şi ai murit
Pentru mine
O, Domnul meu
O, Domnul meu
Tu ai murit şi ai răbdat
Pentru-al meu păcat

Refren
M-am gândit să merg la cruce
Să fac pentru El ce pot
Să-I iau de pe cap cununa
Şi piroanele să-I scot

Nici o jertfă de sub soare
Nu-i mai sfântă ca a Ta
Când Tu, suspinând în chinuri
Ai murit pe Golgota

Refren
Hai vino şi tu la cruce
Să spunem tâlharilor
Că cel atârnat în cuie
Moare pentru vina lor.

Refren
Prea grea-i crucea pentru Tine
Unde-s ucenicii Tăi?
Când văzând că n-o poţi duce
Să vină s-o ducă ei

Refren
Amin.

106. O, Iisuse dragă

Refren

Avem în cer o casă
Mare, luminoasă
În curând mergem să fim în ea

Simeon de la Cirena
Doar pe el ca trecător
Cântări religioase

59

Versiunea 14

Lăudat să fie Iisus !
În haine lucitoare
Vom fi o splendoare
Cu Iisus Hristos ne-om bucura

Şi a lăsat-o singurea
Dar, într-o zi căzând bolnavă
Lui Dumnezeu I se ruga
Măcar în cel din urmă ceas
Să-i vină iar fecioru acas’.

Refren:
Ne-om bucura în Duhul Sfânt
Şi vom uita de-acest pământ
O, Iisuse dragă, vino mai degrabă
Vino să ne duci la Tine-n cer

Când se întorcea el acasă
Măicuţa lui îl părăsi
Şi zise: „sărut mâna mamă”
Dar ea nu mai putea vorbi

Ce mare bucurie, în Cer o să fie
Minunat va fi acolo sus
Nu va fi tristeţe şi nici bătrâneţe
Ci vom fi cu Domnul Sfânt Iisus
Refren

Şi iată că pe pieptul mamei
Văzuse că e un bilet
Şi când citeşte el biletul
Citeşte ce e scris în el

O scumpă dimineaţă
Ne va sta în faţă
Primăvară fără de sfârşit
O lumină dulce,
Ce-ai murit pe Cruce
Prentru noi, Iisuse-ai biruit

El plânge şi se roagă mamei
Să-l ierte că a fost un rău
Că nici în ultimele clipe
Nu i-a vegheat la capul său.
Amin.
Amin.

108. Omule ce-n astă lume

107. O mamă şi copilul ei
Omule ce-n astă lume
Zi şi noapte te trudeşti
Cât mai mult argint şi aur
Şi averi s-agoniseşti
Să-ţi câştigi măriri şi ranguri
Lăudat să fii mereu
Nu te mai gândeşti la moarte
Nu gândeşti la Dumnezeu

Trăia odată într-o căsuţă
O mamă şi copilul ei
Şi tare mult se bucura
Căci doar pe el îl mai avea
Şi mama era credincioasă,
La fel copilul ei creştea
Şi cât era de fericită
Când îl vedea cum se ruga

Nu gândeşti că, mâine poate,
Dumnezeu te va chema
Şi-atunci câte-ai strâns pe lume
Ale cui vor rămânea?

Dar când el se făcu mai mare
La mama lui nici mai gândea
Că a rămas plângând sărmana
Cântări religioase
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109. Osana, Osana, Osana

Cui va rămânea averea
Câtă-n lume adunaşi
Cui rămân a tale ranguri
Şi-al tău aur cui îl laşi?

În orice făptură şi orice creatură
E toată mărirea Ta,
Întreaga natură, orice limbă şi gură
Îţi cântă ALELUIA.

Însă nu uita de suflet
C-ai păcătuit mereu
Şi-ale tale fapte rele
Cui le laşi iubitul meu?

Refren:
Osana, Osana, Osana
Eşti vrednic să fii lăudat.
Osana, Osana, Osana,
Fii binecuvântat.

Cine le-o spăla cu lacrimi
Ca să scapi neosândit?
Cine, dacă tu în viaţă
Nici măcar nu te-ai gândit?

Privind tot înaltul, ca Tine nu-i altul
De Sfânt şi înălţat,
Să vadă oricine, că nu-i nimeni ca
Tine,
Deci, Doamne, fii Lăudat.

Poate crezi că ai iertare
Şi că raiul dobândeşti
Dacă faci o slujbă, două
Şi-o pomană dăruieşti

Refren

Nu te înşela iubite
Tot de tine rău va fi
C-o pomană şi c-o slujbă
Raiul nu-l vei dobândi

Minuni şi mistere şi o mare putere
E-n tot ce-nfăptuieşti,
Ce planuri măreţe, de noi ne-nţelese,
O, Doamne, le întocmeşti.

Trebuie să-ţi plângi păcatul
Şi să-ngenunchezi supus
Lângă crucea împăcării
Lângă crucea lui Iisus.

Refren
Amin

110. O, unde eşti ?

Sângele vărsat pe cruce
Te-o spăla, te-o curăţi
Numai Dânsul, frate dragă
Te mai poate mântui!

Refren:
O unde eşti, o unde eşti?
De ce nu poţi să mă primeşti?
Ştiu c-am greşit, ştiu că sunt rău
Dar ştiu că-i mare harul Tău

Amin.

Cu Domnul meu vreau să vorbesc
Că El mă iartă când greşesc
Cântări religioase
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De ce mi-e cerul nepătruns?
De ce de mine Te-ai ascuns?
De ce nu-mi dai Doamne răspuns?

Încă mai este loc la cruce,
O, vino azi, o vino azi.
Oare n-auzi Tu şoapta-i blândă
Întoarce-te biet păcătos.
Să scapi de iad şi de osândă
Te cheamă glasul lui Hristos.

Refren
De atâta vreme-s în cuptor
Ard şi n-am nici un ajutor
Vrei oare să mă curăţeşti?
Sau aştepţi să mă nimiceşti?
Sau aşa-mi spui că mă iubeşti?

Refren
Cât vei mai sta în nepăsare?
Câte-ai făcut nu ţi-e de-ajuns ?
Vor curge iar lacrimi amare,
Din ochii blânzi ai lui Iisus.

Refren
O, eu Te rog stăpânul meu
Preasfânt şi mare Dumnezeu
Privind mereu acolo sus
Privind numele lui Iisus
Fă ruga mea s-ajungă sus

Refren
Nu mai e timp de amânare
Grăbeşte-te iubitul meu.
E poate ultima chemare
Împacă-te cu Dumnezeu.

Refren
Eu nu ştiu cum Te-ai îndurat
De m-ai ales şi m-ai chemat
Eu nu ştiu cum Te-ai aplecat
Şi din adânc m-ai ridicat.

Refren
E poate ultima chemare
E poate chiar salvarea ta.
Încă mai este loc la cruce
Şi pentru tine, nu uita.

Amin.

111. O, vino azi !

Refren
Amin.

Încă mai este loc la cruce
Şi pentru tine, dragul meu.
Şi pentru tine la Golgota,
Muri fiul lui Dumnezeu.

112. Păcătos ca mine nu-i
Păcătos ca mine nu-i,
Iisus Domnul meu
Pe faţa pământului,
Ticălos şi rău

Refren:
O, vino azi, o vino azi
Te cheamă azi o voce dulce.
Cântări religioase
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Refren:
O, vai cum voi sta,
Doamne înaintea Ta
Tu când vei veni,
Unde-atunci voi fi?

Când trece-o luptă grea, o alta vinen loc
Şi-ţi pierzi puterea ce-o aveai în
tine.
Când cel rău îţi sopteşte: ”Acuma
eşti învins”
Încrede-te în Domnul, o, creştine!

Refren
Căci păcatul meu
Mă apasă greu,
Sufletul mi-e în durere
Iisus, Domnul meu

Refren
Priveşte-n urma ta că El te-a izbăvit
De-atâtea ori din clipe de durere,
Iisus Hristos e-acelaşi şi ieri şi azi,
şi-n veci,
Mai crede înc-o dată în a Sa putere.

Refren
O, grăbeşte,
Vin Iisuse ajută-mă
Căci eu mult suspin,
O ascultă-mă.

Refren
Mai este doar puţin şi toate s-or
sfârşi
Şi lacrimi şi dureri şi clipe amare.
Mai rabdă înc-un ceas, Iisus vine-n
curând
Să-i ia pe-ai Săi în veşnica
splendoare.

Refren
Amin.

113. Pe calea vieţii
Pe calea vieţii tale, iubite călător
Prin valea umbrei morţii cu suspine
De ce oftezi adesea, în deznădejde
cazi?
Şi parcă izbăvirea nu mai vine.

Refren
Amin.

114. Pentru jetfa Ta Iisus!

Refren:
Să nu spui niciodată ”sunt uitat”
Căci Domnul înspre tine, El priveşte
Când urlă valu-nfuriat
Şi ţi-e obrazu-nlăcrimat
El mâna-ntinde şi te izbăveşte!
Cântări religioase

Pentru jertfa Ta Iisus
Pentru sângele ce-a curs
Pentru harul Tău de sus
Te slăvesc şi-Ţi cânt Iisus
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Tu la zile sfinte
Miruieşti cu nard

Pentru tot ce Tu mi-ai dat
Pentru tot ce mi-ai luat
Pentru tot ce mi-ai iertat
Te iubesc cu-adevărat

Dă-mi răbdarea pietrei
Şi din cerul sfânt
Picură-mi pe gene
Rouă să Te cânt.

Pentru tot ce-am întâlnit
Pentru tot ce mi-ai vestit
Pentru darul Tău ceresc
Mă închin şi-Ţi mulţumesc

La icoana Ta
Plec genunchi smerit
Şi-Ţi mulţumesc Doamne
Că nu m-ai părăsit

Pentru lacrimi pe obraz
Pentru ceasuri de necaz
Pentru izbăvirea Ta
Te slăvesc şi-Ţi voi cânta

Picură-mi în suflet
Rănile durerii
Şi pe buze pune-mi
Străjile tăcerii.

Pentru bunătatea Ta
Pentru îndurarea Ta
Pentru viaţa ce-am primit
Te slăvesc Iisus iubit.

Amin.

116. Pe veci eu sunt al Tău

115. Pentru Tine Doamne
Pentru Tine Doamne
Florile-nfloresc
Pentru Tine, noaptea
Stele strălucesc

Refren:
O, Doamne-n întregime,
Pe veci eu sunt al Tău! -Al Tău!
Nu pot fără de Tine,
Mântuitorul meu…

Pentru Tine ploaia
Picură şi cântă
Şi-n grădină cerne
Bucurie sfântă

Văd peste zi şi noapte,
Iisuse, Chipul Tău
Şi-mi pun eu întrebarea:
“Ce fel de om sunt eu?”

Lângă Tine Doamne
Cei săraci se strâng
Ţie-ţi cer iertare
Ochii care plâng

Refren
Plăcerile din lume
Ca spuma le cunosc:

Pentru Tine candele
În altare ard,
Cântări religioase
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Produc amărăciune
Şi chin fără folos.

117. Poporaşul Meu
Refren:
Poporaşul meu, poporaşul
meu
Trezeşte-te,
Trezeşte-te nu dormi
Iată, iată vine Mirele

Refren
M-am tânguit adesea,
Când rele am făcut,
Însă acuma, iarăşi,
De pace m-ai umplut!

Ia-ţi haina curată
Duhul cel de slavă, Duhul Sfânt
Căci demult Eu tot aştept
A Mea nuntă să o-ncep

Refren
Mereu, de-i zi sau noapte,
În mine-i Chipul Tău
Şi vreau să spun oricui
Ce fel de trai duc eu…

Refren
Şi-am să stau la masă
Cu a Mea mireasă, sus în cer
Şi-am să-i cânt din harfe vii
Cele mai frumoase melodii.

Refren
În zi de sărbătoare
La Sfânt Altarul Tău:
Ce rai de fericire!
Uit de necazul greu…

Refren
Amin.

Refren

118. Preasfântă Născătoare
În faţa Ta ,Iisuse,
Văd tot necazul meu.
Te văd cu umilinţă,
Mântuitorul meu.

Preasfântă Născătoare
A Domnului Hristos
Cu multă bucurie
Noi te slăvim frumos

Refren
Amin.

Cântări religioase

Tu eşti o floare sfântă
Eşti un mărgăritar
Tu eşti o rază dulce
Tu eşti un mare dar
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Vai, câtă ură avem în noi
Şi câtă răutate

Tu eşti mult mai cinstită
Decât heruvimii
Şi eşti mult mai slăvită
Decât serafimii

În orice zi şi-n orice ceas
Vedem că răul vine
Dar nici atunci Iisuse drag
Nu ne-ntoarcem la Tine

Ca zorii dimineţii
Aşa te-ai arătat
Şi pe Stăpânul vieţii
În braţe L-ai purtat

Veniţi cu toţii la Iisus
Să ne rugăm fierbinte
Că nu ştie nimeni când plecăm
Spre recile morminte

Ca soarele, ca luna
Ca stelele cereşti
Întocmai şi tu maică
Aşa curată eşti

Ascultă Doamne al nostru glas
Şi nu-Ţi întoarce faţa
Că nimeni nu ştim cât avem
De stat în lumea asta.

Biserică sfinţită
Şi rai dumnezeiesc
Preasfântă Născătoare
A Mirelui Ceresc.

Amin.

120. Priveşte, o Doamne la
mine

Amin.

119. Priveşte Doamne pe
pământ

Priveşte, o Doamne la mine
Căci eu Te chem din mari nevoi
Ascultă, ascultă-mi rugăciunea
Leagă-mi rănile cari mă dor.

Priveşte Doamne pe pământ
La inimile noastre
Vai, câtă ură avem în noi
Şi câtă răutate

Fă ca să capăt alinare
Şi uşurare în necaz
O, adă-mi pacea Ta Iisuse
Şi mângâie-mi plânsul obraz.

Căci numai rele şi sudălmi
Spre ceruri se ridică
Şi ori şi cât ne pedepseşti
De Tine nu ni-i frică

De-am rătăcit pe căi străine
Şi Te-am pierdut, o Domnul meu
Apari acum în a mea cale
Şi mă-ndreaptă pe drumul Tău.

De aceea Doamne ne trimiţi
Cutremure şi ape
Cântări religioase
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Şi plăcutul, suferinţi
Ca să nu cad de oboseală
Mă sprijineşte-o Domnul meu
Căci sunt o mână de ţărână
Sunt doar un mic urmaş al Tău.

Azi şi eu m-asemăn ţie,
Căci din veac e scris aşa
Plânsul unora e preţul
Bucuriei altora
Tu cel care-asculţi cântarea
Unui suflet chinuit
Nu uita ce preţ de lacrimi
Pentru ea s-a dăruit.

Şi ca să lupt eu nu pot singur
O, vino-n ajutorul meu,
Căci eu sunt slab dulce Iisuse
Şi drumu-i zi de zi mai greu.

Amin.

O, de vei asculta chemarea
Şi plânsul meu Doamne nespus
Îţi voi cânta o veşnicie
De-aici şi până-n ceruri sus!

122. Rămâi cu noi
Refren:
Rămâi cu noi, rămâi cu noi,
Doamne, rămâi cu noi !

Amin.

Tu eşti grâul cel mai ales,
Tu eşti pâinea pogorâtă din cer.

121. Privighetoarea oarbă
Toţi ştim că privighetoarea cântă
Numai noaptea-n crâng
Făcând bucurie multă
Celor ce-s săraci şi plâng

Refren
Tu eşti
păstorul, iar noi suntem turma,
Tu-ţi dai viaţa pentru oile Tale.

Într-un colţ de colivie
Cânţi atâta de frumos
Deşi oameni fără milă
Ochişorii ţi i-au scos

Refren
Tu eşti lumina în întuneric
Tu eşti Calea, Adevărul şi Viaţa.

Din străfundul tău de suflet
Plâns nestăpânit frămânţi
Ei te-ascultă şi te-admiră
Şi te chinuie să cânţi

Refren
Tu eşti alinarea suferinţelor
Tu eşti liniştea sufletelor noastre.

Cântă, sfântă cântăreaţă,
În durerile-ţi fierbinţi
Căci frumosul cere jertfă
Cântări religioase
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Refren

123. Ridica-voi ochii mei la
ceruri

Tu eşti viţa iar noi mlădiţele
Uniţi cu viţa Ta în noi rămâi.

Ridica-voi ochii mei la ceruri
De unde va veni ajutorul meu
Ajutorul meu de la Dumnezeu
Cel ce a făcut cerul şi pământul

Refren
Nimic un putem face fără Tine
Împreună cu Tine avem roadembelşugate.

Către Domnul paşii mei voi duce
Şi legea Lui va fi-ndreptarea mea
Doamne, Doamne (Bis)
Sfinte Doamne
Glasul meu auzi când mă rog Ţie

Refren
Nu lăsa, Doamne, să Te părăsim
Căci Tu ai Cuvintele Vieţii
veşnice.

Întru Tine eu mi-am pus nădejdea
Să nu mă îndepărtezi de la faţa Ta
Aleluia, aleluia,
Slavă Ţie Doamne!
Amin.

Refren
Chiar dacă ne vine greu să Te
urmăm
Mai greu e să rămânem fără Tine.

124. Roagă-te şi crede

Refren

Când te afli-n vremuri grele
Nu cârti şi nu uita
Cel ce-a liniştit furtuna
Ştie de certarea ta

Dorim să rămânem statornici în
iubirea Ta,
Să nu ieşim niciodată din
Cuvântul Tău.

Refren:
Roagă-te şi crede
Cel ce totul vede
Nu te va lăsa

Refren
La Masa Ta să ne simţim ca fraţi
Să fim un suflet şi-o singură
inimă.
Amin.

Când îţi mor fiinţe scumpe
Nu te pierde, nu uita
Cel ce morţii înviază
Ştie de durerea ta
Refren

Cântări religioase
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Vezi că suntem lipsiţi şi goi
Samariteanule milos
Mai leagă ranile ce dor,
Mai toarnă leac vindecător
Tu Doctor scump, Iisus Hristos.

Când îţi vezi pierduţi copiii
Crede încă, nu uita
Cel ce pe pierduţi îi află
Ştie rugăciunea ta

Trecut-au preoţi şi leviţi
Spre Ierihon la vale
Nepăsători cu paşi grăbiţi
Văzându-şi de-a lor cale.

Refren
Când te afli în vremi de lipsă
Ai nădejde, nu uita
Cel ce pâinea înmulţeşte
Ştie îngrijorarea ta

Dar Tu Iisuse, Te-ai oprit
La cel căzut, la cel lovit
Ce din durere Te-a chemat.
I-ai pus pe răni ulei şi vin,
L-ai pus călare pe asin
Căci Tu eşti Doctor Minunat.

Refren
Când te înconjoară spaime
Înalţă capul, nu uita
Dumnezeu cel viu şi tare
Va grăbi scăparea ta

Acum, aici, în Casa Ta
E-un han de poposire
Să intre-orişicine-ar vrea
Căci Tu dai mântuire.

Refren
Când te afli în valuri grele
Nu cârti şi nu uita
Cel ce-a liniştit furtuna
Ştie de certarea ta

Şi cei străini şi cei sărmani
Bolnavi şi văduvi şi-orfani.
Căci braţul TĂU e larg deschis
Şi cei trudiţi şi istoviţi
Şi cei prin lume rătăciţi
“Veniţi la mine”, Tu le-ai zis.

Refren
Amin.

La margine de drum cândva
M-ai găsit şi pe mine.
N-aveam Iisus pe nimenea
Durerea să-mi aline.

125. Samariteanul
Când Te-ai oprit demult la han
Venind pe-asin călare,
Milos şi blând samaritean
Din bunătatea-ţi mare.

Spre mine-ncet Te-ai aplecat
Cu dragoste m-ai ridicat

Te-opreşte-o clipă şi la noi
Cântări religioase
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Şi mi-ai vorbit blând şi duios
M-ai mângâiat, m-ai îngrijit
Şi preţul Tu mi l-ai plătit
Prieten drag, Iisus Hristos.

El este vindecătorul,
Amin, aleluia!
El este Izbăvitorul,
Amin, aleluia!

Amin.

Refren
Să cânte tot poporul,
Amin, aleluia!
El este Mântuitorul,
Amin, aleluia!

126. Să cânte tot poporul
Să cânte tot poporul,
Amin, aleluia!
El este Mântuitorul,
Amin, aleluia!

Refren
Amin.

Refren:
Aleluia, amin, aleluia!
Aleluia, amin, aleluia!

127. Să faci, o, Iisuse!
Să faci, o, Iisuse din inima mea
O harfă divină să cânţi Tu din ea
În corzile sfinte să sune mai lin
Acordul iubirii, măreţ şi senin.

Iisus este iubirea,
Amin, aleluia!
El este mântuirea,
Amin, aleluia!

Să faci, o, Iisuse, din inima mea
Cădelniţa sfântă să ardă în ea
Tămâia iubirii cu focul ceresc
Ca pururi prin lume, cu ea să
trăiesc.

Refren
Iisus este iertarea,
Amin, aleluia!
El este vindecarea,
Amin, aleluia!

Să faci, o, Iisuse, din inima mea
Epistolă vie, să scrii Tu în ea
Cuvântul iubirii plăcut şi duios
Să-ndemne pe-oricine spre cerul
frumos.

Refren
Iisus este răpirea,
Amin, aleluia!
El este izbăvirea,
Amin, aleluia!

Să faci, o, Iisuse, din inima mea
Biserică sfântă să stai Tu în ea
Podoaba iubirii cu duhul ei blând
Să fie frumoasă oriunde, oricând.

Refren
Cântări religioase
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129. Să nu ne laşi părăsiţi
nicicând

Să faci, o, Iisuse şi inima mea
Să fie într-una ca inima Ta
Izvor de iubire, de milă, de har
Mereu tot mai plină, pe-al jertfei
altar.
Amin.

În această oră Doamne Te rugăm,
Să iei parte Tu cu noi,
Să ne auzi cum Îţi cântăm şi Te
lăudăm,
Întotdeauna fii cu noi.

128. Să ne trezim fraţi şi
surori
Să ne trezim fraţi şi surori
Să nu ne prindă somnul
Căci au sosit ai zilei zori
Curând soseşte Domnul

Refren:
Să nu ne laşi părăsiţi nicicând,
Căci noi trăim cu Tine-n gând,
Doar pe Tine Te avem
Şi-n Tine ne-ncredem

Curând, curând El va veni
Să-şi ia mireasa sfântă
Pe care o va împodobi
Cu haina cea de nuntă

Tu eşti al nostru Mântuitor,
Minunat şi bun păstor,
Doar cu Tine vrem să fim
În veci, Amin.

Îngrijorări să n-ai de fel
Căci Domnul te iubeşte
Tu poartă-ţi crucea ta şi El
Iisus te întăreşte

Când ispite mari apar în viaţa mea
N-am pe nimeni ajutor,
Doar în Tine pururea să ne-ncredem
noi
Veşnice Ocrotitor.

Chiar toţi de-ar fi împotriva ta
Cu hule şi ocară
Tu frate nu descuraja
Căci plata-n cer ţi-e mare

Refren
Iar acuma Doamne, noi Îţi
mulţumim
Pentru bunătatea Ta,
Pentru dragostea dintâi şi iubirea Ta
Vrem în veci să-Ţi mulţumim.

Să preamărim cerescul Miel
Nădejdea nostră vie
Ferice cei aleşi de El
Cu El în cer să fie

Refren

Amin.

Cântări religioase
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Când pierderi nemaiîntâlnite
Ţi-aduc în piept durerea grea
Să ştii c-atunci Mântuitorul
Alt dor mai mare vrea să-ţi dea

130. Să se îndrepteze
Să se îndrepteze rugăciunea mea
Ca tămâia Doamne înaintea Ta
Ţie-ţi voi spune tot necazul
meu
O, primeşte-mi ruga către
Fiul Tău

Când cei din casă te alungă
Pentru cuvântul ce-l asculţi
Să ştii c-atunci Mântuitorul
Îţi pregăteşte fraţi mai mulţi
Când vezi că moartea te ajunge
Şi tu te zbaţi ca s-o alungi
Să ştii c-atunci Mântuitorul
Vrea-n viaţă veşnică s-ajungi!

Scapă-mă Părinte, Tată Sfânt de sus
Pentru jertfa crucii Domnului Iisus
Nimeni vai, nu poate să-mi
dea
ajutor
Numai Tu Stăpâne, scump
Mângâietor

Fii liniştit în toată vremea
Şi-ncrezător mereu să fii
Că-n tot ce vine peste tine
E mâna Domnului, să ştii!

M-ai chemat adesea, dar n-am auzit
Şi-mi cunosc păcatul, văd cât am
greşit
Şi-ngenunchi la Tine eu mă rog
mereu,
Nu mă lăsa Doamne, pradă celui rău

Amin

132. Scăldătoarea

Amin
Eu sunt acel ce nu avea pe nimeni,
Atunci când la Vitezda sufeream,
Pe patul meu, bolnav de multă
vreme,
Speranţă de mai bine nu aveam.

131. Să ştii
Când simţi în piept amar mustrarea
Pentru păcatul tău ascuns
Să ştii c-atunci Mântuitorul
Cu-a Lui iubire te-a pătruns

Zăceam plângând, acolo, la
pridvoare,
De atâţia ani, de toţi cei dragi, uitat
Aş fi intrat la tulburarea apei
Să fiu şi eu de boală vindecat...

Când uraganul suferinţei
Fiinţa ta a copleşit
Să ştii c-atunci te cercetează
Mântuitorul tău iubit

Dar, cine, oare să mă bage-n apă?
Cântări religioase
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Eram de toată lumea ocolit,
Căci nici doi bani nu s-ar fi dat pe
mine,
O, cât de mult aveam de suferit!

Dacă se duc pe lume toate
Mult nu va trece şi-n curând
Vei trece şi tu ca o noapte
Şi vei intra într-un mormânt

Dar, într-o zi, un Om veni la mine
El m-a privit cu milă şi mi-a spus
M-a întrebat de vreau să mă fac bine
"O, Doamne, n-am pe nimeni !" iam răspuns.

Refren

De aceea azi ascultă frate
Predă-te azi lui Dumnezeu
Căci El din cer la noi trimis-a
Mântuitor pe Fiul Său

"Scoală-te !" mi-a spus atunci
străinul,
"Ridică-ţi patul, umblă !" mi-a mai
spus.
Îndată sănătatea mă cuprinse
Şi pe picioare iată am ajuns!

Refren
Acum întinde cu blândeţe
Iisus străpunsă mâna Sa
Te cheamă şi pe tine, ascultă
Să vi să iei iertarea Sa.

Iar, după aceea, m-a găsit în Templu
Acel străin şi mi-a vorbit duios.
M-a sfătuit să nu mai fac păcate
Şi am aflat că e Iisus Hristos!

Amin.
.

134. Sfinte Dumnezeule

Amin.
Sfinte Dumnezeule
Tu eşti veşnic şi vei fi
Uită-te pe acest pământ
Vezi durerile ce sunt
Şi dă liniştea sufletelor noastre (Bis)

133. Se duce vremea
Văzut-ai tu cum trece vremea
În valuri repezi ne-ncetat
Se duce-ntr-una ca scânteia
Ca vântul neînduplecat

Sfinte Dumnezeule,
Vindecă-i pe cei bolnavi
Întăreşte-i pe cei slabi
Ajută-i pe cei săraci
Şi dă liniştea sufletelor noastre (Bis)

Refren:
Se duce vremea, se duce-ntr-una
Iar tu rămâi în stare rea
Se duce vremea, se duce-ntr-una
Deci foloseşte-te de ea
Cântări religioase
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Întăreşte-ne credinţa
Alină-ne suferinţa
Şi dă liniştea sufletelor noastre (Bis)

C-am să-i cer viaţa din mâna Ta.
Dă-i apă curată
Şi hrană bogată
Ca să fie salvată şi ea!

Sfinte Dumnezeule,
Tu eşti mântuirea mea
Iartă-ne că suntem răi
Dar suntem copiii tăi
Şi dă liniştea sufletelor noastre (Bis)
Amin.

Amin

136. Străin am fost odată
Străin am fost odată
Străin şi alungat
N-aveam nici fraţi nici tată
Nici mamă-nduioşată
Să mângâie vreodată
Obrazu-nlăcrimat

135. Simone
Refren:
Simone, Simone, spune-mi tu
Dacă mă iubeşti ?
Oile, oile
Să mi le păzeşti.

Dar Te-am aflat pe Tine
Iisuse preaiubit
În jale şi-n suspine
La toţi le-a fost ruşine
Să vină lângă mine
Tu singur ai venit

Tu veghează într-una
Şi păzeşte-mi turma
Să nu piară nici una din oi
Pe cărări stâncoase
Prin văi intunecoase
Alungate de vrajmaşii Tăi.

Necazurile toate
La Tine m-au adus
De-atunci îmi eşti de toate
Şi milă şi dreptate
Şi mama mea şi frate
De toate scump Iisus

Refren
Vezi la cea rănită
Căzută-n ispită
Ajutor cu iubire să-i dai
Vezi-o-n suferinţă
Arată-i credinţă
Şi s-o vindeci, lângă ea să stai.

Rămân deci până la moarte
Sub crucea Ta supus
Bucăţi de m-ar împarte
Pe drumuri să mă poarte
Tot nu mă vor desparte
De tine scump Iisus!

Refren
Vezi-o pe cea slabă
N-o lasa să cadă
Cântări religioase

Amin.
74

Versiunea 14

Lăudat să fie Iisus !
Eu L-am iubit fără să ştiu
Căci am văzut în gândul meu
Câte-a-ndurat Stăpânul meu.

137. Străină a fost viaţa
mea
Străină a fost viaţa mea
Şi plânsul m-a însoţit în ea
A fost o viaţă de amar
Şi de dureri fără hotar

Amin.

138. Strigă către Domnul

Târziu de tot am întâlnit
Un Om pe care L-am iubit
Eram pe lume singurel
Şi reazăm am aflat în El

Când te afli-ngrijorat
Strigă către Domnul
De povară, de păcat
Strigă către Domnul

În seara când L-am întâlnit
Zăceam sub cruce biruit
De greutăţi şi de amar
Şi de dureri fără hotar

Refren:
Strigă către Domnul
Orice greu te-apasă
Strigă către Domnul
Căci El nu te lasă

O clipă am stat şi am privit
Spre cel pe cruce răstignit
Şi-abia atunci văzui şi eu
Câte-a îndurat Stăpânul meu

Dacă vrei să fii mai sfânt
Strigă către Domnul
O lumină pe pământ
Strigă către Domnul

Eu sufăr c-am păcătuit
Dar El de ce a suferit?
Eu port a mele fărădelegi
El le-a purtat pe-a lumii-ntregi

Refren
Îngrijorat dacă vei fii
Strigă către Domnul
Şi de vremuri ce-ar veni
Strigă către Domnul

Eu strig când sunt nedreptăţit
El s-a rugat şi răstignit
Eu pe duşmani i-am duşmănit
El totdeauna i-a iubit

Refren
Pentru ultima ta zi
Strigă către Domnul
Izbăvit de chin să fii
Strigă către Domnul!

Şi stând, mereu privind la cer
Am plâns la umbra crucii Lui
Am plâns mereu, pierdut şi dus
La umbra crucii lui Iisus

Amin.

De-atunci, în sufletu-mi pustiu
Cântări religioase
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Refren:
Fiecare-şi are greutatea sa
Numai Tu Iisuse ne poţi ajuta

139. Sub crucea Ta
îngenunchiat
Sub crucea Ta îngenunchiat

Căci am greşit Iisuse bun
Şi mare-i vina mea
Dar mii de lacrimi calde-adun
S-o pot, s-o pot spăla

Învăţ ce e Iubirea
Învăţ cum Tu mi-ai câştigat
Pe cruce mântuirea
Cu al Tău Sânge Preacurat
Viaţa mi-ai răscumpărat
Fii binecuvântat.

Refren
Atâţia păcătoşi s-au strâns
De mii de ori mereu
Stropind cu lacrimi şi cu plâns
Păcatul lor cel greu

‘nainte chiar de veşnicii
Tu Te-ai gâdit la mine
Când nici pe lume nu venii
Eram iubit de Tine.
Tu de la leagăn m-ai păzit
Har dupa har mi-ai dăruit
În veci să fii slăvit!

Refren
Iar Tu pe toţi i-ai ascultat
Pe vameşi şi pe hoţi
Tu mângâierea Ta le-ai dat
Iertatu-i-ai pe toţi

Tot ce am eu şi tot ce sunt
Îţi datorez doar Ţie
De-aceea viaţa pe pământ
Ţi-o dau pe veşnicie,
O, pune-o Doamne-n slujba Ta
Să fii slăvit doar Tu prin Ea
Iisuse, viaţa mea!

Refren
De aceea vin acum şi eu
Picioarele să-ţi strâng
Tu singur ştii durerea mea
Tu singur ştii cât plâng

Amin.

Refren

140. Sub cruce cad

Spre Tine glasul meu ridic
Şi mila Ta o cer
Că ştii cât sunt de slab şi mic
Şi n-o să laşi să pier

Sub cruce cad Iisuse iar
Picioarele să-ţi strâng
Trecutul să mi-l plâng amar
Păcatul să mi-l plâng

Cântări religioase
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Refren
Suie Crucea sus pe deal
Cade jos, se scoală iar.
Trupul Lui e numai sânge
Inima la toţi le-o frânge
Iar femeile Îl plâng, dar
În zadar.

Cu ale Tale sfinte mângâieri
Tu poţi să mă mângâi iar
O viaţă plină de dureri
Un suflet plin de-amar
Refren

Suferinţa I-a fost grea
Pe Crucea din Golgota.
Chinuit strigă: „Mi-e sete”
Ei i-au dat oţet şi fiere;
Vai ce grea i-a fost durerea,
Vai cea grea!

De aceea către Tine sus
Privirea mi-o îndrept
Strigând cu glasul stins, Iisus
Eu mila Ta aştept.
Amin.

Amin.

141. Suferinţa lui Iisus!
142. Sunt al Lui

Suferinţa lui Iisus
Mântuire ne-a adus.
Mântuire, vindecare
Şi cu Tatăl împăcare
De păcate-avem iertare,
Prin Iisus.

O scumpă zi, ce scumpă zi
Când pe Iisus eu L-am primit
Inima mea i-am dat-o Lui
Cu totul sunt al Domnului

Iată Fiul celui Sfânt
Întristat pân’ la mormânt.
Lacrimi varsă în grădină
Să primim a lui Lumină,
Plânge-n Ghetsimani grădină
Domnul Sfânt.

Refren:
Sunt al Lui, sunt al Lui
Nu sunt al meu, ci al Domnului
Prin sânge scump răscumpărat
De tot păcatul sunt spălat
O scumpă zi, o ceas frumos
Când L-am aflat eu pe Hristos
Prin al Său har sunt renăscut
Şi-acuma ştiu că nu-s pierdut

Iată-L dus pe la preoţi
Şi batjocorit de toţi.
Osândit este la moarte
Cu cei răi să aibă parte;
Dar El milă încă-mparte
Pentru toţi.
Cântări religioase
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Eu stau lipit lângă Iisus
Ce mântuire mi-a adus
De la Iisus eu nu m-abat
Căci pace numai El mi-a dat

Cu dragostea Sa
Refren
Vreau să vă mărturisesc
Că Iisus e viu
Şi-n inimă Îl simt
Nespus Îl iubesc

Refren
Amin.

143. Sunt pe calea
Domnului

Refren
Pentru cerul Său frumos
Pentru harul Său
Vreau să rămân credincios
Lângă Domnul meu.

Sunt pe calea Domnului
Şi sunt bucuros
Mântuit prin jertfa Lui
A Domnului Hristos

Amin

Refren:
Cine oare, cine mă va clinti?
De pe calea Domnului Iisus
Nimeni nu mă poate despărţi
De marea iubire a Lui

144. Sunt un bulgăraş
Sunt un bulgăraş prea mic,
Sunt un strop de rouă-n soare,
Şi cu cât mă văd mai mic,
Cu-atât Tu, cu-atât Tu, Te vezi mai
mare !

Am aflat la El izvor
Sfinte bucurii
Ce dau astăzi tuturor
Viaţă-n veşnicii

Dacă-n lume m-ai făcut
O fereastră către Tine,
Cu cât sunt mai nevăzut,
Cu-atât Tu, cu-atât Tu, Te vezi mai
bine!

Refren
Când am fost greu încercat
Domnului m-am rugat
Atunci El m-a ascultat
Şi am fost salvat

Doamne, când suntem noi doi,
N-are cel viclean ce-mi face,
Cu el când sunt în război
Atunci Tu, atunci Tu mă-mbraci cu
pace!

Refren
El e Domn în viaţa mea
Inima I-am dat
El o umple zi de zi
Cântări religioase
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Vin din Cer mi-ai dat să sorb,
Şi pe ochi m-ai uns cu tină,
Cu cât eu am fost mai orb,
Cu-atât Tu, cu-atât Tu mi-ai dat
lumină!

Nu-n stâncă printre lilieci
Şi nu sub lespede căzut
L-au îngropat ca pentru veci
Sub piatra unor forme reci,
Şi eu şi tu

Dar din toate câte-n Cer,
Le păstrezi Tu pentru mine,
Nu mi-e dor de tot ce-mi dai,
Cât mi-e dor, cât mi-e dor, Doamne,
de Tine...
Amin.

Şi acum Iisus cel judecat
Azi El te-ntreabă, da ori nu ?
Eşti tu sau nu eşti vinovat
Eu am spus „da” şi-am fost iertat.
Dar tu, dar tu?
Amin.

145. Şi eu şi tu

146. Şterge Doamne
lacrimi

Nu-i singur Iuda vinovat
De sângele ce se dădu
Nici marii preoţi, nici Pilat
Ci lumea-ntreagă prin păcat,
Şi eu, şi tu

Refren:
Şterge Doamne lacrimi care curg
şuvoaie
Spune doar o vorbă celor întristaţi.
Scapă-i, Sfinte Doamne, că ei sub
povară
Zac de multă vreme şi-s
nemângâiaţi.
Pune-ţi mâna Doamne şi
tămăduieşte
Suflete şi inimi care se zdrobesc
Să te-nduri de-aceia care plâng întruna
Şi-n grea suferinţă pacea n-o găsesc.

Nu-i drumul greu spre Golgota
Nici biciul când Iisus căzu
Şi nici chiar crucea nu-l durea
Cât noi, povara cea mai grea,
Şi eu şi tu
Nu patru cuie L-au străpuns
Când trupu-n sânge se zbătu
Cu mii de patimi L-au străpuns
Primind al sângelui răspuns,
Şi eu şi tu

Refren

Nu farisei şi cărturari
Nu preoţii de frunte, nu,
Ci noi am râs cu ochi murdari
Şi noi suntem cei doi tâlhari,
Şi eu şi tu
Cântări religioase

Te îndură Doamne, de acei ce Teaşteaptă
În durerea mare ce-i frământă greu
Viaţa îi omoară şi nu au pe nimeni
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Doar pe Tine Doamne, Sfinte
Dumnezeu.

148. Ştiu Iisuse
Ştiu Iisuse, pentru mine
Ai venit din zări divine
Ca să mă răscumperi din păcat
Ştiu acolo, sus, pe cruce
Ai răbdat dureri nespuse
Ca să pot şi eu să fiu iertat
Pentru mine-ai luat ocara
Să-mi poţi ridica povara
Doamne, Tu pe veci fii lăudat
Pentru mine-ai luat ocara
Ca să-mi dai pe veci iertarea
Iisuse cel sfânt şi minunat

Refren
Ne-ascultă Doamne, Te rugăm
fierbinte
Treci prin adunare cu balsamul Tău.
Iată plâng bolnavii, mângâie-i Iisuse
Dă-le vindecare, că eşti Dumnezeu.
Refren
Amin

147. Şterge-ţi faţa plânsă

Ştiu Iisus mi-ai dat lumină
Şi m-ai ridicat din tină
Prin cuvântul şi iubirea Ta
Ştiu Iisus mi-ai dat un nume
Să lucrez în astă lume
Doar prin harul şi puterea Ta
Ştiu Iisus, mi-ai dat cuvântul
Ca să-mi pot păstra veşmântul
Şi să pot vesti mărirea Ta
Ştiu Iisus mi-ai dat cuvântul
Ca să-mi pot păstra veşmântul
Şi să Te slujesc cu viaţa mea

Şterge-ţi faţa plânsă, ‘nalţă-ţi ochiin sus
Inimă zdrobită, vino la Iisus
Cu tot ce te-apasă, cu al tău amar
Zori de viaţă nouă pe al tău cer răsar
Soarele nădejdii se arată sus
Inimă zdrobită, vino la Iisus
El, pe lemnul crucii a fost răstignit
Inimă zdrobită, El te-a mântuit
Spune tuturora chinul ce-ai purtat
Inimă zdrobită, El te-a vindecat
El la cruce cheamă suflete ce plâng
Că acele flăcări de dureri, se sting

Ştiu Iisuse pentru mine
Ai deschis cămări divine
Şi din cer m-ai binecuvântat
Dar din tot ce-mi dai Tu mie
Doar prezenţa Ta cea vie
Îmi transformă viaţa neîncetat
Sfânt izvor de apă vie
Dumnezeu din veşnicie
Doamne Tu pe veci fii lăudat
Doar prezenţa Ta cea vie

Jertfa crucii-mparte bucurii întregi
Celora ce sufăr singuri şi pribegi
Toţi acei ce pacea Lui o vor afla
Inimă rănită, nu mai suspina.
Amin

Cântări religioase
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Mi-e comoară pe vecie
Iisuse cel sfânt şi minunat

Doamne, Tu spre noi priveşte
În acest sublim moment
Când Te adorăm pe Tine
În prea sfântul sacrament

Amin

149. Taină sfântă,
minunată

Şi din valea cea de lacrimi
Întru care pribegim,
Fă Iisuse preacurate
Ca la Tine să venim

Taină sfântă, minunată
Te ador cu suflet viu
Căci în tine văd de faţă
Pe Dumnezeiescul Fiu.

Trupul Tău să fie hrană
Şi-al Tău sânge preacurat
Să ne scape din primejdii
Să ne scape de păcat

Care pentru viaţa lumii
Jertfă sfântă s-a adus
Taină sfântă, eu în Tine
Văd pe dulcele Iisus

Şi ne dă Prea Sfinte Doamne
Ca să Te putem vedea
Cu-ai Tăi sfinţi şi cu-a Ta mamă
În împărăţia Ta.
Amin.

În îngrozitoarea noapte
Întru care-a fost vândut
Domnul cu ai săi, la cină
Mai pe urmă a şezut

150. Te ador Iisuse
Te ador Iisuse, tainic Dumnezeu
Taina aceasta sfântă e locaşul Tău
Inima mea-ntreagă, Ţie ţi-o jertfesc
Când sub vălul pâinii dornic Te
privesc

A luat în mână pâinea
Şi o schimbă-n trupul său
Dându-se pe sine însuşi
Hrană sufletului meu
Şi cu lacrimile-n gene
Vinul binecuvântând
Îl schimbă în preasfânt sânge
Pe apostoli îmbiind

Simţurilor mele Tu le eşti ascuns
Singură credinţa taina ţi-a pătruns
Cred tot ce mi-ai spus Tu, Fiule
‘ntrupat
Că Tu eşti Cuvântul cel adevărat

Beţi acesta toţi, că este
Preacurat sângele meu,
Care pentru viaţa lumii
Vreau să-l vărs pe cruce Eu
Cântări religioase

Se-ascundea pe cruce tot ce e ceresc
Iar aici s-ascunde şi ce-i omenesc
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Cred că eşti de faţă, om şi
Dumnezeu
Mângâierea dulce-a sufletului meu

Drag Iisus inima mea
Şi cu lacrimi de iubire
Mulţumesc de jertfa Ta.

Rănile-Ţi ca Toma, Doamne, nu le
văd
Dar ca şi el, Domn şi Dumnezeu, Te
cred
Dă-mi credinţă vie, dă-mi ca să
sperez
Şi-n iubire-aprinsă, Ţie să-Ţi urmez

Lumea n-a putut vreodată
Să-mi aducă liniştea
Dar Iisus într-o clipită
Mi-a dat toată pacea Sa
Refren
Nu mi-a fost prieten sincer
Nimeni din câţi am avut
Azi aflat-am fraţi în Domnul
Iubitori cum n-am crezut
Refren

Taină de-amintire a morţii
Domnului
Pâine de viaţă eşti Tu, omului
Fii şi mie pururi dulce nutrimânt
Singura-mi dulceaţă pe acest
pământ

Sunt pe calea pocăinţei
Viaţa toată mi-am schimbat
Fericirea-adevărată
Prin Iisus am căutat.

O, Iisuse, Doamne, Miel însângerat
Spală al meu suflet de orice păcat
Căci, din al Tău sânge chiar şi-un
singur strop
Poate ca să spele al relelor potop

Refren
Amin.

O, Iisuse, Doamne, tainic
Dumnezeu,
Împlineşte-mi dorul sufletului meu
Fă să cadă vălul de pe faţa Ta
Şi-n vecia-ntreagă să Te pot vedea
Amin.

152. Te înalţ, o Doamne
Te înalţ, o Doamne
Că m-ai ridicat,
Cei vrăjmaşi de mine
Nu s-au bucurat.

151. Te cinsteşte, Te
măreşte

Refren:
Sunt nimic, o Doamne
Dar Tu mă iubeşti
Mă cutremur în faţa Ta
Doamne ce mare eşti !

Refren:
Te cinsteşte, Te măreşte / slăveşte /
cinsteşte
Cântări religioase
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Sacul cel de jale
Tu l-ai dezlegat
Şi în bucurie
Plânsul mi-ai schimbat.

Supune-te mereu
Numai voii Lui!
Refren
Amin

Refren

154. Trece Iisus pe aici

Fericită-Ţi cântă
Astăzi inima
Până-n veşnicie
Te voi lăuda !

Refren: (bis)
Trece Iisus pe aici
Trece Iisus pe aici
Cheamă-L şi cere-I îndurare
Trece Iisus pe aici

Refren
Amin.

De eşti trudit şi ţi-e grea povara
Nu vrei chiar astăzi să te ridici
Iată e clipa hotărâtoare
Trece Iisus pe aici

153. Te ştie Dumnezeu
Refren:
Poate n-a fost voia Lui
Sau mai aşteapta
Domnul te va binecuvânta!
Poate n-a fost voia Lui
Sau mai aşteapta
Inţelege astăzi voia Sa !

Refren
Vei refuza marea Sa iubire
Sau vei veni după har să strigi
Iată că alţii găsesc salvarea
Trece Iisus pe aici

De-atâtea ori te afli
La răscruci de drum
Şi-n mintea ta, pe rând
Atâtea gânduri vin.
Atâtea planuri ţie ţi s-au năruit
Răspunsul ce-l aştepti tu
Încă n-a venit.

Refren
Ce vrei să-ţi fac? azi Iisus te
întreabă
Aude tristul tău oftat
Vino şi spune-I tot ce te doare
Să fii eliberat

Refren

Refren
Amin.

Te numeşti aici străin şi călător
Gândeşte-te că totul este trecător
Şi orice lucru faci
Domnului să-I spui
Cântări religioase
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Nu mă părăsi ca Dima,
Nu pleca din braţul lui Iisus!

155. Tu eşti floarea din
grădină

Refren:
Căci necaz şi strâmtorare
Vor veni peste popoare,
Tu rămâi, rămâi în braţul lui Iisus!
N-o să afli-n lumea mare
Pentru suflet vindecare,
N-ai să-L poţi privi în faţă pe Iisus!

Tu eşti floarea din grădină,
Tu eşti crinul din lumină,
Tu eşti Fiul Tatălui de sus!
Tu eşti rodul suferinţei
Din grădina umilinţei
Nu pleca din braţul lui Iisus!

Tu eşti floarea din grădină,
Tu eşti crinul din lumină,
Tu eşti Fiul Tatălui de sus!
Striga „Avva” duhu-n tine,
Îngeri luptă pentru tine,
Nu pleca din braţul lui Iisus!

Refren:
Pe cărare e durere,
Dar primeşti şi mângâiere,
Ai răbdare şi te roagă lui Iisus!
Pe cărare-i suferinţă
E dispreţ şi umilinţă,
Dar cărarea te va duce-n ceruri sus.

Refren:
Chiar dacă furtuna-i mare
Şi nu vezi nicio scăpare
Ai nădejde şi te roagă lui Iisus!
Nu lăsa calea îngustă
Şi nu renunţa la luptă
Dacă vrei să-L vezi în faţă pe Iisus!
Amin.

Tu eşti floarea din grădină,
Tu eşti crinul din lumină,
Tu eşti Fiul Tatălui de sus!
Eşti spălat de orice vină
Prin iubirea Lui deplină
Nu pleca din braţul lui Iisus!
Refren:
Nu va fi mereu tot soare
Vor fi zile de-ncercare
Ca să vezi ce bun şi mare e Iisus!
Ca să recunoşti în tine
Că puterea Lui te ţine
Şi din suflet să-I dai slavă lui Iisus!

156. Tu mi-ai fost şi-mi eşti
scăpare
Tu mi-ai fost şi-mi eşti scăpare,
Numai Tu Iisuse al meu,
Nimeni altul nu cunoaşte
Dorul şi necazul meu

Tu eşti floarea din grădină,
Tu eşti crinul din lumină,
Tu eşti Fiul Tatălui de sus!
Nu acoperi lumina,
Cântări religioase
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Unde să mă duc, unde să mă duc?
Eu nu mă duc Iisuse-al meu
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Dar Te aştept plângând mereu
Unde să mă duc, unde să mă duc?
Eu nu mă duc Iisuse drag
Dar Te aştept plângând în prag

Dă-I acum din pâinea ta, foamea săşi destame
Căci în cer în veci de veci nu-i va
mai fi foame
Dă-I acum să bea din vas, când e ars
ca vrejul
Căci în cer în veci de veci, nu mai ai
prilejul.

Unde să mă duc Iisuse
Când mă aflu părăsit?
Toţi cei dragi pot să mă lase
Dar Tu eşti nedespărţit

Dă-I acuma haina ta, când e rupt
veşmântul
Căci în cer nu-I va fi frig, nu-L va
bate vântul
Dă-I acum cât e bolnav, grijănduioşată
Căci bolnav nu va mai fi, Domnul
niciodată.

Refren
Iar de când Te am pe Tine
Sufletul întreg mi-e plin
Harul Tău în viaţă-mi lasă
Pace şi belşug ş-alin
Refren
Fii de-a pururea cu mine,
Răscumpărătorul meu
Şi mă ţine lângă Tine
Drag copil şi rob al Tău

Ia-L în casa ta acum, să-şi aline
somnul,
Azi e un sărac în drum, dar în el e
Domnul.
Azi Iisus e-n mii de fraţi, azi îţi vrea
El fapta
Mâine toţi vom fi chemaţi, tu vei fi
la dreapta.
Şi în glas, de pe genunchi, va striga
spre stele,
Îl cunosc şi din amurg, şi din zile
grele.
Iată ani întregi s-au dus, zilele-s ca
spuma
Fii prieten cu Iisus, nu-L uita
acuma.

Refren
Amin.

157. Tu, prieten care cânţi
Tu, prieten care cânţi, vesel în
credinţă
Fii prieten cu Iisus şi la suferinţă
Dacă-n ceasul de temut vrei să fii la
dreapta
Când Iisus stă trist, tăcut, mângâieL cu fapta!

Cântări religioase
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Fiu Sfânt al lui Dumnezeu.

158. Ţie-aş vrea să-Ţi cânt

Refren
Doamne, Ţie aş vrea să-Ţi cânt
Cât oi fi pe-acest pământ
Dă-mi credinţă şi tărie
Să-Ţi dărui inima Ţie.

Iisus Hristos Preamărit
Fii la noi binevenit
Nu ne pierde Doamne iară
Şi păzeşte-ne de pară.

Refren:
Doamne miluieşte (3x bis)

Refren
Amin

Şi-aş vrea să nu mai greşesc
Să nu Te mai părăsesc
Să fac Doamne, voia Ta
Să-Ţi dărui inima mea.

159. Ţine-mă, o Doamne
Refren:
O, ţine-mă mereu
Iisuse Domnul meu
Că numa-n Tine-s
Mântuit şi fericit.

Refren
Eşti bun Doamne şi mi-ai spus
Că exişti acolo sus
Spală-ne pe toţi de rău
Dă-ne Doamne Harul Tău

Iisuse numai Tu esti stânca
De mântuire şi-ajutor
Afar’ de Tine-s numai valuri
În care mii şi sute mor.

Refren
Să-Ţi slujim cu toţii Ţie
Pe cărare sfântă, vie
Preaiubite vino Doamne,
Ca să nu ne laşi la foame.

Refren
Iisuse numai Tu eşti Pacea
Ce aduce inimii alin
Afar’ de Tine-i numai zbucium
Şi deznădejde şi suspin.

Refren
Dă-ne Doamne şansa vieţii
Ş-adevărul frumuseţii
Vino Doamne şi fă rai
La copii viaţă să dai.

Refren

Refren

Iisuse numa-n Tine-i soare
Şi primavară şi frumos
Afar’ de Tine-i numai noapte
Şi-ngheţ şi vaiet dureros.

Crezul fă să se-mplinească
Pe noi să ne ocrotească
Scapă-ne Doamne de greu
Cântări religioase
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Ajută-mă, o Doamne Sfinte
Ca şi de astăzi înainte
Să Te slăvesc, mereu să-Ţi cânt
Cât voi trăi pe-acest pământ.

Refren
Iisuse numa-n Tine-i viaţa
Cu desfătări şi bucurii
Afar’ de Tine-i numai moartea
Cu osândiţtii morţi de vii.

Amin.

Refren

161. Veniţi creştini la
rugăciune

Iisuse numa-n Tine-i Raiul
Cu fericire şi frumos
Afar’ de Tine-I numai iadul
Cu veşnicele-i remuşcări.

Veniţi creştini la rugăciune
În casa Domnului cel Sfânt,
Veniţi creştini, plecaţi genunchii
Şi faţa voastră la pământ.

Refren
Amin

160. Un singur dor

Când clopotele-ncep să sune
În zori, cu glasul lor duios,
Răsună-n undele lor tainic
Chemarea Domnului Hristos.

Un singur dor mai am şi eu
Acela de-a sluji mereu
Lui Dumnezeu cel bun şi sfânt
Cât voi trăi pe acest pământ

Aş vrea să mă-ntâlnesc cu Domnul
Să-L văd, în faţă să-L privesc
Şi să-I spun că-n lumea asta
Mai mult pe El Îl preţuiesc

Acesta-i singurul meu dor
Şi cred că pentr-un muritor
Nu este un alt dor mai sfânt
Nici mai frumos pe-acest pământ

Aş vrea să-L văd faţă în faţă
Căci ştiu că m-ar privi cu drag
Şi să-I spun că-n lumea asta
Eu sunt un călător pribeag

O! Dumnezeul meu ceresc
Tu ştii prea bine ce doresc,
Tu ştii că eu doresc să-Ţi cânt
Cât voi trăi pe-acest pământ.

Veniţi cei osteniţi la Mine,
Cei osândiţi şi împovăraţi
Odihnă, pacea Mea cea Sfântă
Şi alinare să luaţi.

Iar când din lume voi pleca
O, Doamne, eu Te-aş mai ruga
Să mă învredniceşti să-Ţi cânt
Şi-acolo-n cerul Tău prea sfânt.
Cântări religioase
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Ţi-ai părăsit părinţii tăi odată
Te-ai razvrătit şi i-ai supărat
N-ai înţeles iubirea lor curată
Şi nici cuvântul ce l-ai ascultat

Aş vrea să-I spun tot ce mă doare
Şi să-I spun necazul meu
Şi să-I spun că n-am pe nimeni
Să mângâie sufletul meu

Refren
Aş vrea să-I fiu o slugă bună
Să Îl iubesc neîncetat
Şi cu cei drepţi împreună
Să Îi slujesc cu adevărat.

Tu eşti chemat ca să trăieşti de-a
pururi
De ce să mori, când ai cu ce trăi?
Iisus te vrea, te iartă, te primeşte
Dă-I inima şi o va împărăţi

Iar masa Domnului stă-ntinsă,
Dar cei poftiţi nu vin la ea
Ei n-aud glasul ce îi strigă:
"Veniţi, creştini la masa Mea!"

Refren
Tu ai o ţară sus în veşnicie
De ce să o pierzi acum copile drag?
Dă-I Domnului inima ta pustie
O, dă-I-o azi, de ce mai stai?
Amin.

Veniţi, veniţi cu umilinţă
În faţa Sfântului Altar,
Veniţi să dezbrăcăm păcatul,
Şi să ne înnoim în har!
Amin.

163. Vino!
Cât uşa mântuirii e deschisă,
Întoarce-te acum la Domnul tău !
E încă Salvator şi te mai cheamă
Nu amâna să vii la Dumnezeu !

162. Vino
Refren:
Vino, Iisus te cheamă
Vino acas’ copil iubit
Vino, acum te-ntoarce
Vino şi vei fi fericit

Refren:
Vino, azi te cheamă El,
Domnul, Tatăl tău din cer
Vino, de pe căi pustii,
Vino, mântuit să fii !

De ce nu vii de pe cărări străine?
De ce nu vii acas’ copil iubit?
Eşti zbuciumat, nefericit în lume
Cu suflet trist, bolnav şi chinuit

O, prieten drag, auzi cum El te
cheamă,
Primeşte-L cât mai e Mântuitor...
Mai este har, Iisus e plin de milă
Dar, în curând, va fi Judecător !!

Refren

Cântări religioase
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Şi-o piatră căpătâi
Dac-aş avea
Tot fericit aş fi
Şi-n vis aş glăsui:

Refren
În ceruri este mare bucurie
Când la Iisus întoarce-un păcătos,
N-ai vrea să locuieşti cu El în slavă?
Să fii Mireasa scump-a Lui
Hristos ?

Refren
De sunt împovărat
Cu slăbiciuni
Şi mult am de luptat
În rugăciuni
Mai mult mă ostenesc
În darul Lui ceresc

Amin.

164. Vino şi-n casa mea
Vino şi-n casa mea (2 bis)
Şi rămâi stăpân în ea.

Refren

Vino şi-n casa mea (2 bis)
Că Tu-mi ştii toată durerea.

Când calea voi sfârşi
Aici, pe pământ
Şi-n veşnicii voi fi
Cu Domnul Sfânt
Voi fi preafericit
Cu-al meu Iisus iubit

Amin

165. Vreau lângă
Dumnezeu

Refren

Vreau lângă Dumnezeu
Să fiu mereu
Oricât ar fi de greu
Necazul meu
Oricât voi suferi,
Cântarea mea va fi:

Viaţa mea o închin
Lui Dumnezeu
La El cu toate vin
Prin harul Său
Aproape vreau să fiu
De Domnul meu cel viu

Refren:
Vreau lângă Dumnezeu
Să fiu, mereu
Vreau lângă Dumnezeu
Să fiu, mereu

Refren
Amin.

Pe-ndepărtate căi
De-aş înnopta
Cântări religioase
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Că vine, vine iară,
Iisus, pe acest pământ.

1. Aseară pe-nserate...
Aseară pe-nserate,
Fecioara Maria
În Viflaim cetate
Călătorind sosea.

El vine-n leagăn verde,
De îngeraşi purtat
Să scape lumea-ntreagă
De rău şi de păcat.

Şi fiind obosită
Sălaş îşi căuta,
Şi-n Viflaimul mare
Nimenea n-o lăsa.

Sculaţi creştini degrabă
Şi colindaţi frumos
Şi faceţi loc în casă
Copilului Hristos.

Atunci Sfânta Fecioară
Din Viflaim ieşea
Şi-n câmp, într-o poiată
De vite se aşeza.

La fiecare casă
Se-aud colindători
Colinda lor duioasă
Răsună până-n zori.

Şi între dobitoace
Pe fânul cel struhos,
Prea Sfânta Născătoare
Născut-a pe Hristos.

Amin

2. Astă seară-i seară sfântă

Îl încălzesc şi boii
Cu aburii suflând,
Şi îngerii din ceruri
Îl preamăresc cântând.

Astă seară-i seară sfântă
Măruţ, mărgaritar,
Se colindă şi se cântă.
Lămpile se ţin aprinse
Măruţ, mărgaritar,
Porţile se ţin deschise.

Micuţul Iisus plânge
Maică-Sa-L mângâia.
O, nu plânge, Iisuse
Că Tu cunoşti lumea.

Că vă vin colindători
Măruţ, mărgaritar,
Seara pe la cântători.

Că lumea asta mare
Prin Tine s-a zidit
Prin Tine şi prin Tatăl
Şi Dumnezeu cel Sfânt.

Ei nu va fac nici un rău,
Măruţ, mărgaritar,
Că-L aduc pe Dumnezeu!

Răsună blând, spre seară,
Al clopotelor cânt
Cântări religioase

Amin
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Atunci Irod împărat
Fiule-ntrupat
Auzind s-a supărat
Fiule-ntrupat

3. Astăzi s-a născut Hristos
Astăzi S-a născut Hristos
Mesia Chip luminos
Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi!

Mulţi copii mici a tăiat
Fiule-ntrupat.

Mititel, înfăşăţel
În scutec de bumbăcel,
Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi!

Cu doi ani mai mici în jos
Fiule frumos
Ca să-L taie pe Hristos
Fiule frumos.

Vântul bate, nu răzbate
Neaua ninge, nu-L atinge,
Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi!

Pe Hristos nu L-au tăiat
Fiule-ntrupat
Maica Sfântă nu L-a dat
Fiule-ntrupat
Tatăl Sfânt L-a apărat
Fiule-ntrupat.

Şi de-acum până-n vecie
Mila Domnului să fie
Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi!
Amin

Amin

4. Astăzi s-a născut Mesia
5. Bun eşti Doamne …

[Astăzi s-a născut Mesia
Fiul lui Maria

Coborât-o, coborât
Bun eşti Doamne, bun!
Dumnezeu pe-acest pământ
Bun eşti Doamne, bun !

Când se naşte, o noapte grea
Sfântă-i Maria
Maica Sfântă se ruga
Sfântă-i Maria

Un părinte drag şi bun
Bun eşti Doamne, bun
Ce v-a dat sfântul Crăciun
Bun eşti Doamne, bun

Maica Sfântă se ruga
Sfântă-i Maria
Ca uşor să nască ea
Sfântă-i Maria

Să vadă la fiecare
Bun eşti Doamne, bun
Care ce credinţă are

Maica Sfântă a şi născut
Pe Fiul Iisus
Cântări religioase
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Bun eşti Doamne, bun.

6. Bună dimineaţa la Moş
Ajun

Dumnezeu o văzut bine
Bun eşti Doamne, bun
Cum credinţă nu-i la nime’
Bun eşti Doamne, bun.

Refren:
Bună dimineaţa la Moş Ajun
Ne daţi ori nu ne daţi,
Ne daţi ori nu ne daţi,
Ne daţi, ne daţi

Nu-i la mic şi nu-i la mare
Bun eşti Doamne, bun
Nu-i la-ntreaga adunare
Bun eşti Doamne, bun.

Am venit şi noi o dată
La un an cu sănătate
Domnul Sfânt să ne ajute
La covrigi şi la nuci multe.

Vai săracilor de voi
Bun eşti Doamne, bun
Cum voi trimite-un război
Bun eşti Doamne, bun.

Amin

Ca să v-aduceţi aminte
Bun eşti Doamne, bun
Ca şi-n cer aveţi părinte
Bun eşti Doamne, bun.

7. Când fost-a prunc
Iisus...
Când fost-a prunc micuţ Iisus
În grădiniţă El şi-a pus
Un trandafir cu gând curat
Să poarte flori de-ncununat.

Dumnezeu adevărat
Bun eşti Doamne, bun
Bucurie iar ne-o dat !
Bun eşti Doamne, bun !
Un părinte răbdător
Bun eşti Doamne, bun
Vă dă sfinte sărbători
Bun eşti Doamne, bun.

Când trandafirul înflorea
Ai Iudei prunci se năpusteau
Asupra trandafirilor
Rupând de zori podoaba lor.
Mai vrei să porţi cununa, vrei ?
Strigară ceata de iudei
Şi-n loc de trandafir curat
Cu spini era încoronat.

Amin

Amin
Cântări religioase
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Vestind la păstori naşterea Lui!

8. Cântec de Crăciun

Ce frumos vine a străluci
Mărirea Domnului pe pământ
Mărire azi înălţăm Domnului
Pace-ntre oamenii plăcuţi Lui.

Din an în an sosesc mereu
La geam cu Moş Ajun
E ger cumplit, e drumul greu
Da’i obicei străbun.

Amin

Azi cu strămoşii cânt în cor
Colindul sfânt şi bun
Tot Moş era şi-n vremea lor
Bătrânul Moş Crăciun.

10. Cerul şi pământul
Cerul şi pământul, cerul şi pământul
În cântări răsună.
Îngeri şi oameni, îngeri şi oameni
Cântă împreună.

E sărbătoare şi e joc
În casa ta acum
Dar sunt bordeie fără foc
Şi mâine-i Moş Crăciun

Refren:
Hristos se naşte, Domnul coboară,
Îngerii cântă, magii Îl adoară
Păstori aleargă, ieslea o-nconjoară
Mari minuni se întâmplară.

Şi-acum te las, fii sănătos
Şi vesel de Crăciun
Dar nu uita, când eşti voios,
Române să fii bun.
Amin

În Viflaim azi, în Viflaim azi
E mare minune…
Fecioara curată, Fecioara curată,
Fiu născu în lume.

9. Ce frumos eşti, Iisuse
Ce frumos eşti, Iisuse, ce frumos
Îngeri din ceruri Îţi cântă, lin, voios,
Floarea Salemului iubit
De Tine raiul e fericit!

Refren
Din cer Cuvântul, din cer Cuvântul
În trup se arată
Noaptea din lume, noaptea din lume
Zi se face-ndată.

Heruvimii Îţi cântă mărirea
Serafimii Îţi roagă iubirea,
Cât de smerit în ieslea de boi
Vine azi Dumnezeu la noi!

Refren

Căci fiind păstori, acolo-n în câmp
Noaptea împrejur turma lor păzind
Vine la ei îngerul Domnului
Cântări religioase

Din răsărit vin, din răsărit vin
Magi cu bucurie,
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Cu dar de smirnă, cu dar de smirnă
Aur şi tămâie.

12. Colo sus în vremea
aceea

Refren

Colo sus în vremea aceea,
În frumoasa Galileea,
O fecioară vieţuia
Ce Maria se numea.

Hristos se naşte, Hristos se naşte,
Veniţi la închinare.
Cu vesel suflet, cu vesel suflet,
Veselă cântare.

Nazaret era oraşul,
Unde ea-şi avea locaşul,
Într-o zi Maria sta
Singură şi se ruga.

Refren
Amin

11. Colindiţa

Şi, deodată, ce văzură?
Casa goală-i se umplură
De-o lumină lucitoare,
Ca lumina cea de soare.
Îngerul Gavriil intrase,
La Sfânta Fecioară-n casă,
Şi din zbor cum se opriră
"Bucură-te!"-îi grăiră.

Colindiţa nu-i mai multă,
Să trăiască cine-o-ascultă.
Sus la ceruri o-nălţăm
Şi la gazde o-nchinăm.
O-nchinăm cu veselie
Şi cu mare bucurie,
C-am ajuns seara de-Ajun
A bătrânului Crăciun.

Că vei naşte-un copilaş
Mititel şi drăgălaş.
Fiu al Domnului va fi
Şi Iisus se va numi!

Sus, mai sus v-am înălţat
Ce-am ştiut, tot v-am cântat
Să rămâneţi sănătoşi
Sănătoşi şi bucuroşi,
C-am ajuns ziua cea sfântă
Când colindele se cântă
Sărbătoarea lui Hristos
Să vă fie de folos.

Amin

13. Dalbe flori de ziuă
Amin

Dalbe flori de ziuă
Ce vă tot pripiţi?
Dalbe flori de ziuă
Ca să răsăriţi.
Refren:

Cântări religioase
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Dalbe flori de ziuă
Dalbe flori de fragi
La mulţi ani cu bine
La toţi ce ni-s dragi.
Dalbe flori de ziuă
La mulţi ani şi flori
La părinţi, la prieteni,
La fraţi şi surori.

14. Deschide uşa creştine
Deschide uşa creştine
Că venim şi noi la tine
Drumu-i greu şi-am obosit
De departe am venit
Şi la Viflaim am fost
Unde s-a născut Hristos
Colo-n ieslea oilor
În staul sărac de boi

Dalbe flori voi ştiţi
C-am fost depărtaţi
De casă, de prieteni,
De părinţi şi fraţi.

Şi-am văzut pe a Sa mamă
Pe care Maria o cheamă
Cum umbla din casă-n-casă
Ca pe fiul ei să-L nască

Refren
Dar în noaptea sfântă,
Noaptea împărătească
Vom fi iar cu toţii
La masa cerească.
Refren

Umbla-n sus şi umbla-n jos
Ca să-L nască pe Hristos
Umbla roată prin cetate
Case, hanuri pline-s toate

Să venim cu toţii
Seara asta mare,
Că suntem ca fraţii
Şi e sărbătoare!

Mai târziu găsi apoi
Un staul frumos de oi
Şi acolo pe fân jos
S-a născut Domnul Hristos

Refren

Cete de îngeri coboară
Staulul de-l înconjoară
Ca să-I cânte lui Iisus
Osana întru cei de sus

Să ne dai Tu Doamne
Binecuvântări
Pace şi lumină
Duh Sfânt în cântări.

Îngerii cu flori in mână
Împletesc mândră cunună
Pe cunună-i scris frumos
Astăzi s-a născut HRISTOS

Refren
Amin

Care cu puterea Sa
Cântări religioase

98

Versiunea 14

Lăudat să fie Iisus !
El va mântui lumea
Şi de acum până-n vecie
Mila Domnului să fie
Tuturor cu bucurie.

Ci e seara lui Crăciun,
Lui Crăciun celui bătrân,
Când S-a născut Fiul Sfânt,
Fiul Sfânt pe-acest pământ.
Amin
Fiul plânge, stare n-are,
Domnuleţ şi Domn din cer
Pe braţele Maicii Sale,
Domnuleţ şi Domn din cer

15. Dom, dom să-nălţăm
Am plecat să colindăm
Dom, dom, să-nălţăm
Când boierii nu-s acasă
Dom, dom, să-nălţăm

Ne-nchinăm cu sănătate
Tot de bine s-aveţi parte
Hristos să vă dea de toate,
Viaţă lungă, sănătate

Au plecat la vânătoare
Dom, dom, să-nălţăm
Să vâneze căprioare
Dom, dom, să-nălţăm

Noi umblăm şi colindăm,
Domnuleţ şi Domn din cer
‘Cestor feţe ne-nchinăm,
Domnuleţ şi Domn din cer.

Căprioare n-au vânat
Dom, dom, să-nălţăm
Şi-au vânat un iepuraş
Dom, dom, să-nălţăm

Amin

17. Domnul Sfânt când se
năştea

Să facă din blana lui
Dom, dom, să-nălţăm
Veşmânt frumos Domnului
Dom, dom, să-nălţăm.

Domnul Sfânt când se năştea,
Domnul Sfânt când se năştea,
Îngerii din cer veneau
Jos spre grajd se coborau
Cu cântări Îl lăudau
Cu cântări Îl lăudau.
Iarăşi Irod cel tiran,
Împăratul cel viclean
Când auzise de Mesia,
Temându-şi împărăţia.

Amin

16. Domnuleţ şi Domn din
cer
Mare-i seara de-astă seară,
Domnuleţ şi Domn din cer
Şi nu-i seara de-astă seară,
Domnuleţ şi Domn din cer.
Cântări religioase

Oştile şi le trimise,
Oştile şi le trimise
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Ca toţi pruncii de-a ucide,
Ca toţi pruncii de-a ucide.

Da’i vremea de împodobit
Lilioară trandafir
Şi Crăciunul a sosit

De doi ani mai mici in jos,
De doi ani mai mici in jos
Ca să-L taie pe Hristos,
Ca să-L taie pe Hristos.

Lilioară trandafir.
Amin

Pe Hristos nu L-au tăiat,
Pe Hristos nu L-au tăiat.
Maica Sfântă nu L-a dat,
Tatăl Sfânt L-a apărat.

19. Iată vin colindători
Iată vin colindători,
Florile dalbe
Noapte pe la cântători

Iar voi maicilor nu plângeţi,
Iar voi maicilor nu plângeţi.
Inimile nu le-nfrângeţi,
Inimile nu le-nfrângeţi.

Şi ei vin mereu, mereu
Florile dalbe
Şi ne-aduc pe Dumnezeu.

Pruncii voştri n-au murit,
Pruncii voştri n-au murit
Căci Iisus i-a preamărit,
Căci Iisus i-a preamărit.

Un Dumnezeu nou născut
Florile dalbe
În scutece învăscut.
Dumnezeu adevărat
Florile dalbe
Soare-n raze luminat.

Iar a lor mici sufleţele,
S-or preface-n mândre stele
Şi vor lumina frumos
Calea Sfântă a Lui Hristos.

Amin
Amin

20. În cetatea împărătească
18. Gazde mari

În cetatea împărătească,
Florile sunt dalbe
Prins-au rugii să-nflorească
Florile sunt dalbe.
Însă nu e rug în floare
Florile sunt dalbe
Ci o Sfântă Născătoare
Florile sunt dalbe.
Lângă Maica-n legănel,

Gazde mari nu mai dormiţi
Lilioară trandafir
Că nu-i vremea de dormit
Da’i vremea de colindat
Lilioară trandafir,
Şi cocoşii au cântat.
Cântări religioase
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Florile sunt dalbe
Doarme pruncul mititel
Florile sunt dalbe.
Iar în jurul pruncului
Florile sunt dalbe
Creşte floarea rugului
Florile sunt dalbe.
Printre rugii înfloriţi
Florile sunt dalbe
Cresc şi spinii ascuţiţi
Florile sunt dalbe.
Pruncu-n somn se mişcă lin
Florile sunt dalbe.
I-a ajuns mânuţa în spini.
Florile sunt dalbe.
Din mânuţă iese sânge
Florile sunt dalbe
Pruncuşoru-ncepe a plânge
Florile sunt dalbe.
Maica Sfântă-L legăna
Florile sunt dalbe
Şi din gură cuvânta
Florile sunt dalbe.
Taci cu mama Fiul meu
Florile sunt dalbe
Că-Ţi va fi cu mult mai greu
Florile sunt dalbe.
Ucenicul când Te-o vinde
Florile sunt dalbe
Şi pe cruce Te-or întinde
Florile sunt dalbe.
Atunci naşterea de acum
Florile sunt dalbe
Îţi va fi un aspru drum
Florile sunt dalbe.
Când sudoarea Îţi va curge
Florile sunt dalbe.
Să ne ierţi Iisuse dulce
Cântări religioase

Florile sunt dalbe.
Amin

21. În seara de Moş Ajun
În seara de Moş Ajun
Toţi copiii se adun’
Şi ascultă cu folos
Ce se spune de Hristos
Magii steaua urmăresc,
Mergând ca să-L vadă
Îngerii din cer privesc,
Cântând imn de slavă
Asta-i seara lui Ajun,
Florile dalbe, flori de măr
Mâine-i ziua lui Crăciun,
Florile dalbe, flori de măr,
Flori de măr.
Amin

22. La fântâna soareluiu
La fântâna soareluiu’,
Bună seara lui Crăciun.
Negură s-o slobozâtu
Bună seara lui Crăciun
Din negură, ce-o ieşitu
Bună seara lui Crăciun
Maica Sfântă pe pământu
Bună seara lui Crăciun
Cu-n fiuţ micuţ în braţe
Bună seara lui Crăciun
Fiul plânge, stare n-are
Bună seara lui Crăciun
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Maica Sfântă aşa-i grăiră
Bună seara lui Crăciun
Maica Sfântă aşa-i grăiră
Bună seara lui Crăciun

Pentru pruncul de-mpărat.
Nu mai plânge maica mea,
Scutecele noi ţi-o da
Preacurata
Pruncul Sfânt de-i înfăşa.

Taci fiule, taci dragule
Bună seara lui Crăciun
Că Maica Ţie ţi-o dară
Bună seara lui Crăciun

La Vitleem colo-n jos.
Amin

Două mere, două pere
Bună seara lui Crăciun
Să Te joci în Rai cu ele
Bună seara lui Crăciun

24. Lângă ieslea minunată
Lângă ieslea minunată ne-adunăm,
Lin colindul Sfintei Naşteri,
colindăm.
Cântă cerul şi pământul, sus şi jos
Soare dulce pare faţa lui Hristos

Şi-un măturoi de nuiele
Bună seara lui Crăciun
Să mături cerul de stele
Bună seara lui Crăciun
Pământul de fapte rele
Bună seara lui Crăciun

Refren:
Doamne, Doamne şi noi Ţie nenchinăm
Când colindul Sfintei Naşteri,
colindăm.
Doamne, Doamne şi noi Ţie nenchinăm
Când colindul Sfintei Naşteri,
colindăm.

Amin

23. La Vitleem colo-n jos
La Vitleem colo-n jos
Cerul arde luminos
Preacurata
Naşte astăzi pe Hristos.

Cântă îngerii “OSANA”, imnul
Sfânt,
Slavă Ţie-n cer şi pace pe pământ.
Cântă şi păstorii cântec fericit
Slavă Ţie, Sfânt Mesia mult dorit.

Naşte-n ieslea boilor
Pe-mpăratul tuturor
Preacurata
Stă şi plânge-ncetişor.

Refren
Cântă magii aducându-I darul lor
Slavă Ţie, Împăratul tuturor.
Cântă steaua cu lumina peste cer

N-are scutec de-nfăşat,
Nici hăinuţe de-mbrăcat
Preacurata,
Cântări religioase
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Slavă Ţie, soare veşnic, leru-i, ler.

26. Lumină, Sfântă
Lumină!

Refren
Cântă cerul şi pământul, sus şi jos
Slavă, cinste şi-nchinare lui Hristos.
Numai Maica simte semnul profeţit
Umbra crucii peste fiul adormit.

Lumină, sfântă Lumină, de la
Viflaim
Ai venit în astă lume veşnic să
trăim.
Ai venit Sfântă Lumină pentru
păcătoşi
Să ne duci în rai cu Tine; suntem
bucuroşi! (bis)

Refren
Amin

25. Linu-i lin

Aprinde şi-n noi Lumina, ca să Te
urmăm
Toată viaţa Sfânt Iisuse să Te
lăudăm.
Să rămâi în viaţa noastră Domn şi
Dumnezeu
Mulţumim Doamne Iisuse de tot
harul Tău. (bis)

Linu-i lin şi iarăşi lin,
Colo-n umbra pomului
Pasc oile Domnului
Refren:
Linu-i lin şi iară lin,
Linu-i lin şi tot mai lin
Frunză verde rozmarin.

Am venit la voi în casă cu Lumina
Sa
Ferice de cel ce-o are, se va bucura.
Va avea în suflet pace cine-L va
primi
Pe Iisus în inimoară, se va Mântui!
(bis)

Dar cu ele cine sta?
Este Maica Precista
Refren
Lângă ea un legănel
Cu un copilaş în el

Amin

Refren
Refren

27. Mare-I Dumnezeu!
Amin
Seara asta-i seară mare,
Mare-I Dumnezeu!
Nu vă grăbiţi la culcare,
Mare-I Dumnezeu!

Cântări religioase
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Ciobănaşii de la oi

Să primim colindătorii,
Mare-I Dumnezeu!
Până ne vor prinde zorii,
Mare-I Dumnezeu!

Aduce-se laudă multă
Lângă peştera cea sfântă.
Strigau păstorii cântare.
Laudă Domnului prea mare

Seara asta-i seară sfântă,
Mare-I Dumnezeu!
Toţi creştinii veseli cântă,
Mare-I Dumnezeu!
Şi e mare bucuria,
Mare-I Dumnezeu!
Se închină Lui Mesia,
Mare-I Dumnezeu!

Amin

29. Moş Crăciun
Moş Crăciun cu plete dalbe
A sosit de prin nămeţi
Şi aduce daruri multe
Pe la fete şi băieţi
Moş Crăciun, Moş Crăciun.

Seară sfântă creştinească,
Mare-I Dumnezeu!
Toţi pe Domnul să-L slăvească,
Mare-I Dumnezeu!
Să-L slăveasca, să-L preamărească!
Mare-I Dumnezeu!
Şi în viaţă să-L primească,
Mare-I Dumnezeu!
Cânt voios în astă seară,
Mare-I Dumnezeu!
Cu Iisus în inimioară,
Mare-I Dumnezeu!
Şi eu cânt cu bucurie,
Mare-I Dumnezeu!
Că El mi-a dat mântuire,
Mare-I Dumnezeu!
Amin

Din bătrâni se poveşteşte
Că-n toţi anii negreşit
Moş Crăciun pribeag soseşte
Niciodată n-a lipsit.
Moş Crăciun, Moş Crăciun.
Moş Crăciun cu plete dalbe
Încotro vrei s-o apuci?
Ţi-aş cânta „Florile dalbe”
De la noi să nu te duci.
Moş Crăciun, Moş Crăciun.
Amin

30. Nouă azi ne-a răsărit
(variantă la Varsă Doamne
har şi bine)

28. Mare minune
Mare minune s-arată
La Vitleem astă dată.
De îngeri şi de păstori,
Cântări religioase

Nouă azi ne-a răsărit
Domnul Iisus Hristos
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Hristos le-a blagoslovit (bis)
În Canaa Galileii
Apa-n vin s-a prefăcut,
În Canaa Galileii

Mesia cel mult dorit
Domnul Iisus Hristos
Din Fecioară s-a născut
Domnul Iisus Hristos
Şi cu lapte s-a crescut
Domnul Iisus Hristos

Atunci toţi au cunoscut (bis)
În Canaa Galileii
Cum că Hristos s-a născut
În Canaa Galileii

În scutece s-a-nfăşat
Domnul Iisus Hristos
Şi în braţe s-a purtat
Domnul Iisus Hristos

La nunta ce s-a-ntâmplat.
Amin

Cum e robul S-a smerit
Domnul Iisus Hristos
Şi pe noi ne-a mântuit
Domnul Iisus Hristos.

32. O, ce veste minunată!
O, ce veste minunată
Lângă Viflaim se-arată!
Cerul strălucea,
Îngerii veneau
Pe-o rază curată.

Amin

31. Nunta din Canaa
Galileii

Păstorilor din câmpie
Le vesteşte-o bucurie:
Că într-un mic locaş
Din acel oraş
S-a născut Mesia!

La nunta ce s-a-ntâmplat (bis)
În Canaa Galileii
Fost-a şi Iisus chemat
În Canaa Galileii
Iară mama lui Iisus (bis)
Văzând că nu-i vin de-ajuns
Zise: „Fiul meu iubit,
Vinul li s-a isprăvit”

Păstorii cum auziră
Spre locaşul sfânt porniră
Unde L-au aflat
Prunc Prealuminat
Şi Îl preamăriră.

Iară Iisus s-a sculat (bis)
Şi slugile le-a chemat
Apă-n şase vase-au pus
Şi le-au umplut până sus
Cântări religioase

În coliba păstorească
Vrut-a Domnul să se nască
Fiul Său Cel Sfânt
Nouă pe pământ
Să ne mântuiască!
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O, brad frumos, al lui Hristos,
Verdeaţa ta imi place,
Oricând o văd sunt bucuros,
Şi vesel ea mă face.

E Iisus, Păstorul Mare,
Turmă ca El nimeni n-are!
Noi Îl lăudăm
Şi ne închinăm
Cu credinţă mare!

O, brad frumos, o, brad frumos,
Cu frunza neschimbată,
Mă mângâi şi mă faci duios,
Şi mă-ntăreşti îndată.

Amin

33. O, ce veste minunată! variantă

O, brad frumos, al lui Hristos,
Verdeaţa ta îmi place,
Oricând o văd sunt bucuros,
Şi vesel ea mă face.

O, ce veste minunată
În Vitleem ni s-arată!
Astăzi s-a născut
Cel făr’ de-nceput
Cum au spus proorocii.

Amin

35. Plecarea magilor

Că la Vitleem e Maria
Săvârşind călătoria,
Într-un mic sălaş
Lâng’ acel oraş
A născut pe Mesia

Dacă magii au plecat
De la craiul fermecat
Steaua iar le-a răsărit
Drumul ei l-au urmărit.

Pe Fiul în al Său nume,
Tatăl L-a trimis în lume,
Să se nască
Şi să crească,
Să ne mântuiască.

Pân-a fost oprită sus
Unde s-a născut Iisus
Magii dorm, visând şi-aşteaptă
Răsplătirea lor cea dreaptă.
Amin

Amin

34. O brad frumos
36. Praznic luminos

O, brad frumos, o, brad frumos,
Cu cetina tot verde,
Tu eşti copacul credincios,
Ce frunza nu şi-o pierde.
Cântări religioase

Praznic luminos,
Strălucit frumos,
Astăzi ne-a sosit
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Şi ne-a-nveselit
Că Mântuitorul
Şi Izbăvitorul
Cu trup S-a născut.

Refren:
Rozmarin verde rugos
Astăzi s-a născut Hristos!

Raiul cel închis
Azi iar s-a deschis
Şarpelui cumplit,
Capul s-a zdrobit
Şi strămoşii iară,
Prin Sfânta Fecioară
Iar s-au înnoit.

Noi umblăm sa împlinim
Obiceiul din bătrâni.

Îngerii cântau
Păstori fluierau,
Magii se-nchinau
Toţi se bucurau,
Dar Irod era,
Că se tulbura
De naşterea Sa.

În peştera cea săracă
Vine Iisus să se nască.

Refren
Obicei de colindat
Pe Iisus de lăudat.
Refren

Refren
Jos în ieslea oilor
Cântă îngerii în cor
Refren

El Îl căuta,
Voind morţii a-L da
Dar pruncul Iisus
Din ţară S-a dus.
Fie lăudat,
Binecuvântat,
De-a pururi, Amin!

S-a născut Fiul Curat
Să ne scape de păcăt
Refren
Noi vă zicem mântuire,
Har, pace,bunăvoire
Refren

Amin

Noi vă zicem să trăiţi
Întru mulţi ani fericiţi

37. Rozmarin verde, rugos

Refren
Amin

Asta-i seara de ajun
Mâine-i ziua de Crăciun
Cântări religioase
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Aliluia
Soare, vânt şi fulgere arzând
El le-a făcut, zicând:
Aliluia!

38. Robii, Robii Domnului
Robii, robii Domnului
Lăudaţi numele Lui,
Aliluia
Cei, ce staţi în Casa Domnului
În curţile Lui, zicând:
Aliluia!

Care a bătut în Egipt
Pe tot întâiul prunc născut,
Aliluia
De la om până la dobitoc
Pentru poporul său, zicând:
Aliluia!

Lăudaţi pe Domnul
Că este bun Domnul,
Aliluia
Înălţaţi numele Domnului
Că este bun, zicând:
Aliluia!

Trimis-a semne şi minuni
În mijlocul acestei lumi,
Aliluia
Lui Faraon cel împietrit
Şi casnicilor Lui, zicând:
Aliluia!

Că pe Iacob şi-a ales
Lui, şi de moştenitor,
Aliluia
Şi pe Istrael urmaş pe veci
Poporului său, zicând:
Aliluia!

Că neamuri multe a bătut
Şi pe-mpăraţi i-a doborât,
Aliluia
Pe Og şi pe Sihon
Pe cei rău credincioşi,zicând:
Aliluia!

Că eu am cunoscut
Că mare este Domnul,
Aliluia
Şi Domnul nostru peste tot
Că este viu, zicând:
Aliluia!

Amin

39. Steaua

Toate câte a voit
În ceruri sus El le-a plinit,
Aliluia
În adânc şi pe pământ
Pe toate le-a zidit, zicând:
Aliluia!

Steaua sus răsare
Ca o taină mare
Steaua străluceşte
Şi lumii vesteşte:
Că astăzi Curata
Prea nevinovata
Fecioara Maria
Naşte pe Mesia.

El ridică nori din mări
Spre ploaie tuturor la vremi,
Cântări religioase
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Steaua luminează.
Până când Îl vom găsi,
Steaua luminează.

Magii cum zăriră
Steaua şi porniră
Mergând după rază
Pe Hristos să-L vază.

Mult am mai călătorit,
Steaua luminează.
Până locul s-o ivit,
Steaua luminează.
Într-un staul mărginaş,
Steaua luminează.
Era Sfântul Copilaş,
Steaua luminează.

Şi dacă porniră
Îndată-L găsiră
La Dânsul intrară
Şi se închinară.
Cu daruri gătite
Lui Hristos menite
Luând fiecare
Bucurie mare.

Şi-am aflat că e Hristos,
Steaua luminează.
Ce-o venit din ceruri jos,
Steaua luminează.
Pruncului ne-am închinat,
Steaua luminează.
Lui Iisus daruri I-am dat,
Steaua luminează.
Şi de El ne-am minunat,
Steaua luminează !

Care bucurie
Şi aici să fie
De la tinereţe
Pân’ la bătrâneţe.
Amin

40. Steaua Luminează

Amin

Am pornit spre răsărit,
Steaua luminează.
Să vedem ce ne-a vestit,
Steaua luminează.
Drumu-i lung şi anevoios,
Steaua luminează.
Dar noi mergem bucuros,
Steaua luminează.

41. Sus la poarta raiului
Sus la poarta raiului,
Poarta raiului
Paşte turma Tatălui,
Turma Tatălui
Refren:
Linu-i lin şi iară lin,
Bate vântul frunza lin,
Lin şi iară lin.

De la stea noi am aflat,
Steaua luminează.
Că se naşte-un Împărat,
Steaua luminează.
Steaua ne-o călăuzi,
Cântări religioase

Dar la turmă cine sta?
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Să colind frumos

Oare cine sta?
Stă chiar Maica Precista,
Maica Precista.

Refren 1
Că departe-n Bethleem
S-a născut un Fiu din cer
Domnul Dumnezeu
Cor de îngeri I-au cântat
Fie Domnul lăudat
Vreau să-I cânt şi eu

Refren
Lângă ea un legănel,
Da, un legănel,
Cu un copilaş în el,
Copilaş în el.

Refren 1
Refren

Şi-am bătut din poartă-n poartă
S-aduc vestea minunată
S-a născut Hristos
Colindăm cu bucurie
Că ne-aduce Mântuire
Raiul luminos

Copilaşul când dormea,
Puiul când dormea,
Maica Sfântă lin cânta,
Maica lin cânta.
Amin

Refren 2:
Şi-oi mere din sat în sat
Drumu-i lung şi-am de umblat
Şi de colindat
Să spun lumii bucuros
Prin colindul meu frumos
S-a născut Hristos

42. Şi-oi mere din sat în sat
Am pornit cu vestea bună
Să colindăm împreună
Domnului Hristos
Să răsune-n casa voastră
Colinda de la fereastră
Cântul meu duios

Amin

43. Trei păstori

Refren 1: (bis)
Şi-oi mere din sat în sat
Drumu-i lung şi-am de umblat
Şi de colindat

Trei păstori se întâlniră,
Trei păstori se întâlniră.
Raza soarelui, floarea soarelui
Şi aşa se sfătuiră:

Şi-am plecat cu straiţa-n spate
Prin oraşe şi prin sate
Să spun de Hristos
De la case de boieri
La colibe de păstori
Cântări religioase

Haideţi fraţilor să mergem,
Haideţi fraţilor să mergem
Raza soarelui, floarea soarelui
110

Versiunea 14

Lăudat să fie Iisus !
Floricele să culegem.

Domnul Iisus Hristos

Şi să facem o cunună,
Şi să facem o cunună
Raza soarelui, floarea soarelui
S-o-mpletim cu voie bună.

Refren
In scutece S-a înfăşat
Domnul Iisus Hristos
Şi în iesle S-a culcat
Domnul Iisus Hristos

Şi s-o ducem Lui Hristos,
Şi s-o ducem Lui Hristos
Raza soarelui, floarea soarelui
Să ne fie de folos!

Refren
Cum e robul S-a smerit
Domnul Iisus Hristos
Şi pe noi ne-a mântuit
Domnul Iisus Hristos

Nouă şi la neamul nost’,
Nouă şi la neamul nost’
Raza soarelui, floarea soarelui
De Naşterea lui Hristos!

Refren

Amin

Noi cu toţi ne închinăm
Domnul Iisus Hristos
Îl cinstim şi-L lăudăm
Domnul Iisus Hristos

44. Varsă Doamne Dar şi
Bine

Amin
Nouă azi ne-a răsărit
Domnul Iisus Hristos
Mesia cel mult dorit
Domnul Iisus Hristos

45. Viflaime, Viflaime!
Viflaime, Viflaime,
Cum de n-ai primit la tine?
Pe Fecioara Maria
Să nască pe Mesia.

Refren:
Varsă Doamne dar şi bine
Dar şi bine de la Tine
Peste această casă sfântă
Care te laudă şi-Ţi cântă

N-ai primit tu, Viflaime,
În casele tale bune
Ca să-i dai un mic sălaş
Celui mai sfânt copilaş!

Din fecioară S-a născut
Domnul Iisus Hristos
Dumnezeu om S-a făcut
Cântări religioase

N-ai ştiut tu, Viflaime,
Cu câtă dragoste vine
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Cea mai sfântă-ntre fecioare,
A Domnului Născătoare?

Şi vorbeşte dulci cuvinte,
O, Fiule, al meu prea sfinte
Coboară-Te de pe Cruce
Şi vezi maica Ta cum plânge.

Pat moale şi scutece
I-au dăruit vitele,
Lumină I-a oferit
O stea de la răsărit.

Iisus iarăşi se coboară
De pe cruce –a doua oară,
Ca să judece lumea:
Pe cei buni de-a dreapta Sa
Pe cei răi de-a stânga Sa!

Peştera cea-ntunecoasă
A fost a Domnului casă,
La venirea Sa în lume
Din vina ta, Viflaime!

Amin
Amin

47. Vine Fiul dulce
46. Viflaime, Viflaime! variantă

La căsuţa unde neaua-i
Până-n tindă,
Vine Fiul dulce,
Singur şi colindă.

Viflaime, Viflaime,
Hristos n-are loc în tine,
Fiu, al lumii împărat
Loc în tine n-a aflat.

Refren:
Leru-i Doamne, ler,
Eu cu drag din cer
Vin pe orice ger,
Lângă cel stingher.
Leru-i Doamne, ler!

Haideţi creştini să pornim,
Colo spre Ierusalim,
Spre Ierusalim, în jos
Unde s-a născut Hristos!

Lângă geamul unde,
Lampa nu se-aprinde
Vine Fiul dulce
Singur să colinde.

Să ne-arate mâinile,
Străpunse cu cuiele,
Să ne-arate coasta Sa,
Străpunsă cu suliţa.

Refren

Să ne-arate crucea Sa,
Înfiptă pe Golgota,
Maica sfântă Preacurata,
Lângă cruce rezemată.
Cântări religioase

Lângă uşa unde
Nimeni nu se-opreşte
Vine Fiul dulce
112

Versiunea 14

Lăudat să fie Iisus !
Singur şi grăieşte:

49. Ziurel de zi

Refren

Domnul Sfânt când S-a născut,
Ziurel de zi
Maica Sfântă aşa zicea:
Ziurel de zi.

Lângă vatra rece
Unde nu-i o rază,
Vine Fiul dulce
Singur şi se-aşează.

Lăudaţi naşterea mea,
Ziurel de zi
C-am născut pe Mesia,
Ziurel de zi.

Refren
Lângă dorul singur,
Fără sărbătoare.
Vine Fiul dulce,
Har şi-mbrăţişare.

Amin

50. Ziurel de ziuă

Refren

Coborât-a, coborât
Ziurel de ziuă
Îngerul Domnului Sfânt
Ziurel de ziuă

Amin

48. Vino, vino Crăciun
dragă

La poarta din Viflaim
Ziurel de ziuă
Aproape de Ierusalim
Ziurel de ziuă

Vino, vino Crăciun dragă,
Vino, vino Crăciun dragă
Bună seara lui Crăciun!

Păstorii l-au întrebat
Ziurel de ziuă
Ce veste ne-aduci în sat
Ziurel de ziuă

Că fasolea nu-i de treabă,
Că fasolea nu-i de treabă,
Bună seara lui Crăciun!

Veste bună voi vesti
Ziurel de ziuă
Cu toţii veţi veseli
Ziurel de ziuă

Fasolea şi prunele,
Fasolea şi prunele,
Bună seara lui Crăciun!
Ieie-şi catrafusele,
Ieie-şi catrafusele,
Bună seara lui Crăciun!

Pe la cântători târziu
Ziurel de ziuă
Maica Sfântă a născut Fiu

Amin
Cântări religioase
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Ziurel de ziuă

Mititel şi-nfăşăţel,
Ziurel de ziuă.
În scutec de bumbăcel,
Ziurel de ziuă.

L-a născut pe fânuţ jos
Ziurel de ziuă
Pe Domnul Iisus Hristos
Ziurel de ziuă

Amin

L-a născut pe fân uscat
Ziurel de ziuă
Pe al nostru Împărat
Ziurel de ziuă.
Amin

51. Ziurel de ziuă variantă
La poartă la Ţarigrad,
Ziurel de ziuă
Şade-un fecior de-mpărat
Ziurel de ziuă.
Cu păruţul retezat,
Ziurel de ziuă.
În cârjuţă rezemat,
Ziurel de ziuă.
Unde S-a năcut Hristos
Ziurel de ziuă.
Mesia, chip luminos,
Ziurel de ziuă.
Sus în deal la Galileu,
Ziurel de ziuă.
La Casa lui Dumnezeu,
Ziurel de ziuă.

Cântări religioase
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Cântări religioase
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CÂNTĂRI RELIGIOASE –
CÂNTĂRI DE PAŞTI

Cântări religioase
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Cântări religioase
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Azi, glasul lui Iisus ne cheamă:
Creştini, de ce nu vă uniţi?

1. Aici suntem străini
Aici suntem străini,
căci casa noastră-i Sus;
străini prin lume, prin al Tău Nume
ne mântuim, Iisus.
Chiar dacă vin furtuni,
nu deznădăjduim;
spre zări senine, privind la Tine
cu Tine noi plutim.

Lăsaţi, de-acuma, vrăjmăşia!
Mândria, ura lepădaţi!
Urmaţi, de-acum, porunca sfântă:
Iubiţi-vă, căci sunteţi fraţi!

Aici ni-e greu acum,
dar va-nceta curând;
prin clipele grele, ne-atinşi de rele,
noi trecem tot cântând.
Nu vom cârti de loc,
oricât am mai răbda,
ci-n bucurie, cânta-Ţi-vom Ţie
că-avem ocara Ta.

Căci Adevărul este Unul,
cum Unul este şi Hristos.
De ce noi, despărţiţi în cete,
să ne luptăm fără folos?
Veniţi, creştini de pretutindeni,
să ne unim întru Hristos!
În jurul Crucii Sale sfinte,
ne cheamă glasul Lui duios:

Nu vrem să fim iubiţi
unde Tu eşti urât;
ci prin răbdare, purtând ocare,
vom suferi oricât.

Veniţi, copiii Mei, la Mine
şi vă-nfrăţiţi în Jertfa Mea!
Eu pentru voi Mi-am dat viaţa
şi M-am jertfit pe Golgota.

Dispreţuiţi de toţi,
loviţi de toţi, răbdăm;
ne pare bine că noi cu Tine
aşa ne-asemănăm.
Amin

2. Ajungă veacurile multe
(Uniţi-vă, creştini!)
Ajungă veacurile multe
în care fost-am despărţiţi!

Prea mult, în uri şi vrăjmăşie,
în cete fost-am despărţiţi...
Să ne trezim, e ceasul ultim!
Să ne iubim! Să fim uniţi!

Veniţi să împlinim dorinţa
ce-a arătat-o Domnul Sfânt
în rugăciunea către Tatăl
ce ne-a lăsat-o legământ!
Veniţi, creştini din lumea largă,
Din Răsărit şi din Apus!
Iubirea Golgotei ne cheamă
Să ne unim întru Iisus.
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Căci vine, în curând, Stăpânul
să-Şi cerceteze-al Său popor.
Fiţi gata să-I ieşiţi-nainte,
Cântându-I slavă toţi, în cor! (...)

4. Blândul păstor
Odată L-am văzut trecând
Cu turma pe păstorul blând,
Mergea cu turma la izvor,
Blândul păstor, blândul păstor.

Veniţi, creştini de pretutindeni,
din orice neam şi-orice popor,
să fim pe veci uniţi în Domnul,
să fim o turmă şi-un Păstor!
Amin

3. Azi cu toţi să prăznuim
(Colind de Florii)

Pe oaia ce căzuse jos
A ridicat-o El frumos
Şi-a dus-o-n braţe iubitor
Blândul păstor, blândul păstor.
Pe alta care la pământ
Zăcea cu picioruşul frânt
El o lega mângâietor
Blândul păstor, blândul păstor.

Azi cu toţi să prăznuim
Pre Dumnezeu să-L mărim.
Hristos vine-ncetinel
Spre patimă ca un miel,
O, minune! O, minune!

El le-a iubit cu dor nespus
Şi viaţa pentruoi şi-a pus
Şi pentru mântuirea lor
Blândul păstor, blândul păstor.

Azi intră-n Ierusalim,
Călare pe mânz asin,
De popor e aşteptat,
Ca un mare împărat.
O, minune! O, minune!

Dar mai târziu L-am întâlnit,
Cu spini era împodobit
Într-o mulţime de popor
Blândul păstor, blândul păstor.

La poartă e-ntâmpinat,
Toţi Osana i-au cântat,
Osana dintru înălţime
Că Hristos împărat vine.
O, minune! O, minune!

Când L-am văzut, L-am întrebat:
Cine sunt cei ce Te-au scuipat?
Atunci a suspinat uşor
Blândul păstor, blândul păstor.

Pruncii cu stâlpări în mână
Cântă cu toţi dimpreună,
Osana dintru-nălţime
Că Hristos Dumnezeu vine.
O, minune! O, minune!
Amin

Şi mi-a răspuns duios şi lin:
Cei ce mi-au pus cununi de spini
Sunt oile ce le-am fost lor
Blândul păstor, blândul păstor.
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Iar cei ce mă batjocoresc
Şi cei ce cruce-Mi pregătesc
Sunt cei la care iubitor
Le-am fost păstor, le-am fost păstor.
Iar cei ce mă lovesc turbaţi
Sunt oile care pe braţ
Le-am dus la câmp şi la izvor
Ca un păstor, ca un păstor.
Tăcu şi ochii Lui senini
De lacrimi limpezi erau plini
Plângea de mila oilor
Blândul păstor, blândul păstor.
Şi-atunci oile-au venit
Pe cruce sus L-au răstignit
Iar El plângea de mila lor
Blândul păstor, blândul păstor.
Amin

5. Cămara Ta
Cămara Ta Mântuitorul meu
O văd împodobită (Bis)
Şi îmbrăcăminte nu am
Ca să intru-ntrânsa
Luminează haina sufletului meu
Dătătorule de lumină
Şi mă mântuieşte.
Amin

6. Când cina Iisus la masă
(Colind de Florii)
Când cina Iisus la masă
O, Iisuse al meu
Stau iudeii după casă

O, Iisuse al meu
Iud’ afară de-a ieşitu
O, Iisuse al meu
Cu iudei s-o sfătuitu’
O, Iisuse al meu
Daţi-mi treizeci de arginţi
O, Iisuse al meu
Să vi-L dau să-L răstigniţi
O, Iisuse al meu
Când Hristos merge-n grădină
O, Iisuse al meu
Sub un pom la rugăciune
O, Iisuse al meu
Iuda după El s-a dusu
O, Iisuse al meu
Cu iudeii mi-L ascunsu
O, Iisuse al meu
L-au legat şi L-au purtatu
O, Iisuse al meu
Pân’ la casa lor din sfatu
O, Iisuse al meu
Sfatul lor l-a gânditu
O, Iisuse al meu
Ca să fie răstignitu
O, Iisuse al meu
Pe-o cruce de brad L-o pusu
O, Iisuse al meu
Şi-n coastă L-au împunsu
O, Iisuse al meu
Şi-a curs apă şi mult sânge
O, Iisuse al meu
Îngerul începe-a plânge
O, Iisuse al meu
Sânge aşa nevinovatu
O, Iisuse al meu
Netrebuincios vărsatu
O, Iisuse al meu
Amin
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8. Cât de mărit

7. Când Te am pe Tine
Doamne
Când Te am (bis) pe Tine, Doamne,
de nimica nu mă tem, nu mă tem,
în necazuri, în necazurile vieţii
zi şi noapte eu Te chem, eu Te
chem.
Ochii Tăi (bis) sunt plini de milă
şi de sfântă-ajutorare, ajutorare,
jugul vieţii (bis) când m-apasă,
eu la Tine am scăpare, am scăpare...
De am mulţi (bis) duşmani pe lume
care mă vorbesc de rău, vorbesc de
rău,
nu îmi pasă (bis), ci-n credinţă
preamăresc pe Dumnezeu, pe
Dumnezeu.
Iar când fraţii (bis) mei din casă
ori părinţii mă hulesc, mă hulesc,
eu spre Tine (bis) -mi plec genunchii
şi prin rugă mă-ntăresc, mă-ntăresc.
Sunt copil (bis) al Tău, Iisuse,
în Cuvântul Tău ai spus, Tu ai spus
să nu mai (bis) privesc la lume,
ci mereu la Tine, sus, spre Tine, sus.
Vreau deci viaţa (bis) mea întreagă,
numai Ţie să-Ţi slujesc, să-Ţi
slujesc,
adevărul, adevărul Tău, Iisuse,
fără frică să-l vestesc, să-l vestesc...
Amin

Cât de mărit este Domnul în Sion,
Nu poate limba a tâlcui.
Mare este Domnul în cer pe tron
Şi până-ntr-un fir de iarbă pe
pământ.
Mare eşti pretutindenea Doamne,
Pretutindenea eşti mărit,
În zi, în noapte, cu strălucire.
Amin

9. Cer şi mare şi pământ
Cer şi mare şi pământ
Laudă pe Domnul sfânt,
Deci şi tu inima mea,
Cântă astăzi slava Sa.
Soarele strălucitor
Dând lumină tuturor
Luna, stele ce lucesc
Despre El mărturisesc.
Şi pământul rotunjit
Care-a fost ămpodobit
Cu munţi, râuri şi câmpii
Despre El sunt martori vii.
Vedeţi păsările-n zbor
Cum se-nalţă de uşor?
Tunet, trăznet, ploaie, vânt,
Toate-a Domnului robi sunt.
Ce adânc şi minunat
Mintea mea s-a luminat,
De sunt, Doamne Dumnezeu,
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Sunt plin de răni, de sânge-s plin
N-aude nimeni când suspin
Izvoare curg, din jertfa Mea
Nu vine nimeni ca să bea

Ce eşti Tu şi ce sunt eu!
Drept aceea, Doamne Sfinte,
Să fiu bun şi drept mă-nvaţă,
Până când nu bate ceasul
De-a sfârşi această viaţă.
Amin

10. Cinstiţi creştini prea
iubiţi

Eu sunt Păstorul cel ceresc
Dar oamenii mă ocolesc
Şi chem pe toţi, de toţi mi-e dor
Eu sunt Păstorul tuturor
Vreau ca să intru-n casa ta
Deschide acum, nu mă uita
Eu sunt al lumii Împărat
Cu coastă-nsângerată bat

Cinstiţi creştini prea iubiţi,
Poftiţi ca să ne primiţi,
La Dumneavostră venim,
Să vă propoveduim.

Deschide acum că anii fug
Ia astăzi dulcele meu jug
Că jugul meu este uşor
Pe lume tu eşti călător

Cuvinte de înviere,
Să vă facă mângâiere.
Şi cântări cu voie bună
Zicem cu toţi dimpreună.

Sunt viaţa, sunt Lumina ta
Deschide acum, nu mă uita
Căci apa vieţii Îţi voi da Eu
Voi fi Mântuitorul tău.

Hristos a-nviat din morţi
Ca să ne scape pe toţi
Cu moartea, moartea călcând,
Tuturor viaţă dând.

Amin
Amin

11. Cu crucea-n spate
Cu crucea-n spate trec şi-acum
Însângerat pe-al lumii drum
Cum mâinile piroane vii
La uşi-nchise Eu suspin
Cu mâinile-n piroane bat
La uşi închise de păcat
N-aude nimeni ce vorbesc
Sub crucea grea mă prăbuşesc

12. Cu trupul adormind
Cu trupul adormind ca un muritor
Împărate şi Doamne
A treia zi ai înviat
Pe Adam din stricăciune ridicând
Şi moartea pierzându-o
Paştile nestricăciunii
Lumii de mântuire.
Amin
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14. Din mormântuntunecat

13. De la Ana, la Caiafa
De la Ana, la Caiafa,
Te-au purtat şi judecat,
Faţa Ta nevinovată
vinovaţii au scuipat.
Te-au lovit în faţa Legii
Oamenii nelegiuiţi
şi Te-au osândit la moarte,
Doamne, cei mai osândiţi.

Din mormântu-ntunecat
Azi Hristos a înviat
A înviat, a înviat
Lumea iar s-a luminat
A înviat, a înviat
Lumea iar s-a luminat
Îngerii din cer de sus
Dau mărire lui Iisus
Lui Iisus, lui Iisus
Care viaţă ne-a adus
Lui Iisus, lui Iisus
Care viaţă ne-a adus

Cu cununi de spini, Iisuse,
Fruntea Ţi-au încununat
şi Tu, cel mai fără vină,
fost-ai cel mai vinovat.
Cu întreg păcatul lumii
Cale Crucii ai suit,
fărdelegea tuturora
ne-ai plătit-o răstignit.

Iară noi în lume jos
Dăm mărire lui Hristos
Lui Hristos, lui Hristos
Care din păcat ne-a scos
Lui Hristos, lui Hristos
Care din păcat ne-a scos

Jos, la poala crucii Tale,
plâng cei dragi, îndureraţi,
plângem şi noi, căci prin Tine,
toţi am fost de iad scăpaţi.
O, Te rog, precum, iisuse,
pentru mine Tu-ai murit,
să m-ajuţi şi eu să sufăr
pentru Tine, fericit.

Păsările ciripesc
Toate florile-nfloresc
Înfloresc, înfloresc
Paştile sărbătoresc
Înfloresc, înfloresc
Paştile sărbătoresc

Toată viaţa mea din lume
vreau să-Ţi fiu copil supus,
ca, şi-Acolo-n Cer, cu Tine,
să fiu fericit, Iisus…
Amin

Să-I cântăm lui Iisus
Care viaţă ne-a adus
Lui Iisus, lui Iisus
Care viaţă ne-a adus
Lui Iisus, lui Iisus
Care viaţă ne-a adus
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Azi Hristos a înviat
Lumea iar s-a luminat
A-nviat, a-nviat
Lumea iar s-a luminat
A-nviat, a-nviat
Lumea iar s-a luminat

O, Iisuse nume dulce,
Ne-ai scăpat prin sfânta-Ţi cruce!
Amin

16. Doi ochi senini…
Doi Ochi senini au plans pe cruce
adânc, sfâşietor şi greu,
doi Ochi senini, cu-amare lacrimi,
păcatul tău, păcatul meu.

Şi pe morţi i-a ridicat
Care-n groapă mult au stat
A-nviat, a-nviat
Lumea întreagă a luminat
A-nviat, a-nviat
Lumea întreagă a luminat

O Frunte-a ispăşit pe cruce,
sub spinii cruntului călău,
o Frunte sfântă-nsângerată,
păcatul meu, păcatul tău.

E Hristos cel înviat
Care azi mi-a luminta
A-nviat, a-nviat
Lumea iar s-a bucurat
A-nviat, a-nviat
Lumea iar s-a bucurat
Amin

15. Doamne Iisuse
Hristoase
Doamne Iisuse Hristoase,
Tu eşti zori prea luminoase.
Tu eşti raza cea curată
Şi lumin-adevărată.
Dumnezeu fiind din fire
Ai luat chip de omenire.
Şi Te-ai dat spre răstignire
Pentru a noastră mântuire.

Şi Două Mâini iertau pe cruce,
mijlocitor dpre Dumnezeu,
o, Mâinile ce-au dus în cuie
păcatul tău, păcatul meu!
O Inimă-ndura pe cruce,
răscumpărându-ne din rău,
o Inimă-ndura străpunsă,
păcatul meu, păcatul tău.
…O, Ochi senini, o, Frunte sfântă,
ce-adânc v-am sângerat şi eu!
Ochi sfinţi şi Frunte ce prutarăţi
Păcatul tuturor şi-al meu…
O, sfinte Rane-nsângerate,
cum Vă sărut ţi mă-nfior,
o, sfinte Rane-n Voi se spală
păcatul meu şi-al tuturor.
Amin
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17. Domnul Iisus, pe cruce
sus
Domnul Iisus, pe cruce sus, răbdând
supus ocara,
a sângerat nevinovat, dar ne-a purtat
povara. (bis)
El S-a jertfit, căci ne-a iubit şi ne-a
gătit scăparea,
ca tu să vrei, plângând, să-I cei şi-n
dar să-I iei iertarea. (bis)
O, de-ar putea Iubirea Sa inima ta so-nfrângă,
primind în dar cerescul har, păcatuamar să-şi plângă… (bis)
Tu ai vedea cum Jertfa Sa poate
spăla pe-oricare,
şi-ai sta oricui, plângând, să-I spui
de mila Lui cea mare. (bis)
Amin

18. Duminică de Florii
Duminică de Florii
Zicea Maica către Fiu
Spune Fiul meu iubit
Duminică unde-i fi?
Căci de 40 de zile
Mi-ai rupt inima copile
N-ai băut, nici n-ai mâncat
Numa-n rugăciuni ai stat

Spune Fiul meu iubit
Luni şi marţi ce-ai de păţit?
Îţi spun Maică, nu greşesc
Luni şi marţi mă pregătesc
Eu mă pregătesc la moarte
Să scap lumea de păcate
Mă duc să fiu răstignit
Pentru lume, ce-a greşit
Spune Fiul meu iubit
Miercuri ce-ai de pătimit?
Să-ţi spun drept Măicuţa mea
Pe miercuri nu mi-Ţi vedea
Spune Fiul meu iubit
Joi ce ai de pătimit?
Joi sunt dat la judecată
De Pilat şi de-a lui ceată
Spune Fiul meu iubit
Vineri ce-ai de pătimit?
Îţi spun Maică de durere,
Vineri sunt în chinuri grele
Când va fi chinul mai mare
N-o fi lună, stele, soare
Atuncea Măicuţa mea
Cu spini m-or încununa
Amin

19. Era seară liniştită (se
cântă în Joia Mare)
Era seară liniştită
Cu cerul senin
Când fu cina pregătită
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Fiului Divin
Când fu cina pregătită
Fiului Divin
El veni cu-ai Lui la masă
În locul gătit
Ş-apoi cu voce miloasă
Astfel a vorbit
Ş-apoi cu voce miloasă
Astfel a vorbit
Fraţii mei sosit-a ceasul
Să ne despărţim
Voi să nu pierdeţi curajul
Căci iar am să vin
Voi să nu pierdeţi curajul
Căci iar am să vin
Trebuie să vină toate
Cele ce s-au scris
Voi fi judecat la moarte
Şi pe cruce-ntins
Voi fi judecat la moarte
Şi pe cruce-ntins
Dar vă spun mai dinainte
Pentru ca să ştiţi
Că din voi unul mă vinde
Pe treizeci de-arginţi
Că din voi unul mă vinde
Pe treizeci de-arginţi
Atunci toţi se îndreptară
Către ‘nvăţător
Şi pe rând Îl întrebară
Care-i trădător
Şi pe rând Îl întrebară
Care-i trădător

Când veni rândul lui Iuda
Întrebă şi el
Nu cumva voi fi eu Doamne
Fiul cel mişel?
Nu cumva voi fi eu Doamne
Fiul cel mişel
Tu eşti Iudo, zise Domnul
Du-te mai curând
Iată-acum sosit-a ceasul
Să faci ce-ai de gând
Iată-acum sosit-a ceasul
Să faci ce-ai de gând
El atunci îndată merse
Către acel sobor
Unde s-aştepta cu sete
A Domnului omor
Unde s-aştepta cu sete
A Domnului omor
Acolo-şi vându Stăpânul
Iuda cel mişel
Şi printr-un sărut făţarnic
Îl predă pe El
Şi printr-un sărut făţarnic
Îl predă pe El
Ei L-au dus la judecată
Şi L-au osândit
Ca pe cruce cu ocară
Să fie răstignit
Ca pe cruce cu ocară
Să fie răstignit
Însă El în ziua a treia
Din morţi a-nviat
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Şi pe noi cei vinovaţi
Cu Tatăl ne-a ‘mpăcat
Şi pe noi cei vinovaţi
Cu Tatăl ne-a ‘mpăcat
Amin

20. E ziua învierii
E ziua învierii, popoarelor, veniţi,
În cugete şi-n inimi lumina s-o
primiţi,
Cântări de biruinţă s-aducem lui
Hristos,
Căci din robia morţii cu moartea Lui
ne-a scos.
La straja dimineţii, un înger luminat,
Venit la groapă, strigă: “Hristos a
înviat!”
Atotputernicia lui Dumnezeu slăvit
Pe oameni din morminte sculând, i-a
mântuit.
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 ne-a dat de prisosit.
E ziua cea menită a săptămânilor
Stăpână-mpărăteasă şi doamna
zilelor
E praznicul cel mare al sărbătorilor,
Slăviţi în cânt pe Dpmnul în vecii
vecilor.

Iuresalime, cântă! În veci eşti
strălucit,
Căci slava cea cerească din tine-a
răsărit;
Te bucură şi saltă, Sioane munte
sfânt,
Hristos coboară viaţa din ceruri pe
pământ.
Amin

21. E ziua sfântă a
bucuriei!
E ziua sfânta-a bucuriei azi
Este ziua cântului curat.
Nu-i niciun suflet cu necaz,
Azi nu curg lacrimi pe obraz,
Câci lumea-ntreagă cântă azi
Hristos, Hristos a înviat!
Este ziua mare-a sfintei Învieri
Este ziua harului curat.
Uitând durerile de ieri,
Primind cereşti şi noi puteri,
Părtaşi slăvitei Învieri,
Hristos, Hristos a înviat!
E ziua sfântă a marii îndurări
Ce harul sfânt nouă ne-a dat.
Azi preţul multelor iertări
Ne-a dat a Lui răscumpărări;
E-un soare noupe-a noastre zări.
Hristos, Hristos a înviat!
E ziua sfântă-a dulcei mângâieri
Este ziua cântului curat.
Voi, cei ce-aţi suferit dureri
Şi-aţi plâns fără nădejde ieri
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Să-nfrunte-a iadului puteri,
Hristos, Hristos a înviat!

Iar în acelaşi timp s-au dus
Femei mâhnite la Iisus
Să-I ungă trupul şi şi-au spus
Aleluia, aleluia,aleluia

E ziua sfântă a marii biruinţi,
E ziua Celui ce-a luptat.
Câţi îndurataţi umilinţi
Nălţaţi a voastre năzuinţi,
Cântând cu cetele de sfinţi
Hristos, Hristos a înviat!
Amin

22. Ferice zi ce-am aşteptat
Ferice zi ce-am aşteptat
Acum din nou Te-ai arătat
Hristos din morţi a înviat
Aleluia, aleluia,aleluia
Cerescul mire s-a ivit
Frumos ca crinul înflorit
Ca soarele la răsărit
Aleluia, aleluia,aleluia
Ca mândra floare-n zori de zi
S-arată azi cerescul grai
Deschide porţile la rai
Aleluia, aleluia,aleluia
Cu slavă Domnul cel prea Sfânt
Acum se scoală din mormânt
Puterea morţii El a frânt
Aleluia, aleluia,aleluia
Trei zile-n groapă El a stat
La cei din iad s-a arătat
Cu mila sa i-a mângâiat
Aleluia, aleluia,aleluia

O piatră grea noi vom afla
Şi cine ne-o va răsturna?
De Domnul nostru când vom da
Aleluia, aleluia,aleluia
Dar pe Hristos nu-L mai găsesc
Şi spre mormânt cum mai privesc
Le zice îngerul ceresc
Aleluia, aleluia,aleluia
Hristos din morţi a înviat
Din a Sa groapă s-a sculat
Tot sufletul L-a mângâiat
Aleluia, aleluia,aleluia
În Galileea vă grăbiţi
Şi ucenicilor mâhniţi
Această veste-mpărtăşiţi
Aleluia, aleluia,aleluia
Din suflet să ne veselim
Şi pe Hristos să-L preamărim
Lui Dumnezeu să-I mulţumim
Aleluia, aleluia,aleluia
A vieţii cale de-o sfârşi
Şi trupul ne va putrezi
Nădejdea nu se va sfârşi
Aleluia, aleluia,aleluia
Din morţi şi noi vom învia
Şi pe Hristos vom lăuda
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Iar moartea nu o vom gusta
Aleluia, aleluia,aleluia
Amin

23. Grea-i calea Crucii
Grea-i calea Crucii, cu spini şincercări,
dar nu mă plâng, dar nu mă plâng,
mi-e viaţa plină de chin şi ocări,
dar nu mă plâng, dar nu mă plâng,
am pe Iisus şi nu mă plâng…
Prin suferinţi şi dureri trec cântând,
plin de pacea sfântă ce El mi-a
dăruit,
ochii mei Sus, la Domnul, ţinând,
sunt fericit, sunt fericit,
cu El mereu sunt fericit.
De nimeni astăzi nu sunt înţeles,
dar nu mă plâng, dar nu mă plâng,
prietenii toţi de duşman m-au ales,
dar nu mă plâng, dar nu mă plâng,
am pe Iisus şi nu mă plâng…
Când cad sfârşit de dureri şi amar,
El mă-nviorează cu chipul Lui dorit
şi mai departe, cântând, mă duc iar,
sunt fericit, sunt fericit,
cu El mereu sunt fericit…
Mi-e-atât de dor ca să fiu cu Iisus,
dar nu mă plâng, dar nu mă plâng,
de-atâta vreme L-aştept, cum mi-a
spus,
dar nu mă plâng, dar nu mă plâng,
sunt tot cu El şi nu mă plâng…

Ştiu că-n curând însă El va veni,
să mă ducă-n cerul ce-atâta l-am
dorit
şi lângă El, pe vecie, voi fi
mai fericit, mai fericit,
cu El mereu mai fericit…
Amin

24. Hristos a înviat
Hristos a înviat din morţi
Cu moartea pre moarte călcând
Şi, celor din mormânturi,
Viaţă dăruindu-le.
Amin

25. Hristos din morţi a
înviat
Hristos din morţi a înviat,
Hristos a înviat, Hristos a înviat
Şi lumea-ntreagă-a luminat.
Adevărat a înviat.
Şi dacă El n-ar fi venit
Hristos a înviat, Hristos a înviat
Nici lumea n-ar fi mântuit
Adevărat a înviat.
Fă ca din moarte să-nviem
Hristos a înviat, Hristos a înviat
De Tine să ne-apropiem
Adevărat a înviat.
Hristos din morţi a înviat
Hristos a înviat, Hristos a înviat
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În veci să fie lăudat
Adevărat a înviat.
Amin

26. Hristos din morţi a
înviat (variantă)
Hristos din morţi a înviat,
A înviat, a înviat
Hristos, Hristos, Hristos a înviat
Hristos, Hristos, Hristos a înviat
S- aprind luminile în sat
A înviat, a înviat
Hristos, Hristos, Hristos a înviat
Hristos, Hristos, Hristos a înviat
Din cer un înger a strigat
A înviat, a înviat
Hristos, Hristos, Hristos a înviat
Hristos, Hristos, Hristos a înviat
Tot iadul s-a cutremurat
A înviat, a înviat
Hristos, Hristos, Hristos a înviat
Hristos, Hristos, Hristos a înviat
Lin clopotele au sunat
A înviat, a înviat
Hristos, Hristos, Hristos a înviat
Hristos, Hristos, Hristos a înviat
Şi lumea-ntreagă-a luminat
A înviat, a înviat
Hristos, Hristos, Hristos a înviat
Hristos, Hristos, Hristos a înviat

Hristos din morţi a înviat
A înviat, a înviat
Hristos, Hristos, Hristos a înviat
Hristos, Hristos, Hristos a înviat
Cu moartea pe moarte-a călcat
A înviat, a înviat
Hristos, Hristos, Hristos a înviat
Hristos, Hristos, Hristos a înviat
Amin

27. Iisus, Iisus, Iisus, Iisus
Iisus, Iisus, Iisus, Iisus,
ce dulce şi scump Nume
mai scump, mai dulce, mai presus,
mai drag ca orice-n lume.
Slăvit să fii, slăvit,
Mântuitor iubit!
Pe veci de veci să fii slăvit,
Iisus, Mântuitor iubit!
Iisus, Iisus, Iisus, Iisus,
iubirea noastră cântă
răscumpărarea ce-ai adus
prin Jertfa Ta cea Sfântă.
Iisus, Iisus, Iisus, Iisus,
prin Crucea Ta Slăvită,
puterea firii ai supus
şi moartea-i biruită.
Iisus, Iisus, Iisus, Iisus,
prin marea Ta-nviere,
deschis-ai Cerul şi-ai adus
viaţă şi putere.
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Iisus, Iisus, Iisus, Iisus,
aici şi-n veşnicie,
Te vom slăvi cu dor nespus,
pătrunşi de măreţie.

29. Îngerul a strigat

Amin

28. Iisus împărăţeşte
Iisus împărăţeşte
Şi pământul stăpâneşte,
Tot Îi e adânc plecat,
Lumea să mărturisească,
El în veci e să domnească,
Căci spre cer s-a înălţat. (bis)
Ţări întinse, mari regate,
Stăpâniri nenumărate,
Pe Iisus Hristos slăvesc,
Şi puterea pământească
Şi puterea cea cerească,
I se-nchină şi-L măresc. (bis)

Îngerul a strigat
Către cea plină de daruri
Curată Fecioară bucură-te
Şi iară zic bucură-te
Că Fiul Tău a înviat
A treia zi din mormânt
Şi pe morţi i-a înviat
Veseliţi-vă popoarelor, popoarelor
Luminează-te, luminează-te
Noule Ierusalime
Că slava Domnului peste Tine-a
răsărit
Saltă acum şi te bucură Sioane
Iar tu curată Născătoare de
Dumnezeu
Veseleşte-ntru-nvierea Celui Născut
Născut al Tău.
Amin

30. În grădina Ghetsimanii

Drepţilor cu inimi bune,
Cei ce aţi primit cunune
De martiri, slavă-i cântaţi,
Sfinţi cu suflete senine,
Şi voi îngeri de lumine,
Care harpele sunaţi. (bis)

În grădina Ghetsimanii, dacă Te-ai
rugat,
seara, au venit duşmanii care Te-au
legat.
Ucenicii Tăi, Iisuse, toţi s-au risipit,
singur ai rămas cu răii, o, ce-ai
suferit!

Şi eu însumi credinciosul,
Care simt că-s păcătosul,
Dintre toţi cel mai smerit,
Zic: Hristos împărăţeşte,
Tot pământul stăpâneşte,
Slavă Lui făr’ de sfârşit. (bis)
Amin

Eu Te rog, Iisuse Doamne, să-mi
ajuţi mereu
ce-au făcut ai Tăi atuncea să nu fac
şi eu!
Ci, oricâte suferinţe ar fi de-ndurat,
eu să Te urmez pe Tine cu adevărat.
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Numai Tu mă poţi, Iisuse, face
credincios,
fără frică şi ruşine să-Ţi urmez
voios.
Amin

Omul moare... Dumnezeul
străluceşte plin de Har.
Slavă îndelungii Tale suferinţe şi
răbdări,
Dumnezeul nostru, Jertfa Veşnicei
Răscumpărări!

31. Într-o vineri ca aceasta
Într-o vineri ca aceasta, dumul
Golgotei suiai,
crucea lumii-ntregi, pe umăr şi pe
suflet, o purtai...
Jerfa ispăşirii mută ai primit să fii
făcut,
nimeni n-a vorbit ca Tine, nici ca
Tine n-a tăcut.
Sfintele femei, cu lacrimi, Tensoţeau nemângâiat,
Tu plângeai Ierusalimul, multrăbdatul pom uscat.
Faţa Ta ştergând-O una, peste vălul
ei de in,
Ţi-ai lăsat, pe totdeauna, urma
chipului de chin.
Cirineanu-Ţi duce crucea, ultim
ajutor duios,
sus, întins pe cruce, sângeri sub
ciocanul nemilos.
Spre vrăjmaşii Tăi, spre Mama, spre
tâlharul pocăit,
rugăciune şi iubire şi iertare-ai
dăruit.
Cu oţet în loc de apă, lumea-Ţi
răsplăteşte-amar.

Amin

32. La hotar de an trecut
La hotar de an trecut, sufletul
opreşte, peste drumul petrecut înapoi
priveşte:
Câte taine, câte stări fericit trăite,
câte binecuvântări zilnic înnoite!
Câte lacrimi şi căinţi urmelor lăsate,
câte jertfe şi dorinţi dragostei curate!
Ce-nălţări şi ce căderi ne-au uimit
privirea, ce comori şi ce dureri
poartă amintirea!
Am lăsat pe drum de jar sânge şi
izvoare, mărturii de crez şi har
Oastei viitoare;
Am lăsat prin nopţi şi chin soare şi
morminte, urme celor care vin
pentru veci ‘nainte.
Dumnezeule Slăvit – inima senchină – fă din tot ce Ţi-am jertfit
cale de lumină!
Fă-Ţi Lucrarea Ta de har Oaste
nesfârşită, de la ultimul hotar s-o
privim slăvită!
Amin
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33. Mamă, pe Golgota, iată!
- Mamă, pe Golgota, iată câtă lume-i
adunată,
la Iisus privesc gramadă,
răstignirea, răstignirea, răstignarea
să I-o vadă!
Mamă, mamă, de ce oare oamenii-s
ca nişte fiare?
N-au nici milă, nici ruşine de Cel ce
le-a făcut bine? (bis)
Mamă, uite Maica Sfântă mâinile
cum îşi frământă,
cum se roagă şi cum plânge
şi de crucea, şi de crucea, şi de
crucea Lui se strânge!
Mamă, mamă, de ce oare inima din
ei nu-i doare,
Cum Se chinuie şi moare viaţa cea
mai iubitoare? (bis)
- Fiul meu, în suferinţă este-o tainică
cerinţă
şi în chinul pătimirii
este Preţul, este Preţul, este Preţul
Mântuirii.
Taina asta-ndurerată ai s-o înţelegi
tu-odată,
Dar, până vei fi în stare, ai să verşi
lacrimi amare! (bis)
Amin

34. Mintea mea, stai, te
opreşte
Mintea mea, stai, te opreşte,
Vezi minune de privit,

E Iisus, stăpânul nostru,
Stă pe cruce răstignit.
Cu iubire de-omenire,
De la Tatăl a venit.
Dragostea Lui pentru mine,
Chiar acum mi-o dă în dar
Când, pătruns de chinuri grele,
El suspină cu amar.
Ah! Ce spaimă! Îl defaimă
Duşmanii, pe cruce chiar.
El îmi dă rănile Sale,
Sufletul şi trupul Său.
Şi eu, Lui, să n-aduc jertfă
Tot ce-n lume e al meu?
Pe vecie mă-nchin Ţie,
O, Iisuse, Dumnezeu.
Amin

35. Mulţimea norodului
(Colind de Florii)
Mulţimea norodului
Vine-n calea Domnului
Şi aşterne-n cale
Veşmintele sale
Astăzi a-nflorit (Bis)
Lanul de firică lan
Pe Iisus Îl aşteptau
Cu-n glas mare toţi strigau
Pe Iisus întâmpinau
Astăzi a-nflorit (Bis)
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numai Faţa Ta slăvită
inima mi-o-nviorează.

Azi mergeau la El-nainte
Şi strigau cu glas fierbinte
Bucuroşi cu toţi strigau
Lui Iisus aşa ziceau

Numai ploaia Ta adapă,
numai umbra Ta alină,
numai raza Ta cea dulce
încălzeşte şi lumină.

Astăzi a-nflorit (Bis)
Osana dintru-nălţime
Că Hristos nouă ne vine
Intră în Ierusalim
Pe noi să ne izbăvim

Numai harul Tău dă viaţă,
numai vântul Tău m-adie,
numai paza Ta-mi păstrează
liniştita bucurie.

Astăzi a-nflorit (Bis)
(se repetă ultima strofă)
Amin

36. Numai Tu, Lumina
lumii
Numai Tu, Lumina lumii,
Numai Tu, Apa cea Vie,
Numai Tu, Pâinea Vieţii,
mi-eşti eternal bucurie.
Numai Ţie, numai Ţie,
Dumnezeul meu cel Mare,
Pentru toate, pentru toate,
slavă, cinste şi-nchinare!
Numai Sângele-Ţi Iisuse,
numai Jertfa Crucii Tale,
numai Sfânta-ţi Mântuire
m-a scăpat de-a morţii cale.
Numai Pacea Ta-nsenină,
numai Mâna Ta salvează,

Numai Tu faci tinereţea
harnică şi fericită,
numai Tu dai bătrâneţe
rodnică şi liniştită.
Numai Tu faci moartea dulce
şi de pace sfântă plină,
numai Tu dai veşnicia
strălucită şi senină.
Amin

37. O, Doamne
O, Doamne, către Tine noi ne
rugăm.
Căci Ţie se cuvine să ne-nchinăm.
Vieţii noastre cale să ne-o sădeşti.
Cu darurile Tale să ne călăuzeşti.
Cu haru-Ţi ocroteşte / Inima mea
Şi fă de-o linişte / În vreme grea
O, ia-mă lângă Tine / Când cad
zdrobit
Şi-arată-mi ce e bine / Când sunt
necăjit.
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Amin

38. O, Sfântă Faţănsângerată

39. Parcă Te văd Doamne
Iisus
Parcă Te văd Doamne Iisus
Poporul cum Te leagă
Şi Te-au bătut şi Te-au scuipat
În faţa Ta cea dragă
Şi Te-au bătut şi Te-au scuipat
În faţa Ta cea dragă

O, Sfântă Faţă-nsângerată,
senină sub cununa grea,
spre slava Ta îndurerată
cum s-mi ridic privirea mea?
Cu lacrimi Te privesc,
cu lacrimi Te iubesc,
cu lacrimi Te sărut smerit,
căci pentru mine-ai suferit. (bis)

Parcă Te văd Doamne Iisus
Însângerat pe cruce
Şi mama Ta la Golgota
Îngenunchiată plânge
Şi mama Ta la Golgota
Îngenunchiată plânge

Ce susă-i slava Ta divină,
ce joasă-i aplecarea Ta
între Sfinţenie şi Vină,
pe amândouă-a le purta!

Parcă Te văd Doamne Iisus
Când ai strigat: „Mi-e sete”
Şi-n loc de apă ei Ţi-au dat
Oţet într-un burete
Şi-n loc de apă ei Ţi-au dat
Oţet într-un burete

Cum să-Ţi privesc acele rane
ce ştiu că eu Ţi le-am făcut,
o, dureroasele piroane
ce-al meu păcat Ţi le-a bătut!

Parcă Te văd Doamne Iisus
Cum ai golit paharul,
Şi în Ghetsimani când ai fost dus,
Şi crucea şi calvarul
Şi în Ghetsimani când ai fost dus,
Şi crucea şi calvarul

Iisuse răstignit de mine,
mă prăbuşesc, plângând zdrobit;
ce vinovat sunt către Tine,
şi totuşi Tu cât m-ai iubit!
Zdrobit-am inima iubită,
făcând ce nu mai pot uita,
cu toată inima-mi zdrobită
plâng încleştat de Crucea Ta.
Amin

Parcă Te văd Doamne Iisus
Rugându-Te pentru mine
Şi eu în loc să-Ţi mulţumesc
Te răstignesc pe Tine
Şi eu în loc să-Ţi mulţumesc
Te răstignesc pe Tine
Amin
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41. Pe pământ şi sus în
ceruri

40. Păşind încet
Păşind încet, cu fruntea-nsângerată,
Hristos suia păcatul tuturor;
urma, strigând, mulţimea-nfuriată,
cerând amarul preţ ispăşitor.
Plângeau cei dragi, cu inimi sfâşiate,
când El spunea de cruntul viitor;
ce-amar plăti-va trufaşa cetate
acest prophetic preţ ispăşitor!
Ajuns în vârf, bătut pe cruce-n cuie,
El Se ruga, iertând păcatul lor,
căci nu e grai în veac şi veac să
spuie
ce crunt şi-amar e-un preţ ispăşitor.
Pe cruce-n jos, curgând tăcut şiroaie,
spre josnicul pământ ucigător,
spăla pe om de moarte şi noroaie
dumnezeiescul preţ ispăşitor.
Răbdând cu El, sta Maica Lui
zdrobită,
cu ucenicul sfântului fior,
cutremuraţi de taina profeţită,
ce scump şi-amar e-un preţ ispăşitor.
…Doar tu nu vezi, doar tu rămâi
departe,
doar tu priveşti la tot nepăsător…
O, nu te temi că-ai să plăteşti prin
moarte,
în veac, amarul preţ ispăşitor?

Pe pământ şi sus în ceruri,
nu e nume mai frumos,
nu e nume-atât de dulce
ca al Domnului Hristos.
Nume sfânt şi frumos,
Nume dulce de nespus,
Nume drag şi duios
este Numele Iisus.
Orice nume de pe lume
niciodată nu va fi
să-l întrecă-n frumuseţe
sau să-l poată-nlocui.
Nume sfânt ce-aduci putere
şi-ajutor celui zdrobit,
Nume fericit şi dulce,
fii în veci de veci slăvit!
Pentru Tine, cu iubire,
Suferim orice ocări,
Tu reverşi vieţii noastre
râu de binecuvântări.
Pentru Tine, Nume dulce,
am lăsat tot ce-am iubit…
Nume scump, Comoara noastră,
fii în veci de veci slăvit!
Amin

Amin
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Tu ne-aduci de Sus!
(Bis 2 versuri)

42. Primăvară dulce
Primăvară dulce, ne-a venit frumos
Să cântăm cu toţii, să cântăm cu toţii
A-nviat Hristos
(Bis 2 versuri)
El ne-aduce nouă, harul cel de sus
Să cântăm cu toţii, să cântăm cu toţii
A-nviat Hristos
(Bis 2 versuri)
Îngerii din ceruri cântă azi cu noi
Şi pe toţi ne-ndeamnă, şi pe toţi nendeamnă
Înviaţi şi voi
(Bis 2 versuri)
Fraţi, surori, cu toţii, într-un gând
voios
Haideţi să-ne-nvie, haideţi să-nenvie
Şi pe noi Hristos
(Bis 2 versuri)

Amin

43. Ruga Maicii
Marie, Maică Fecioară
Ruga mea la tine zboară
Refren:
Pune Doamne pace-n lume
Foc şi lacrimi să se curme
Pune Doamne pace-n ţară
Alinare-ntre popoare
Ruga mea la tine pleacă
Să fii îndurată Maică
Refren
C-amu-îi vremea de pe urmă
Când bate fata pe mumă
Refren

Haideţi să fim fii Tatălui de sus
Vine primăvara, vine primăvara
Domnului Iisus
(Bis 2 versuri)

Feciorul pe tatăl bate
Nu se teme de păcate
Refren

Primăvară dulce, paradis frumos
Umple viaţa noastră, umple viaţa
noastră
A-nviat Hristos
(Bis 2 versuri)

Măicuţă nu ne lăsa
Să ne ai în grija ta.
Amin

Slavă Ţie Doamne, Prea iubit Iisus
Primăvară dulce, primăvară dulce
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44. Săvit să fii, slăvit să fii
Slăvit să fii, slăvit să fii de munţi, de
ape, de câmpii!
Slăvit să fii, slăvit să fii, Iisus, de
glasuri mii şi mii! (bis)
Slăvit să fii, slăvit să fii de noi, de
toţi, de toţi cei vii!
Slăvit să fii, slăvit să fii de mii de
îngeri şi copii! (bis)
Slăvit să fii, slăvit să fii de-acum şi
până-n veşnicii!
Slăvit să fii, slăvit să fii şi de părinţi,
şi de copii! (bis)

Hristos Domnul cu blândeţe
Pe popor ca să-l înveţe.
O, minune!
Azi pe Domnul să-L mărim
Şi cu toţi să prăznuim
E ziua Floriilor
Mult dorită tuturor.
O, minune!
Şi de-acum până-n vecie
Voia Domnului să fie
Tuturor de veselie
La creştini de bucurie.
O, minune!
Amin

Amin

45. Veniţi, cu toţi
dimpreună (Colind de
Florii)
Veniţi cu toţi dimpreună,
Să-mpletim şi noi cunună,
De odrasle înflorite
Şi de stâlpări înverzite.
O, minune!
Pe Iisus să-ntâmpinăm
Şi Lui să ne închinăm
Şi ale noastre veşminte
Să le-aşternem înainte.
O, minune!
Că azi pe mânz de asin
Intră în Ierusalim

46. Veniţi norii de mulţime
(Colind de Florii)
Veniţi norii de mulţime,
Şi copii şi tinerime,
Aliluia,
Toţi cu ramuri înverzite
Şi cu stâlpări înfrunzite,
Aliluia, aliluia,
Să-ntâmpinăm ca tot omul,
Pe Iisus Hristos Domnul.
Aliluia, aliluia, aliluia.
Cel ce-i plin de bunătate
Intrând în sfânta cetate,
Aliluia,
Vrând ca să dea mântuire
Şi de toate izbăvire
Aliluia, aliluia
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De acum până-n vecie
Amin, Doamne, fie, fie
Aliluia, aliluia, aliluia.
Amin
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