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PDC-045   Slavă, slavă Ţie Doamne!
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B-002  Lăudaţi-L în sfinţenie

1    Lăudaţi-L în sfinţenie
Căci multe minuni face!
El cu răscumpăraţii Săi 
În strălucire şade.

Rferen:
Aleluia, aleluia, 
aleluia! Amin.

2    Slăviţi-L cu bucurie,
Cântaţi în glasul harfei!
Preamăriţi-L cu glorie,
Şi cu ruga inimi.

3    Săltaţi toţi de bucurie,
Căci Duhul Sfânt aţi primit!
Lăudaţi-L în smerenie,
Pe Cel ce va mântuit.

PDC-045  Slavă, slavă Ţie, Doamne 

1    Slavă, slavă Ţie, Doamne,
Slavă Numelui Tău sfânt!
El ne dă iubire, pace
Între oameni pe pământ!
Aliluia, aliluia, aliluia, amin!

2    Îngerii, în orice oră,
Laudă marile-I minuni;
Iară sfinţii ce-L adoră
Îi arunc-a lor cununi;
Aliluia, aliluia, aliluia, amin

D. Bortniansky

CE-076   În sfinţenie slăviţi-L!

1    În sfinţenie slăviţi-L pentru noi El S-a jertfit
Şi la toţi  răscumpăraţii loc în cer le-a pregătit.

Refren:
Aleluia, aleluia, aleluia, Amin!

2    Preamăriţi cu veselie şi din harfe să cântaţi;
Glorie şi slavă-I fie, ruga inimii-nălţaţi.

3    Să cântaţi cu bucurie, Duhul Sfânt voi aţi primit,
Să-L lăudaţi toţi cu iubire  pe Cel ce va mântuit!

Allegretto


