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Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia!
Quia surrexit Dominus vere, alleluia!

Oremus:
 Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri 
Iesu Christi, mundum laeti" care dignatus est: praesta, quae-
sumus, ut, per eius Genitricem Virginem Mariam, perpetuae 
capiamus gaudia vitae. Per Christum Dominum nostrum. 
Amen.

cânt gregorian

PAȘTE BINECUVÂNTAT!

Fie ca această broșură să ne conducă pașii spre 
lumina pascală, premărindu-L pe Cristos cel înviat!
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Învierea Domnului

01 ACEASTA E ZIUA CEA SFÂNTĂ

1. Aceasta e ziua cea sfântă,
Cristos din mormânt a-nviat;
Se bucură cerul și cântă:
Domnul nostru pe toți ne-a salvat.

Ref.: Cristos, Cristos din mormânt glorios a-nviat!
Cristos, Cristos din morți pentru noi a-nviat!

2. Prin crucea și moartea lui sfântă
Isus cerul iar ne-a deschis;
Puterea satanei e-nfrântă:
Iadule, ești de-acuma învins!

3. Trăind bucuria-nvierii,
Popoarele azi te slăvesc;
Spre tine, Stăpânul puterii,
Cu nădejde de-a pururi privesc.

02 AI ÎNVIAT DIN MORȚI ISUSE

1. Ai înviat din morți, Isuse,
Călcând pe moarte învingător
Și tuturor ai dat dovadă
Că ești atotstăpânitor.

2. Ai înviat din morți, Isuse,
Și tuturor le-ai arătat
Că ai murit de bunăvoie,
Să ne răscumperi de păcat.

3. Ai înviat din morți, Isuse,
Și lămurit ai dovedit,
Că ești Acel atotputernic
De moarte-n veci nebiruit.
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4. Ai înviat din morți, Isuse,
Cu-adevărat ai înviat;
Ascunsa ta dumnezeire
În chip vădit ne-ai arătat.

5. Ai înviat din morți, Isuse,
Și cerul iar ni 1-ai deschis,
Ca înviind și noi odată
Să � m cu tine-n paradis.

03 ALELUIA (PSALM 117)

Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia!

1. Lăudați pe Domnul pentru că este bun, veșnică este îndurarea lui!
Să spună Israel că este bun, veșnică este îndurarea lui!

2. Dreapta Domnului și-a arătat puterea, dreapta Domnului m-a înălțat.
Nu voi muri, ci voi trăi și voi vesti faptele Domnului.

3. Piatra pe care au aruncat-o zidarii a ajuns în capul unghiului.
Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri.

04 ALELUIA, VOIOȘI SĂ FIM!

Aleluia, aleluia!
Voioși să � m cu-adevărat,
Sosit-a ceasul așteptat,
Cristos din morți a înviat! Aleluia!

Cu slavă Domnul cel preasfânt,
Măreț se scoală din mormânt,
Puterea morții el a frânt,
Aleluia, aleluia, aleluia!
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74 VINO, ISUSE, LA NOI

Ref.: Vino, Isuse, la noi,
Avem toți nevoie de tine!

1. În lume lipsește iubirea,
Tu ești iubirea!
Vino, Isuse, la noi!

2. În lume lipsește lumina,
Tu ești lumina!
Vino, Isuse, la noi!

3. În lume lipsește credința,
Tu dai credința!
Vino, Isuse, la noi!

4. În lume lipsește speranța,
Tu ești speranța!
Vino, Isuse, la noi!

5. În lume-i nevoie de pace,
Iar Tu ești pacea!
Vino, Isuse, la noi!

6. În lume-i nevoie de viață,
Iar Tu ești Viața!
Vino, Isuse, la noi!
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5. Dragostea e delicată, cu duh binevoitor;
Vede-n om doar parte bună, arătând-o tuturor.

6. Dragostea găsește scuze celui ce-a păcătuit;
Ea condamnă doar păcatul, nu pe cel ce a greșit.

7. Dragostea nu uită-un lucru: că oricare rătăcit
Este-un om bolnav la su� et, care trebuie-ngrijit.

8. Dragostea ne poruncește: dacă ne-am certat cumva,
Soarele să nu apună fără a ne împăca.

9. Dragostea e, dintre toate, darul cel mai prețios,
Calea sigură spre ceruri, spre unirea cu Cristos.

73 VENIȚI LA MASA SFÂNTĂ

1. Veniți la masa sfântă, primiți-l pe Isus;
El însuși vă așteaptă pe toți, cu dor nespus.

Ref.: Cu mare bucurie, l-altarul Său venim,
Pe Domnul, Pâinea vieții, în inimi îl primim.

2. Dorind să vă-ntărească în lupta cu cel rău,
El însuși vă oferă, ca hrană, Trupul său.

3. Lăsați acasă toate, lăsați ce-i pământesc,
Dați su� etului vostru un aliment ceresc.

4. De multe griji, în viață, sunteți împovărați,
Veniți și lui, pe toate, i le încredințați.

5. Cu el povara-i dulce, și jugul e ușor,
Căci Domnul e odihna și pacea tuturor.

6. Isus vă amintește, că cine va primi
Preasfântul Trup și Sânge, în veci nu va muri.

7. Cristos e garanția că-n ziua de apoi,
Spre veșnica-i mărire, veți învia și voi.
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05 AM VĂZUT APĂ IZVORÂND

Ref.: Am văzut apă izvorând
Din partea dreaptă a templului, aleluia,
Și toți aceia la care a ajuns această apă
S-au mântuit și vor cânta mereu: aleluia!

1. Unul dintre ostași a străpuns coasta lui Isus
Și îndată a ieșit sânge și apă.

2. Așa s-a împlinit Scriptura despre Mielul Pascal:
„Nici un os nu veți zdrobi din el.”

3. Și-n alt loc Scriptura zice:
„Vor vedea pe cine au străpuns.”

4. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

06 ASTĂZI ESTE SĂRBĂTOAREA

1. Astăzi este sărbătoarea omului răscumpărat,
Ziua sfântă și măreață când Cristos a înviat.

Ref.: Aleluia, aleluia, Domnul # e lăudat;
Aleluia, aleluia, că din morți a înviat!

2. La mormânt apare-un înger în lumină-nveșmântat
Și femeilor le spune: Nu-i aici! A înviat!.

3. Iar Maria Magdalena în oraș a alergat,
Să-i anunțe pe apostoli că Isus a înviat.

4. Tot creștinul azi vestește: Tatăl veșnic ne-a iertat,
Când Cristos plin de mărire din mormânt a înviat.
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07 ASTĂZI SĂ NE BUCURĂM

1. Astăzi să ne bucurăm, din mormânt Cristos a înviat!
Împreună să-i cântăm Celui ce speranța ne-a redat:

Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)

2. Pe Cel viu între cei morți, nu-l mai căutați căci e în zadar,
El a cerurilor porți, înviind din moarte le-a deschis iar.

3. Învierea sa-i zălog că-ntr-o zi și noi vom învia
Și că-n cer avem un loc unde-n veșnicie Îi vom cânta:

08 CERUL AZI CU BUCURIE

1. Cerul azi cu bucurie, în lumină s-a-mbrăcat;
Cântă și vestește lumii: Domnul slavei a-nviat!

Ref.: Aleluia! Aleluia! Aleluia!

2. Din mormânt se-nalță falnic Mielul cel nevinovat,
Aducând la toată lumea mântuire de păcat.

3. Să ne bucurăm din su" et că Isus a înviat;
Prin a morții subjugare viață nouă ni s-a dat.

4. Mic și mare azi să cânte și, cu su" etul curat,
Să aducă mărturie lui Cristos cel înviat.

09 CHRISTUS RESURREXIT

O, Christus resurrexit, Christus resurrexit,
O, alleluia, alleluia!
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70 TU NU UIȚI SĂ MĂ IUBEȘTI

1. Pe-al meu drum ești călăuza mea,
Mă-nsoțești, îmi mângâi inima,
Știi să schimbi orice durere grea.

Ref.: Tu nu uiți să mă iubești. (bis)

2. Când, pierdut, simt numai răni și chin,

Răscolind orice pământ străin

Mă tot chemi la tine ca să vin.

3. De iubire eu mă simt învins,

Simt puterea ta de necuprins,

Iar și iar inima mi-ai atins.

71 UBI CARITAS

Ubi caritas et amor,
Ubi caritas Deus ibi est.

72 UNDE-I IUBIRE

Ref.: Unde-i iubire, acolo-i Dumnezeu,
Acolo e răbdare, pace și iertare,
Unde-i iubire, acolo-i Dumnezeu.

1. Dragostea-i acea putere, care încă pe pământ,
Ne înalță către Tatăl, prin Cristos și Duhul Sfânt.

2. Dragostea pe toți ne-adună, ca-ntr-un tot armonios
Să formăm un trup și-un su" et împreună cu Cristos.

3. Dragostea înnobilează, ea ne face răbdători,
Calmi în fața nedreptății, blânzi cu cei răuvoitori.

4. Dragostea e pururi bună; rău nu face nimănui,
Bine însă vrea să facă până și dușmanului.
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69 RĂMÂI CU NOI

Ref.: Rămâi cu noi, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi!

1. Tu ești grâul celor aleși;
Tu ești pâinea coborâtă din cer.

2. Tu ești Păstorul cel bun, iar noi suntem turma,
Tu îți dai viața pentru oile tale.

3. Tu ești lumina în întunericul acestei lumi,
Tu ești Calea, Adevărul și Viața.

4. Tu ești alinare în suferințe,
Tu ești liniștea su� etelor noastre.

5. Tu ne conduci pe calea Paradisului,
Tu ești chezășia vieții viitoare.

6. Tu ești vița, iar noi suntem mlădițele,
Uniți cu tine, avem viața ta în noi.

7. Nimic nu putem face fără tine,
Împreună cu tine culegem roade îmbelșugate.

8. Nu îngădui, Doamne, să te părăsim,
Căci Tu ai cuvintele vieții veșnice.

9. Chiar de ne vine greu să te urmăm,
Mai greu e să rămânem fără tine.

10. Atunci când crucea ne apasă greu pe umeri,
Ajută-ne să urcăm pe urma ta Calvarul.

11. Dorim să rămânem statornici în iubirea ta,
Să nu ieșim niciodată din cuvântul tău.

12. La masa ta sfântă, să ne simțim ca frații,
Să � m o singură inimă și un singur su� et!
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10 CRISTOS A BIRUIT MORMÂNTUL

1. Cristos a biruit mormântul și lumea a salvat,
Să cânte cerul și pământul: Cristos a înviat, a înviat!

Ref.: Aleluia, aleluia! (bis)

2. Femeilor le spune-un tânăr cu chipul luminat:
Uitați-vă, e gol mormântul, Cristos a înviat, a înviat!

3. Dușmanii lui, cuprinși de teamă, mormântu-au sigilat;
Dar iată, plin de măreție, Cristos a înviat, a înviat!

4. Cel care pentru viața lumii la moarte a fost dat,
Învinge moartea și păcatul; Cristos a înviat, a înviat!

5. Cântați un imn de bucurie, căci Domnul ne-a salvat,
Cântați măreața biruință: Cristos a înviat, a înviat!

11 CRISTOS A ÎNVIAT, ALELUIA

1. Cristos a-nviat, aleluia,
E-acum printre noi, aleluia,
Slăvit � e-n veci al său nume sfânt,
Aleluia, aleluia!

2. În cântec voios, aleluia,
Slăvim pe Cristos, aleluia,
Din veci ne-a iubit și ne-a mântuit,
Aleluia, aleluia!

3. Cristos a-nviat, aleluia,
Vestim tuturor, aleluia,
Căci El ne-a lăsat un dar minunat,
Aleluia, aleluia!
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4. În pâine și vin, aleluia,
Cu toți-l primim, aleluia,
Cu noi a rămas, ca hrană s-a dat,
Aleluia, aleluia!

5. Cristos era mort, aleluia,
Acum a-nviat, aleluia,
Cristos e prezent și va reveni,
Aleluia, aleluia!

12 CRISTOS A-NVIAT, CRISTOS A-NVIAT

Ref.:  Cristos a-nviat, Cristos a-nviat
Din morți glorios a-nviat, a-nviat!

1. Creștinii s-adună, cuprinși de bucurie,
Căci Domnul cu slavă, din moarte azi învie!

2. Și viața și moartea cumplit se înfruntară;
A raiului poartă deschisă este iară.

3. Tristețea și jalea se spulberă ca vântul;
Iubirea și pacea inundă-ntreg pământul.

4. Natura întreagă se-mbracă în verdeață;
Iar su$ etul nostru primește-o nouă viață.

5. Păcatul din inimi ca gheața se topește
Și recunoștința în su$ ete-ncolțește.

6. Speranța învie în inima căită;
Voința de bine învinge în ispită.

7. Tresaltă-n cântare, creștinule cucernic;
Vestește-l în lume pe Domnul cel puternic.

8. O rugă-mpreună să facem cu credință
Ca toți s-avem parte de marea-i biruință.
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Ref: Pâine din cer venită
Pentru a noastră viață,
Cel care te primește
Nu va muri în veci. (bis)

2. Tu umpli omul cu-al tău necuprins,
Tu, in% nit, cobori în mărginire,
Ca să-ți simțim prezența-n viața noastră,
Că Dumnezeu coboară între noi.

3. Ne-ai creat în marea ta iubire
Și chemi făptura-ntreagă la unire.
Tu ne aduni  în casa ta cerească,
Ne faci un loc la masa ta regească.

67 PORUNCĂ NOUĂ

Ref.: Poruncă nouă vă dau vouă:
Să vă iubiți unul pe altul.

68 PREAIUBITUL MEU E DOMNUL

1. Preaiubitul meu e Domnul, fără seamăn pe pământ,
Glasul lui e armonie, farmec e al său cuvânt.

2. Orice drum pe unde trece de miresme alese-i plin,
Câmpu-i mai frumos pe-acolo, cerul pare mai senin.

3. Blânda lui înfățișare plină e de farmec sfânt,
Mii de primăveri coboară dintr-o dată pe pământ.

4. Preaiubitul meu e Domnul, nimenea asemeni nu-i,
Ce n-ați da de l-ați cunoaște ca să % ți și voi ai lui.
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64 OARE LA UȘĂ CINE-I

1. Oare la ușă cine-i și ce-o �  așteptând?
Azi iarăși ocolit-ai pe cel ce-l vezi bătând.

Ref.: Dulce răsună afară, lasă-mă-n casa ta.
Te rog a câta oară spre fericirea ta. (bis)

2. Ah, ce pustiu e-n mine fără un Dumnezeu.
Sunt un orfan, văd bine, unde e Tatăl meu?

3. O, chiar acum degrabă, ușa-ți deschid eu larg.
Hai, nu mai sta afară, calcă al casei prag.

4. Nu mai pleca, Isuse, rămâi în casa mea,
Cu mângâieri nespuse și cu iubirea ta.

65 OSTIE PREASFÂNTĂ

1. Ostie preasfântă, dar din cer venit,
Umilit îți cântă su! etu-mi uimit.

Ref.: Închinare ție, în orice moment,
O, Isuse, ascuns în Sfântul Sacrament! (bis)

2. Te ador, Cristoase, Miel dumnezeiesc,
Și-n cântări pioase vreau să te slăvesc.

3. Cinste și mărire � e ne-ncetat
Celui ce-n iubire, hrană ni s-a dat.

66 PÂINE DIN CER

1. Dumnezeu cel necuprins se-ascunde
În taina pâinii și a vinului,
Și pe altar coboară între oameni,
Cu trup și sânge să se dăruiască.
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13 CRISTOS A ÎNVIAT

Cristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând
Și celor din morminte viață dăruindu-le.

14 CRISTOS A ÎNVIAT

Cristos, Cristos a înviat din morți,
Aleluia, aleluia, aleluia! (x2)

15 CRISTOS, LUMINA FĂRĂ-ASEMĂNARE

1. Cristos, lumina fără-asemănare a înviat din morți cu slavă mare;
El a răpus și umbra suferinței și-a înălțat stindardul biruinței.

Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!

2. Puterile de viață se adună și su! etul cu trupul se-mpreună;
Isus cel viu a părăsit mormântul biruitor și-a împlinit cuvântul.

3. Dezamăgiți, dușmanii se frământă, dar ura lor pe veci a fost înfrântă;
Isus se-arată azi în strălucire, victoria i-o spune-ntreaga � re.

4. Creștinii cântă plini de voioșie un imn de slavă și de bucurie
Acelui ce se-nalță viu din moarte și stăpânește veșnic peste toate.

16 CÂND PLAIU-N PRIMĂVARĂ

1. Când plaiu-n primăvară e-n ! oare îmbrăcat,
Creștinul cântă iară: Cristos a înviat!

Ref.: Aleluia, aleluia, Cristos a înviat! (bis)

2. În zare aurora, ca din ceresc palat,
Ne spune tuturora: Cristos a înviat!
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3. În adunare sfântă tot omul botezat
Tresaltă azi și cântă: Cristos a înviat!

4. Cu inimă voioasă, copii cu glas curat,
Vestesc din casă-n casă: Cristos a înviat!

5. Chiar pe necunoscutul ce te-a întâmpinat
Primește-l cu salutul: Cristos a înviat!

6. Și cel în rătăcire să � e salutat
Cu candidă iubire: Cristos a înviat!

7. Ți-e frate în credință cel ce cu-adevărat
Îți spune-n umilință: Cristos a înviat!

8. De credem cu tărie, urmându-l ne-ncetat,
Îl vom vedea-n vecie pe Domnul înviat.

17 CÂNTĂ ALELUIA

Ref.: Domnul azi cu slavă a înviat
Și toată lumea cântă aleluia,
De a sa iubire cin’ va putea
Să ne despartă? Cristos a înviat!

1. Poate foamea ori descurajarea sau prigoana sau neliniștea;
Dar în toate-am fost învingători, de-aceea noi cu viață să cântăm:

2. El va face-o nouă alianță în care noi vom �  poporul său,
Legea sa în inimi ne-o va scrie, de acum pe veci va �  stăpânul nostru.

3. El pe Duhul sfânt îl va trimite să ne-aducă curajul și cuvântul,
Toți vom �  uniți în al său nume, vom trăi pe acest pământ ca frații.

| 33D i v e r s e

Parohia Romano-Catolică Adormirea Maicii Domnului București

63  O, DOMNUL MEU

1. O, Domnul meu, la masa sfântă,
Tu mă hrănești cu-a vieții pâine,
Pe tine-ntreg ea te conține;
Rămân uimit, da-s fericit și-ți cer smerit:
Rămâi cu mine!

2. Cum să răspund 1-a ta iubire?
Ființa mea îți aparține,
Deci, � i Stăpân, domnește-ntr-însa;
Îți voi sluji, te voi iubi și preamări:
Rămâi cu mine!

3. Însu" ețit de-a mea credință,
În frații mei, te văd pe tine,
Dă-mi harul tău și-a ta iubire,
Ca să-i iubesc, să-i prețuiesc și să-i slujesc:
Rămâi cu mine!

4. De vreau să � u al tău discipol,
Tu-mi ceri să te urmez pe tine
Și-mi spui să iau pe umeri crucea:
Eu o primesc, o îndrăgesc și-ți mulțumesc:
Rămâi cu mine!

5. Iubirea ta să-mi ardă-n su" et,
Ajută-mă s-o pot menține,
Dă-mi duhul tău de rugăciune,
Sub paza ta, mă voi ruga și voi veghea:
Rămâi cu mine!

6. Pe drumul meu spre veșnicie,
Tu hrană ești, ce mă susține;
O, dă-mi puteri, mă-n" ăcărează:
Să tind mereu spre țelul meu, spre Dumnezeu,
Să � u cu tine!
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60 ÎNALȚ SPRE TINE, DOAMNE, MÂNA MEA

Ref.: Înalț spre Tine, Doamne, mâna mea și-ți ofer Ție lumea,
Înalț spre Tine, Doamne, inima și-ți ofer bucuria.

1. Privește-ne cu a ta iubire, Doamne, altă scăpare nu e,
Ca un izvor ce curge lin spre mare, noi suntem mici în fața ta.

2. Poartă-ne, Doamne, spre a ta iubire, suntem săraci fără tine,
Milostivirea ta să-mi schimbe inima, tu să-mi redai speranța.

61 LUMINA MEA ESTE DOMNUL

Lumina mea este Domnul, aleluia,
Lumina mea este Domnul, aleluia! 

62 NOAPTEA E STĂPÂNĂ-N VALE

1. Noaptea e stăpână-n vale, truda zilei s-a sfârșit
Obosit m-abat din cale să te-ador, Isus iubit.

2. Tu ești Regele măririi, Domn în cer și-n univers;
Ești și victima iubirii, Dumnezeu neînțeles.

3. Lampa veșnică mă cheamă să mă-nchin, să Te iubesc,
Să spun doru fără teamă, Pruncului dumnezeiesc.

4. O, Isuse, și pe mine și pe toți care-i iubesc,
Ocrotește-ne și dă-ne noapte bună, Domn ceresc.

5. E târziu și la odihnă plec voios gândind mereu,
Să mă dau cu totul Ție, noapte bună Domnul meu.
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18 CHRISTUS VINCIT

Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat!

19 CUPRINȘI ACUM DE-O MARE FERICIRE

1. Cuprinși acum de-o mare fericire,
Veniți creștini din su" et să-i cântăm;
E-nveșmântat Isus în strălucire,
A înviat veniți sa-1 lăudăm. Aleluia, aleluia.

2. Un înger piatra o îndepărtează
De pe mormântul Celui înviat;
Soldații cad încremeniți de groază
Când văd cu ochii ce s-a întâmplat. Aleluia, aleluia.

3. Popor orbit, nu vezi c-a ta furie,
Ți-arată cât de amar te-ai înșelat.
Ai pus străjeri, dar ei dau mărturie
Că Domnul Sfânt din morți a înviat. Aleluia, aleluia.

4. Și boldul morții crude pe vecie
Tu l-ai răpus, Isuse-n moartea ta,
Iar Învierea-Ți e dovada vie
Că într-o zi și noi vom învia. Aleluia, aleluia.

20  DIN LANȚUL MORȚII

1. Din lanțul morții și mormânt, Cristos a înviat,
Cu moartea lui moartea călcând, Cristos a înviat!
Trăiește el, Cel Răstignit, ce moartea-n veci a biruit.
Slăviți-l ne-ncetat, Cristos a înviat!
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2. Maria vine-n zori de zi, cu su� etu-ntristat.
Mormântu-i gol, ce poate � ? Cristos a înviat!
Și, iată, corul îngeresc pe el cu toți îl preamăresc,
Slăviți-l ne-ncetat, Cristos a înviat!

3. Prin moartea lui în greul chin, Cristos a înviat.
Și-n viața lui acum trăim, Cristos a înviat!
Ce har măreț ne-a dăruit, credința-n el ne-a mântuit.
Slăviți-l ne-ncetat, Cristos a înviat!

21 DIN MORMÂNTU-NTUNECAT

1. Din mormântu-ntunecat, azi Cristos a înviat,
A-nviat, a-nviat, lumea iar s-a luminat.

2. Îngerii din ceruri sus cântă Domnului Isus,
Lui Isus, lui Isus, care viață ne-a adus.

3. Iar noi toți în lume jos, dăm mărire lui Cristos
Lui Cristos, lui Cristos, care din păcat ne-a scos.

4. Mii de păsări ciripesc, toate � orile-n� oresc,
În� oresc, în� oresc, Paștele sărbătoresc.

5. Azi Cristos a înviat, a-nviat, cu-adevărat!
A-nviat, a-nviat, viața veșnică ne-a dat.

22 DIN MORMÂNT

1. Din mormânt învie Domnul ce murise din iubire,
Azi ni-s inimile pline de o mare bucurie,
El ce-i Rege peste toate se născuse într-un staul,
A murit apoi pe cruce să ne mântuie de rău.

Ref.: Cristos e viu, căci a-nviat, slăviți-l toți aleluia! (bis)
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58 IUBEȘTE ȘI IARTĂ

Ref.: Iubește și iartă tot ce e greu, iubește și uită tot ce-a fost rău,
Iubește și cântă ca mine mereu, iubirea e darul de la Dumnezeu.

1. Dar unde găsesc iubirea când totul pare întunecat?
Privește înăuntrul tău și încredințează-te doar Lui.

2. Dar unde voi merge eu când drumul nu-l mai regăsesc?
Privește înăuntrul tău și încredințează-te doar Lui.

3. De unde să iau putere când totul pare atât de greu?
Privește înăuntrul tău și încredințează-te doar Lui.

59 ÎN FAȚA TA, ISUS IUBIT

1. În fața ta, Isus iubit, vin azi încrezător,
Căci tu ești Dumnezeu slăvit și blând Mântuitor.
Tu stai ascuns sub vălul sfânt al tainei din altar
Și-mparți la cei de pe pământ al mântuirii dar.

2. Pe cruce tu mi-ai dovedit iubirea ce o ai;
Păcatul meu l-ai ispășit, ca să mă duci la rai;
Și-aici, în Sfântul Sacrament, ești Jertfă neîncetat;
Te-arăți în orișice moment, prieten devotat.

3. Cu drag cuvântul ți-1 ascult și-n inimă-1 păstrez,
Căci merită nespus de mult în toate să-1 urmez.
Dă-mi harul tău întăritor, să merg pe urma ta;
Isuse, blând Mântuitor, � i călăuza mea.

4. Eu văd că și puținul bun îl fac atât de greu,
De-aceea-ncrederea mi-o pun în ajutorul tău.
Gândindu-mă la drumul strâmt spre mântuirea mea,
Îți cer, Isuse, harul sfânt și îndurarea ta.
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2. Din pâinea mea la-nfometați să-mpart cu dărnicie
Și de băut la însetați să dau cu bucurie.

3. Să-i vizitez pe frații mei ce sunt în suferință
Și să-i alin pe mulți din ei prin sfânta mea credință.

4. Să � u Isuse, domnul meu, o � acără din tine;
Oriunde merg s-arăt și eu cărarea spre mai bine.

56  ISUSE, DOMNUL MEU

1. Isuse, Domnul meu, cu mine � i mereu, Isuse bune;
Pe tine te ador, la tine strig cu dor.

Ref.:Vino, vino la mine, vino, vino la mine!

2. Tu ești cerescul dar, în taina din altar, Isuse bune;
Pe tine te doresc și vreau să te primesc.

3. Căzut-am în păcat, dar tu m-ai ridicat, Isuse bune;
Ca hrană te oferi, iubirea mea o ceri.

4. Păcatul îl urăsc, pe tine te iubesc, Isuse bune;
Isuse, Domnul meu, al meu să � i mereu.

57 IUBESC PE DUMNEZEU

1. Iubesc pe Dumnezeu, căci el e Tatăl meu,
Un Tată bun și iubitor, El poartă grijă tuturor.
De aceea, cânt mereu: iubesc pe Dumnezeu!

2. Iubesc pe Dumnezeu, la bine și la greu,
În orice loc, în orice zi, oriunde pe pământ aș � .
De-aceea, cânt mereu: iubesc pe Dumnezeu!

3. Iubesc pe Dumnezeu, El este țelul meu.
Doresc ca toată viața mea să � e-un imn în cinstea sa.
De-aceea, cânt mereu: iubesc pe Dumnezeu!
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2. El e apa vie care stinge setea cea mai mare,
El e pâinea cea divină, El e soare, e lumină.
Fericit cel ce se teme și urmează a Sa cale,
Fericit care-l iubește și îi cântă ne-ncetat.

3. Fără el nu este pace, fără el nu e iubire,
Fără el nu e putere, fără dânsul nu-i nici viață.
El învie azi din moarte și ne scapă de păcate,
El e bun și plin de milă, se îndură de noi toți.

4. Doamne, azi noi cu iubire, îți aducem mulțumire,
Pentru spini și pentru cuie, pentru sângele-ți preasfânt.
Te rugăm pentru aceastea, dă-ne Domne-a Ta iertare,
Prinde-ne pe toți de mână și ne du în Paradis!

23 DOMNUL CEL RĂSTIGNIT

1. Domnul cel răstignit, care morții s-a supus,
Moartea a biruit, viață lumii a adus, aleluia.

Ref.: Slavă-i cântați în cor, Celui nemuritor,
Al morții-nvingător, aleluia!

2. Cel ce-a fost îngropat nu avea a putrezi;
Din morți a înviat glorios a treia zi.

3. Cei care 1-au respins, mort îl vrură pe Calvar,
Dar el, din viață stins, este în viață iar.

4. Domnul a ispășit vina omului, cea grea;
Tot răul săvârșit el l-a șters prin moartea sa.

5. Cerul ce-a fost închis celor de păcat loviți,
Domnul iar 1-a deschis; dragostea i-o preamăriți.
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24  DOMNUL VIEȚII, BUN ȘI SFÂNT

1. Domnul vieții, bun și sfânt, aleluia,
Nu mai este în mormânt, aleluia,
Dulcele Mântuitor, aleluia,
A-nviat biruitor, aleluia!

2. Toți acei ce l-au iubit,
Triști au fost când a murit,
Dar acum când a-nviat,
Fericiți s-au bucurat.

3. Peste moarte-nvingător,
Domnu-i viața tuturor;
Și acei ce cred în el
Toți vor învia la fel.

4. El va judeca pe toți,
Pe cei vii și pe cei morți,
Și ca Rege va domni,
Toate le va stăpâni.

5. Fericiți de vrem să � m
Și-n vecie să trăim,
Noi pe Domnul să-l urmăm,
Crucea lui să o purtăm.

6. Cât de grea e crucea lui,
Ea e poarta cerului;
Numai astfel vom intra
În împărăția sa.
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Dumnezeule, Părinte atotputernic, îți mulțumim ție
Pentru slava ta cea mare.

2. Doamne, Fiule, unul născut, Isuse Cristoase.
Doamne Dumnezeule, mielul lui Dumnezeu, Fiul tatălui,
care iei asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi;
Tu, care iei asupra ta păcatele lumii,
Primește rugăciunea noastră.

3. Tu, care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi.
Fiindcă tu singur ești sfânt, tu singur Domn,
Tu singur preaînalt, Isuse Cristoase,
Împreună cu Duhul Sfânt;
Întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

54  ISUSE-AL MEU

1. Isuse-al meu, rămâi cu mine,
Căci te iubesc numai pe tine!

2. Isuse-al meu, rămâi cu mine,
Căci eu te vreau numai pe tine!

3. Isuse-al meu, rămâi cu mine,
Și du-mă-n cer, să � u cu tine!

55  ISUSE BLÂND, DORESC MEREU

1. Isuse blând, doresc mereu, c-a Ta lumină aprinsă
Să o păstrez în pieptul meu curată și nestinsă:

Ref.: Isuse, fă-mă cum vrei Tu:
Să nu spun da la ce spui nu,
Să nu spun nu la ce spui da,
Să fac în toate voia Ta!
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52  EU TE IUBESC, ISUSE BUNE

1. Eu te iubesc, Isuse bune,
Tu singur ești puterea mea;
Pentru nimic, nimic pe lume,
Pe tine nu te voi lăsa.
Căci Tu ești singurul meu dor
Cât voi trăi până o să mor.

2. Și dacă am o remușcare
Ce mă apasă-n cuget greu,
E că târziu în stăpânire
Tu ai luat su� etul meu.
Îmi pare rău cât voi trăi
Că n-am știut a Te iubi.

3. Eu alergam după păcate,
Nebun de-al patimilor foc
Și la dușmani cătam orbește
Al vieții bine și noroc.
O, cât de mult am rătăcit,
Isuse-al meu cel preaiubit!

4. Dar astăzi inima mea toată
Eu pe vecie Ți-o jertfesc;
Aprinde-o, Doamne, ca să ardă
Tot ce în ea e pământesc,
Și singur � i stăpân pe ea,
Să faci cu dânsa ce vei vrea.

53 GLORIA IN EXCELSIS DEO!

Ref.: Gloria, gloria, in excelsis Deo! (bis)

1. Și pace pe pământ oamenilor de bunăvoință.
Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim,
Doamne Dumnezeule, împărate ceresc.
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25 E VIU

Ref.: E viu, e viu, Mântuitorul sfânt,
E viu, e viu, se-nalță din mormânt;
Frumos, măreț, cu trup glori� cat,
Biruitor, Cristos a înviat!

1. Femeile în zori aleargă la Isus,
Să-i ungă trupul mort ce-ngroapă a fost pus;
Dar îngeri luminoși le spun surâzător:
A înviat Cristos triumfător!

2. De vestea ce-o aud, apostolii-s uimiți
și Petru și Ioan aleargă fericiți;
Găsesc mormântul gol și pleacă-ngândurați;
Da’n su� et ei se simt încurajați.

3. Doi ucenici se duc la Emaus, în sat,
Și între ei vorbesc de tot ce s-a-ntâmplat;
Pe-nvățătorul lor, ce-n drum le-a apărut,
Când pâinea-a frânt, ei l-au recunoscut.

4. La toți apostolii se-arată viu Cristos,
Lui Toma-i spune blând: să � e credincios;
Le-arată rănile ce cuiele-au lăsat,
Să � e ferm convinși că a-nviat.

5. Cristos cel răstignit, prin învierea sa,
Pe cei ce 1-au urmat la viață-i va chema,
Ca-n ziua de apoi, în slavă-nveșmântați,
Să-i cânte-n veci toți cei răscumpărați.

26 FIUL TATĂLUI PREASFÂNT

1. Fiul tatălui preasfânt a-nviat azi din mormânt,
Lumea a eliberat izbăvind-o de păcat.
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2. Maica sfântă-a lui Isus s-a înveselit nespus,
Întâlnindu-l iarăși viu pe dumnezeiescu-i Fiu.

3. Voi cei care l-ați iubit, pe Isus cel răstignit,
Astăzi să vă-nveseliți, pe cel viu să-l preamăriți.

4. În lumină azi Cristos strălucește glorios
Și-i făgăduința sa că și noi vom învia.

27 LUMINAȚI DE FERICIRE

1. Luminați de fericire, ! ți cu toți creștinilor,
Ca-nviat cu strălucire, dulcele Mântuitor.
A lui moarte și-nviere este-a noastră mângâiere.

Ref.: Firea-ntreagă ne-ncetat
Cântă slavă lui Isus cel înviat.

2. Să ne scape de robie morții el s-a dăruit
Și a stat în umilire în mormânt pecetluit.
Dar acum măreț domnește viu și falnic stăpânește.

3. Ucenicilor din Emaus din Scripturi le-a dovedit
Că Mesia-avea să-ndure și să moară răstignit,
Ca s-ajungă prin durere la măreața înviere.

4. Ne! ind cu ucenicii când Isus la ei veni,
Toma zice că nu crede până nu-1 va pipăi,
Dar la a Domnului vedere Toma crede-n înviere.

5. Omenirea fericită, liberată de păcat,
Cântă vesel: aleluia ,lui Isus cel înviat.
El va !  și-n veșnicie marea noastră bucurie.

| 27D i v e r s e

Parohia Romano-Catolică Adormirea Maicii Domnului București

4. Domnul este iubirea ce-nvinge ura.

5. Domnul este tăria ce-nvinge slăbiciunea.

6. Domnul este viața ce-nvinge moartea.

7. Domnul este odihna ce-nvinge oboseala.

8. Domnul este adevărul ce-nvinge minciuna.

51 EȘTI SOARE SFÂNT

Ref.: Ești soare sfânt pentru noi, o, Isuse,
Revarsă har și lumină în noi!

1. Fă-ne într-una părtași de lumină,
Ca să urmăm al tău veșnic cuvânt.

2. Tu să ne dai zilnic a ta căldură,
Ca să-ți slujim pururi cu dragoste.

3. Tu să reverși din prisos har în inimi,
Ca să-mplinim ne-ncetat legea ta.

4. Tu să hrănești cu-al tău trup și al tău sânge
Turma pe care cu drag o conduci.

5. Pe drumul vieții, ne ! i călăuză,
Ca să ajungem și noi sus în cer.

6. Când șovăim sau cel rău ne atacă,
Fă-ne statornici, ne dă noi puteri.

7. Ne-am prăbuși, Doamne, în întuneric,
De n-ai !  tu, Soare sfânt, drum spre cer.
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4. Când patimile-ncearcă din noi să risipească
Tot binele și harul, iar răul să-l sporească,
Atunci un glas ne cheamă, e Domnul bun și sfânt,
La Dânsul ni-i tăria, la el venim cu-avânt.

5. În valea suferinței, lipsiți de mângâiere,
Noi parte-avem de lacrimi, de chin și de durere;
Dar o speranță sfântă, spre veșnicul izvor,
Ne-nalță peste lacrimi, la el venim cu dor.

6. Când seara vieții vine și Dumnezeu ne-așteaptă,
De toate să dăm seamă, la judecata dreaptă,
În ceasul de pe urmă, la el veni-vom iar,
Și ne va da putere, în Taina din altar.

49 DESCHIDE-ȚI INIMA

Ref.: Deschideți inima să nu mai stau la ușa ta,
Să pot să intru în ea.

1. Într-o zi pe nume m-ai strigat și-am știut că tu ești Doamne,
Înapoi spre lume m-am uitat și apoi te-am urmat.

2. De atuncea anii au trecut și eu sunt tot lângă tine,
Fiecare zi e-un început, nu mai pot să te uit.

3. Am venit acum să-ți mulțumesc și să-ți dau a mea iubire,
Te salut în sfânta ostie și îți cânt mărire!

50 DOMNUL ESTE LUMINA

1. Domnul este lumina ce-nvinge noaptea.

Ref.: Cântați mărire, mărire lui Dumnezeu. (bis)

2. Domnul este curajul ce-nvinge teama.

3. Domnul este seninul ce-nvinge furtuna.
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28 MĂRIRE ȚIE

1. Mărire ție, Isuse,
Cel ce ai înviat,
Al tău popor te preamărește
Că l-ai răscumpărat.

2. Soare frumos al dreptății,
Măreț ni te ivești.
Cel ce alungi noaptea morții,
Acum tu strălucești.

3. Doamne, odată te vom vedea
Pe tronul tău regesc
Și-n haine albe te vom lăuda
Cu corul cel ceresc.

29 O FILII ET FILIÆ

Ref.: Alleluia, alleluia, alleluia.

1. O " lii et " liæ,
Rex caelestis, Rex gloriae
Morte surrexit hodie.

2. Et mane prima Sabbati
Ad ostium monumenti
Accesserunt discipuli.

3. Et Maria Magdalene,
Et Jacobi, et Salome,
Venerentur corpus ungere

4. In albis sedens Angelus
Praedixit mulieribus:
In Galilaea est Dominus.
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30 PECETLUIT

Ref.: Cristos din morți a înviat, aleluia, aleluia.
A înviat cu adevărat, aleluia, aleluia.

1. Mormântul e pecetluit cu învoirea lui Pilat,
Dar în a treia zi, în zori, Cristos cu slavă a-nviat.

2. E gol mormântul lui Isus, dușmanul vechi e rușinat.
Domnia morții a apus, Cristos din morți a înviat.

3. Isus măreț a înviat și-al biruinței sale cânt
Va răsuna neîncetat în ceruri ca și pe pământ.

4. Cristos e de nebiruit, el e nădejdea tuturor.
De toți să � e preamărit acum și-n vecii vecilor.

31 PĂMÂNTUL AZI RĂSUNĂ PLIN

1. Pământul azi răsună plin, aleluia,
Sub vraja cerului senin, aleluia;

2. Azi Soarele cel viu, Cristos, aleluia,
Se-arată lumii maiestos, aleluia.

3. Pe cruce moarte-a îndurat, aleluia,
Dar din mormânt s-a ridicat, aleluia.

4. În veci slăviți-1 pe Isus, aleluia,
Pe Soarele ce n-are apus, aleluia.

5. Osana, mare împărat, aleluia.
Tu de osândă ne-ai scăpat, aleluia.

6. Și sub egida s� ntei cruci, aleluia,
La înviere ne conduci, aleluia.

7. Mărire ție-n înălțimi, aleluia,
Să-ți cânte-n coruri heruvimi, aleluia.
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Diverse

47 CÂND SOARELE RĂSARE

Ref.: Când soarele răsare, vorbește-mi Doamne,
Și până seara rămâi cu mine,
În � ecare clipă Te voi simți aproape,
Și-aceasta îmi va da putere.

1. În lumea asta tristă, Fiul a venit,
Și ne-a răscumpărat, să nu ne temem.

2. În lumea asta tristă, Fiul a venit,
Și viața El și-a dat, să nu ne temem.

3. În lumea asta tristă, Fiul a venit,
Iubirea Sa ne-a dat, să nu ne temem.

48 CREȘTINI, SĂ NE DĂM MÂNA

Ref.: Creștini, să ne dăm mâna,
Să mergem împreună, la masa Domnului.

1. Ne este dat-o pâine, de-același bun Părinte;
Oricine o primește, unit cu toți se simte;
Săracul și bogatul, copii, femei, bărbați,
Mâncând 1-aceeași masă, cu toții suntem frați.

2. Pe voi, copii, vă cheamă Cristos Mântuitorul,
Vă binecuvântează, vă dă tot ajutorul;
Să creșteți mari, puternici în vârstă și în har,
Veniți să vă hrănească la sfântul său altar.

3. Voi tineri, plini de viață, alegeți calea dreaptă,
Cristos din Tabernacol, cu dragoste v-așteaptă;
El este-atotputernic, de oameni iubitor,
Pe toți vă ocrotește, la el veniți cu dor.
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3. Creștinule, ce-n astă lume privești la cer nădăjduind,
Această zi frumoasă-ți spune: îl vei vedea și tu venind.
De vei păstra a lui povață și-1 vei iubi pe Dumnezeu,
Atunci când vei pleca din viață te va-nălța la tronul său.

46 ȚI-ADUCEM MULȚUMIRE

Ref.: Ți-aducem mulțumire că tu ne pregătești loc în ceruri,
Isuse, ajută-ne s-ajungem la tine în mărire.

1. Eu, Domnul, plec din lume în cer la Tatăl meu
Și vreau să # ți cu toții acolo unde-s eu.

2. Mi-am împlinit menirea și-s tare fericit,
Că mă întorc acolo de unde am venit.

3. Voi după multe lucruri în viață alergați;
Comoara-adevărată în ceruri o a$ ați.

4. Priviți mereu spre ceruri, spre ceruri suspinați,
De slava ce v-așteaptă să vă în$ ăcărați.

5. Nu-i nici o suferință ce ar putea plăti,
Nespusa fericire pe care-o veți trăi.

6. Să nu vă pară-n viață că-i crucea mult prea grea,
Căci mare e răsplata pe care-o veți avea.

7. Durerile și chinul curând se vor sfârși,
Dar gloria cerească etern va dăinui.
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8. „Cristos din morți a înviat!”, aleluia,
„Adevărat c-a înviat!”, aleluia.

32 REGINA CÆLI

1. Regina cæli, Regina cæli, laetare, laetare, laetare (alleluia)

Ref.: Alleluia, alleluia, alleluia!

2. Quia quem meruisti portare, quem meruisti portare (alleluia)

3. Resurrexit, sicut dixit, resurrexit, sicut dixit (alleluia)

4. Ora, ora, ora pro nobis Deum (alleluia)

(se repetă prima strofă)

Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia!
Quia surrexit Dominus vere, alleluia!

Oremus: Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Iesu 
Christi, mundum laeti# care dignatus est: praesta, quaesumus, ut, per 
eius Genitricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae. Per 
Christum Dominum nostrum. Amen

33  SĂ CÂNTE AZI ÎNTREG POPORUL

1. Să cânte azi întreg poporul, că cel pe cruce răstignit
A înviat din umbra morții, așa cum a făgăduit.

Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!

2. Suntem ai învierii martori și spunem lumii ne-ncetat:
A noastră singură speranță e doar Isus cel înviat.

3. În el avem nădejde sfântă că vom primi ce ne-a promis
Și că vom #  părtași cu dânsul, acolo sus în paradis.
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34  SĂ NE BUCURĂM CU TOȚII

Ref.: Să ne bucurăm cu toții, aleluia, aleluia,
Domnu-a-nfrânt puterea morții, aleluia, aleluia.

1. Din mormânt a înviat, aleluia,
Viață nouă el ne-a dat, aleluia.

2. O poruncă ne-a lăsat, aleluia,
Să � m frați cu-adevărat, aleluia.

3. În credință să trăim, aleluia,
Voia lui s-o împlinim, aleluia.

4. Ca și el vom învia, aleluia,
Când din nou s-o arăta, aleluia.

5. Noi sperăm că vom intra, aleluia,
În împărăția sa, aleluia.

35 SCULAȚI, CÂNTAȚI

Ref.: Sculați, cântați, Cristos a înviat! (x2)
Cristos din morți a înviat! (x2)

1. A-nviat Isus biruitorul, să sfărâme jugul nostru greu,
Iar pe noi Isus mântuitorul să ne urce sus la Dumnezeu,
Domnului mărire și-n veci iubire căci din groapă astăzi
A-nviat Isus Cristos, de aceea noi cântăm voios.

2. Lună , soare, stele, mii de astre, cer, pământ, Cristos a înviat,
Mii și mii de ani conduce toate, azi Cristos din morți a înviat.
Domnului mărire și-n veci iubire căci din groapă astăzi
A-nviat Isus Cristos, de aceea noi cântăm voios.
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Înălțarea Domnului

44 CRISTOS S-A-NĂLȚAT, ALELUIA

1. Cristos s-a-nălțat, aleluia,
La cer a plecat, aleluia,
Slăvit � e-n veci al său nume sfânt,
Aleluia, aleluia!

2. În cântec voios, aleluia,
Slăvim pe Cristos, aleluia,
Din veci ne-a iubit și ne-a mântuit,
Aleluia, aleluia!

3. Cristos s-a-nălțat, aleluia,
Vestim tuturor, aleluia,
Căci El ne-a lăsat un dar minunat,
Aleluia, aleluia!

4. În pâine și vin, aleluia,
Cu toți-l primim, aleluia,
Cu noi a rămas, ca hrană s-a dat,
Aleluia, aleluia!

45 TRESALTĂ-N CÂNT DE FERICIRE

1. Tresaltă-n cânt de fericire, popor iubit al lui Cristos,
Căci el spre veșnica mărire, la cer se-nalță glorios.
Sosind momentul despărțirii, pe ucenici i-a-mbărbătat,
Și plin de farmecul iubirii, spre înălțimi s-a îndreptat.

2. Când într-un nor Isus dispare din ochii celor ce-1 privesc,
Doi îngeri li se-arată-n zare și spun cu glas prietenesc:
Bărbați galileeni, răbdare, uimirea voastră-i în zadar,
Cum 1-ați văzut la înălțare tot astfel se va-ntoarce iar.
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Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia.

2. Trei zile-n groapă el a stat,
La cei din limb s-a arătat,
Cu mila sa i-a mângâiat.

3. Cu slavă Domnul cel preasfânt,
Măreț se scoală din mormânt,
Puterea morții el a frânt.

4. Cristos din morți a înviat,
Biruitor s-a ridicat,
Tot su� etul a mângâiat.

5. Din su� et să ne veselim
Și pe Cristos să-1 proslăvim,
Lui Dumnezeu să-i mulțumim.

6. Chiar și atunci când vom muri
Și trupul ne va putrezi,
Cu Domnul totuși vom trăi.

7. Iar într-o zi vom învia,
Pe Domnu-n cer îl vom vedea
Și veșnic ne vom bucura.

43 ZI MAI SFÂNTĂ

1. Zi mai sfântă și mai mare nu-i ca ziua învierii
Când Isus Cristos apare viu ca Rege al puterii.

Ref.: Veseliți-vă, popoare, și cântați cu bucurie,
Pentru sfânta sărbătoare, când Isus Cristos învie!

2. El cel înviat ne-aduce viață nouă în iubire,
Rod al morții de pe cruce și izvor de nemurire.

3. Să slăvim cu bucurie învierea-i glorioasă
Fiecare să învie la o viață virtuoasă.
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36 SUNĂ CLOPOTELE TAINIC

1. Sună clopotele tainic, Învierea ne-o vestesc,
Din mormânt se-nalță falnic Fiul Tatălui ceresc.
Tot creștinul se-nnoiește ca de moarte liberat
Slavă Regelui puternic, Domnul vieții a-nviat.

2. Sună clopotele tainic și-n natură răspândesc,
Veste bună, fericire, peste neamul omenesc.
Alergați cu mic, cu mare, sub al Domnului drapel,
Să-l urmăm cu bucurie, căci ni-i Rege și model.

3. Sună clopotele tainic lui Cristos cel înviat,
Peste moarte El se-nalță, El al vieții împărat.
Te rugăm Isuse, Doamne, ca în ziua de apoi,
Învierea-ți glorioasă să ne-nvie și pe noi.

37 SURREXIT CHRISTUS

O, surrexit Christus, alleluia!
O, cantate Domino, alleluia!

38  SURREXIT DOMINUS

Surrexit Dominus, surrexit vere (bis)
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

39 SUS INIMA, CREȘTIN POPOR

1. Sus inima, creștin popor, Cristos se-nalță-nvingător;
Izbânda lui e viața ta, cu el și tu vei învia.
Tresaltă-ntregul Univers, Isus răpune-al morții mers;
Slăviți pe Mielul nepătat, mărire Celui înviat.
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Ref.: A noastră e victoria, acum și pururea.

2. Isus măreț ridică-n vânt stindardul vieții alb și sfânt
Și ceea ce s-a prorocit e astăzi lucru împlinit.
Un Soare nou lucește sus: e crucea sfântă-a lui Isus;
Și tot creștinu-i bucuros, Satana fuge furios.

3. Mormântul a rămas pustiu; O, Magdalena, Domnu-i viu!
Să știi că el n-a fost luat și-n altă parte îngropat.
Cristos a toate creator, izvorul vieții tuturor,
A suferit și a murit, dar moartea nu 1-a biruit.

4. Voi ce credeați că 1-ați pierdut, pe Domnu-n care ați crezut,
Speranța voastră n-a apus: priviți acuma la Isus!
Ca soarele, mai luminos, s-arată Regele Cristos;
Din inimă vă bucurați și fericiți, voioși cântați.

40 TE BUCURĂ A CERULUI REGINĂ

1. Te bucură a cerului regină,
Că cel pe care-n brațe l-ai purtat,
Rupând blestemul greu al omenirii,
Triumfător din morți a înviat.

Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!

2. Biruitor călcând asupra morții
Cristos ne-nalță falnic din mormânt,
Și luminos, ca razele de soare,
Viu strălucește trupul lui Preasfânt.

3. Te bucură, tu, Mamă și Fecioară,
Căci astăzi Fiul tău prealăudat,
Așa precum a zis mai dinainte,
Cu-adevărat din morți a înviat!

4. Îndură-te, Regină peste îngeri,
Și roagă-te la Domnul cel preasfânt
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Să verse milă multă și iertare
Asupra-acestui chinuit pământ.

5. Prin tine lumea noastră zbuciumată
Să-ndrepte pașii săi neîncetat,
Spre-Acela ce, prin jertfa mântuirii,
Cu sine și pe noi ne-a înviat!

41 TRESĂLTAȚI DE BUCURIE

1. Tresăltați de bucurie, voi ce plângeți sub păcat,
Să cântați cu veselie, lui Cristos cel înviat:
Preamărit în veci să # e gloriosul împărat!

2. Moartea Domnului pe cruce pe Apostoli i-a-ngrozit,
Dar Mântuitorul dulce li se-arată strălucit
Și în inimi le aduce pacea sa de negrăit.

3. Ucenicii i se-nchină și cu dragoste-1 privesc;
Din a Domnului lumină în credință se-ntăresc
Și-nvierea lui divină omenirii o vestesc.

4. Omul dornic să-nțeleagă rostul vieții pe pământ,
Vede azi cum se dezleagă taina-a toate câte sunt,
Crucea îi devine dragă luminând al său mormânt.

5. Bucură-te omenire, care-ai stat sub jugul greu;
A-nvierii strălucire te-a condus la Dumnezeu,
Ca, pătrunsă de iubire, lui Isus să-i cânți mereu.

42 VOIOȘI SĂ FIM

1. Voioși să # m cu-adevărat,
Sosit-a ceasul așteptat,
Cristos din morți a înviat!


