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    PDC-384 Întregii lumi 

1    Întregii lumi acuma se vesteşte, cum Dumnezeu coborâ pe pământ;
La Betleem scriptura se-mplineşte, căci S-a-ntrupat al veciei Cuvânt!
Ce bucurie, pace şi iubire, vestiră îngerii în dulce cor!
Azi s-a-mplinit o mare prorocire: Cristos Isus ni-i dat Mântuitor!
Cristos Isus ni-i dat Mântuitor!

2    Porniţi cu toţi pe drumul de credinţă prim care-au fost sfinţii toţi îndrumaţi 
Ca Domnul sfânt, trăind în umilinţă, spre slava Lui tot ce aveţi să-nchinaţi!
Privind la iesle, luaţi cu toţi aminte, O pildă de smerenie turor! 
Domnul Isus din cer, din locuri sfinte, la noi venind, este Mântuitor!
La noi venind, este Mântuitor!

3    A  sfărâmat robia cea haină, azi har şi pace pe noi ne-nconjor; 
Şi-L aşteptăm curând iar să revină cu El să fim, să-L slăvim toţi în cor!
O, Doamne, azi spre Tine îşi îndreaptă biserica nădejdile-i cu dor!
Tu, Mire sfânt, mireasa Te aşteaptă! O, vin' curând, slăvit Mântuitor!
    O, vin' curând, slăvit Mântuitor!
    --------------------------------------------------------------------------------------------

    PDC-384   O noapte sfântă

1    O, noapte sfântă, binecuvântată 
Isus în iesle umil S-a născut
În lumea de păcate frământată,
Mântuitorul azi a coborât.
Speranţa'n sufletul trudit răsare,
A zorilor lumini ne strălucesc. 
        Îngenunchiaţi, e ceru-n sărbătoare
        Mulţimi de îngeri azi Îl preamăresc
        Mulţimi de îngeri azi Îl preamăresc.
    
2    Conduşi de stea spre ieslea Lui săracă
Şi noi ca magii adânc ne smerim
Vrem darul nostru Pruncului să placă
Întreaga viaţă Lui I-o dăruim,
El, rege-al regilor stă intr-o iesle
Simţind din plin necazul nostru greu.
    Glorie Lui, El printre noi trăieşte
    Şi chiar în iesle El e Dumnezeu
    Şi chiar în iesle El e Dumnezeu.

3    Ne-a arătat iubirea jertfitoare
Cu pace El a venit pe pământ 
Nu vor fi robi nici lanţurile-amare
Nici asuprire-n al Său nume sfânt,
Cântări de mulţumire să-I aducem 
Slăvitu-I Nume veşnic să-L cinstim.
    El este Domn, Cristos în veci e rege
    Iubirea, slava Lui o preamărim
    Iubirea, slava Lui o preamărim.
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