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PDC-002  Doamne Sfinte,  
              Te Mărim

1    Doamne sfinte, Te mărim
Şi cântăm a Ta putere
Toţi se'nchină'n faţa Ta 
Şi pământ, şi cer, şi stele
Tu eşti singur necreat 
Şi în veci eşti neschimbat!

2    Cetele cereşti în cor
Cântă marea-Ţi strălucire;
Heruvimi şi serafimi
Laudă'n cor a Ta mărire.
Strigă, strigă cerul tot:
Sfânt e Domnul Sabaot!

3    Pe pământ, necontenit,
Slavă-Ţi cântă'n adunare
Şi-al Tău Nume preaslăvit
Îl măreşte mic şi mare,
Căci pe Fiul Tău iubit
Pentru oameni L-ai jertfit.

Planul Tău cu fiecare:
Si-Ţi slujim cu mult avânt
|Ţie, Tatăl nastru sfânt!

B-001  Doamne Mare 
             Te Slăvim

1    Doamne mare, Te slăvim; 
Ne'nchinăm puterii Tale; 
Cerul se'nchină cu noi  
Şi-Ţi înalţă osanale.
//: Mare este slava Ta 
Şi în veci va fi aşa. //
2    Orice glas de heruvimi 
Se înalţă către Tine;
Îngerii, ce Te slujesc 
Sus în zările senine,
//: Cântă, cântă ne'ncetat: 
,,Fie Domnul  lăudat.!"  ://

P-002  Doamne mare 
              fii slăvit

1    Doamne mare fii slăvit!                        
Preamărim a Ta putere!
Te slăvesc necontenit
Ape şi pământ şi stele,
[: Căci eşti singur neschimbat
Doamne'n toate-ai triumfat!  :]

2    Heruvimi şi serafimi 
Laud[ăa Ta mărire
Îngerii. în cor sublim,
Cântă'n mare strălucire,
[: Toţi Îţi cântă tot mereu
Sfânt, sfânt, sfânt e Dumnezeu!:]

3    Tu priveşti îndurător
La întreaga creatură
Şi conduci biruitor
Pe cei ce-s a Ta făptură
[: Când Isus va apărea
Vom privi toţi faţa Sa  :]

4    Şi având al Tău Cuvânt 
Vrem să-i dăm toţi ascultare,
El fiind pe-acest pământ 
Planul Tău cu fiecare:

3    Al apostolilor cor 
Şi-a profeţilor oştire
Cântec nou Îţi vor cânta, 
Laudă şi mulţumire,
//:  Şi-al martirilor şirag 
Te-or slăvi în veci cu drag!  ://

Peter Ritter 
Andante 


