
 

”Cântările Evangheliei” și ”Laudele Domnului” - vol. 1 
Aranjamente muzicale pentru bisericile evanghelice care nu se pot bucura de slujirea  

unui organist/pianist ... ... mai sunt unele cântări în lucru; la final, le pot oferi celor interesați. 

Condiția este să am o adresă de email pentru contact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bătut la ușa ta 

A noastră credință are temelie 

Aceasta e ziua Domnului 

Acest nou Legământ 

Al rugăciunii dulce ceas 

Am cămin mai sus de nori 

Am găsit o dulce mângăiere 

Am o carte ce-o iubesc 

Am părăsit păcatu-nșelător 

Aș vrea ISUSE scump să fiu ca Tine 

Așa cum sunt la Tine vin  

Ascultă glasul ce te cheamă 

Ascultați acest cuvânt 

Astăzi vin să-mi plec genunchi - colind 

Atât am căutat rostul vieții 

Atâția obosiți, zdrobiți și frânți 

Atotputernic, Tată am 

Azi, ISUS, îți vorbește iar 

Batjocorit, batjocorit 

Bine e ca să știi (ce bine e ca să știi) 

Bunătatea e cununa 

Ca un râu e pacea de la Dumnezeu 

Când Aleluia Domnului 

Când am pacea Domnului 

Când aud în depărtare 

Când despre ISUS eu aud 

Când drumul meu e-ntunecos 

Când ești în strâmtorare 

Când ISUS HRISTOS m-a mântuit 

Când te uiți prea mult în soare 

Când trâmbița Domnului 

Când umblăm cu ISUS 

Când valea plângerii voi părăsi 

Când zorii cheamă din somnul greu 

Când zorii dimineții 

Când zorile revarsă 

Cânt Aleluia, Ție Dumnezeul meu slăvit 

Cânt Domnului că mi-a făcut bine 

Cântarea mea e numai despre ISUS 

Cântați pe ISUS cu iubire 

Cântați toți de bucurie  - colind 

Cânta-voi Domnului meu 

Cât de bogat și minunat 

Cât de drag ne este ISUS 

Cât de fericit și cât de bine 

Ce bine e ca să știi 

Ce bine e când frații cu dor se întâlnesc 

Ce bucurie am în ISUS 

Ce dar sufletesc minunat 

Ce dulce nume e ISUS 

Ce dulce răsună azi vestea 

Ce har, ce har să poți să crezi 

Ce mai prieten și ce frate 

Ce mare și bun, minunat și slăvit 

Ce mult dorește sufletul meu 

Ce mult ISUS ne-a iubit 

Ce nume minunat 

Ce-ar fi făptura-mi fără Tine 

Cel ce Te-ai deschis mie 

Cel mai frumos ești dintre oameni 

Ce-mpărtășire, ce bucurie 

 Cer și mare și pământ 

Cerul si pământul  

Ceru-ntreg tresaltă 

Cetate tare-i Dumnezeu 

Cine altul decât ISUS 

Cineva se-ngrijește de mine mereu 

Crede neîncetat 

Credința mea eu o zidesc 

Credința mea eu o zidesc (Cornerstone Hillsong) 

Credința mea nu-i pe nisip 

Crucea-i ascultarea Domnului ISUS 

Cu blândețe și drag ISUS ne cheamă 

Cu bucurie vor secera aceia 

Cu Dumnezeu în fiecare zi 

Cu ISUS în lumea asta 

Cu ISUS vreau să-mi continui calea 

Cu mulțumiri, ISUSE 

Cu Tine mă laud mereu 

Cum dorește un cerb 

Cum voi merge-n cer la Domnul 

Cunosc o iubită capelă 

Cunosc un nume mai presus de ceruri 

Curațit ești prin ISUS  

Dacă ești purtat de valul furios 

Dacă ne-adunăm în Domnul 

Dați-mi în mână Biblia cea sfântă 

De când HRISTOS m-a mântuit 

De ce doar frunze ai mereu 

De n-ar fi Harul Tău cel mare 

De noi fi slăvit 

De păcat ce m-ar spăla 

De păcat împovărat 

De trăiești cu Domnul tău mereu 

De vrei să-nveți răbdarea 

De-a lui ISUS iubire 

Departe-ntr-o iesle în paie ascuns 

Desăvârșită e, Doamne, iubirea Ta 

Deschide-mi ochii, vreau să Te văd ISUS 

Despre ISUS doresc a știi 

Destinul tău e să învingi 

Dimineață minunată 

Din cer ISUS veni 

Din cer, de la Tatăl 

Din cerul de sus, ISUS ne-a adus 

Din Tine am venit iubire 

Din trupul sfânt al lui ISUS 

Doamne a crede vreau 

Doamne mare, Te slăvim 

Doamne, ai plătit  

Doamne, credința mea 

Doamne, dăruiește-mi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doamne, mă predau azi, Ție 

Doamne, nu vreau comoară 

Doamne, părăsi-voi toate 

Doamne, precum vrei, așa fă Tu 

Doamne, sunt al Tău (al Tău sunt, Doamne) 

Doamne, Te măresc acuma 

Doamne, Tu știi, Tu vezi oricare drum 

Doamne, Tu, vorbește-mi 

Doamne, viața mea Ți-o dau 

Doamne-n mila Ta cea mare 

Doar o colibă, aici jos îmi ajunge 

Domnul ISUS peste tot va domni 

Domnul m-a găsit, povara El mi-a luat 

Domnul păcii să fie cu tine 

Domnul vrea să binecuvânteze 

Dorul meu se avântă spre patria mea 

Dragă-i ora dimineții 

Dragoste divină, sfântă 

Dreptatea și-al Lui sânge sfânt 

Dulce e a crede-n ISUS 

Dulce ISUSE, mult Te iubesc 

Du-mă la izvorul unde curge 

Dumnezeu e dragoste 

E drept că ISUS a murit 

E o stâncă ce de veacuri 

E viu, e viu ... 

El e Domn, El e Domn 

El m-a condus, ce har divin 

El n-a promis doar cerul senin 

El ne-a iubit, venind în lume 

El poate, El poate 

E-o minune când soarele-apune 

Ești necuprins și sfânt 

Ești obosit, în suflet apăsat 

Eu al Domnului sunt 

Eu aparțin lui ISUS (Domnul mă va iubi-ntotdeauna) 

Eu mă-ntorc la Tine azi, ISUSE 

Ferice casa unde este Domnul 

Fie-ne inima plină (inima ne fie plină) 

Fii larg la inimă 

Fii sfânt cum e Domnul 

Fiți voioși, fiți voioși totdeauna 

Focul dragostei lui ISUS 

Frați și surori, acum ne despărțim  

Frați, surori cântați toți și vă bucurați 

Fraților, veniți, cu ISUS porniți 

Frumoasă-i a Domnului casă 

Glasul păstorului cel blând (păstorul oaia își caută) 

Glorie, veșnică glorie – El ne-a iubit 

Grăbește Doamne de răspunde 

Grăbește timpul ca un nor 

Hai și laudă-L pe Domnul Sfânt - colind 

Hristos a înviat din morți 

Hristos în jurul Său ne-adună 

Iartă-mă, iartă-mă, Dumnezeul meu 

Imnuri de slavă spre Domnul din ceruri 

În al Domnului nume sfânt (în Numele lui Dumnezeu) 

În cetatea unde merg eu 

În Domnul eu am adăpost 

În fața tronului de sus 

În lumea-aceasta toate-s trecătoare 

În nemărginita-Ți milă 

În rugăciune fii mereu cu Domnul 

În sfințenie, slăviți-L  

În slujba Ta, ISUSE 

În străvechea Carte Sfântă 

În tot locul mă conduce 

În umblarea mea prin lume 

În veci Scriptura Sfântă 

În zbuciumul vieții 

Încă mai este loc la cruce 

Îndeajuns mi-e Doamne 

Îngeri mii în ceruri cântă - colind 

Inima mea, chiar azi Ți-o dau  

Inimi lângă inimi strângem 

Într-un sat ne-nsemnat din Iudeea - colind 

Învață-mă să făptuiesc 

Isus e Domn al Domnilor 

Isus iubit, când vei veni 

ISUS iubit, noi Te adorăm 

Isus preasfântul e mântuirea 

ISUS vă cheamă, auziți 

ISUS, nume scris veșnic 

ISUS, Te iubesc mai mult (Isus mai iubit ești mie) 

ISUSE, dintre toți Te-aleg mereu 

ISUSE, viața Ta mi-ai dat 

ISUSE-al meu prieten scump 

Iubire, Tu în veci mă ține 

Iubirea Lui e mult prea mare 

La cruce ai loc și tu 

La cruce unde-a murit Hristos 

La ISUS doar, privește 

La miezul nopții va veni 

La ora noastră biblică 

La-a Ta chemare vin 

Laudă pe Domnul, suflete 

Lăudați pe Domnul Dumnezeu 

Lăudați puterea lui ISUS 

Liber de lege, ce bucurie 

Locaș ceresc eu am aflat 

Lui mă voi încredința 

Lui Te roagă, El ține ce-a promis 

M-a aflat pe căi străine (m-a găsit Păstorul cel bun) 

Mă iartă, Doamne, căci eu merit 

Mai aproape, Doamne, către Tine 

Mai mult să Te iubesc 

Mai presus de orice 

M-am depărtat de Dumnezeu 

M-am hotărât să-L urmez pe ISUS 

Mă-ncred în El 

Mântuire ni s-a dat, fără nicio plată 

Mărețul har (amazing grace) 

Mărire Ție, ISUSE 

Măriți pe Domnul 

Mi-e dor de Tine, Doamne 

Minunat e Domnul 

Minunat este Dumnezeu 

Multă vreme eu am rătăcit 

Multă vreme eu am rătăcit 

Mulțumim, noi, Doamne 

Mulțumim, o, Tatăl nostru 

N-ai asemănare 

Nainte-n luptă să intrăm 

N-are nimeni ocrotire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne-om vedea la-acele țărmuri 

Nicidecum, nicăieri, niciodată 

Noi Îl slăvim azi pe Hristos 

Nu la întâmplare sunt 

Nu lăsa să treacă vremea 

Nu mergi de la mine ISUS 

Nu pot, o, Doamne, să-nțeleg 

Nu te-ndoi, ci crede 

Nu va fi o veste mai frumoasă  

Nu-i prieten lui ISUS asemenea 

Numai un pas spre Domnul 

Nume minunat e ISUS 

Nume Sfânt ce vreau să-L cuvânt 

O cântare de mărire 

O laudă mai înfocată 

O poartă-n ceruri s-a deschis 

O, Betleem oraș micuț - colind 

O, cât de bine-acum mă simt 

O, cât mă simt de fericit 

O, ce dulce nume ISUS 

O, ce simțire, L-am pe ISUS 

O, ce valuri de-ndurare 

O, ce veste îmbucurătoare - colind 

O, ce veste minunată - colind 

O, crește-mi iubirea în inima mea 

O, Dătătorul vieții 

O, de-aș avea eu limbi o mie 

O, Doamne aici ne-am adunat 

O, Doamne mare când privesc ... 

O, Doamne strig în clipa grea 

O, Doamne, ia-mă-n slujba Ta 

O, Doamne, ia-mi Tu mâna 

O, frunte-nsângerată  

O, ISUS, viața mea 

O, ISUSE, a mea cruce 

O, Mântuitorule 

O, noapte preasfințită - colind 

O, noapte sfântă, binecuvântată - colind 

O, noi ne-am bizuit pe Domnul 

O, nu respinge-al Său cuvânt 

O, păstorule bun paște 

O, rouă din cer, vino 

O, scumpă zi 

O, suflet ce ești în păcat 

O, Te privim, ISUSE 

O, vino, Doamne bun (Doamne, la mine vin) 

Oare la ușă cine-i  

Ogoarele sunt gata de recoltă 

Orice-ar veni să nu te temi 

Pace deplină în ISUS găsim 

Părintele-asupra-mi vegheaza 

Partea mea vei fi, o, Doamne 

Păstrează-ne în harul Tău 

Pe bolta cerului senin - colind 

Pe calea îngustă e luptă 

Pe crucea din dealul iubirii 

Pe inima lui ISUS  

Pe pământ și sus în ceruri 

Pe piatra arsă-a vieții 

Pe sfânta vieții cărare 

Pe un deal departe 

Pierdut odată-n lume (apă din izvorul sfânt al vieții) 

Prin har, Tu, Doamne, m-ai zidit 

Printre munți și dealuri 

Puteri de necrezut 

Rămâi cu noi 

Răscumpărătorul 

Răsună astăzi în toate țările 

Râu al binecuvântării 

Regele vieții, Domnul meu 

Să strălucesc ca o rază  

Să vestim cu bucurie 

Să-i spun lui ISUS orice durere 

Salvatorul meu îmi zice 

Schimbă-mi inima 

Scriptura e Cuvântul Sfânt 

Scumpe ISUS, ține-mă 

Se duce viața ca un vis 

Sfânt e Domnul Savaot 

Sfânt ești, sfânt ești, sfânt ești 

Sfârșitul veacului trăim 

Singura-mi înțelepciune 

Slava Ta o cânt ISUSE 

Slavă, slavă, îți cântăm ISUS necontenit 

Slăvit fii ISUSE căci lucruri mari faci 

Slăvit să fie Dumnezeu 

Slujesc pe Salvatorul  

Spre cer doresc a mă grăbi 

Stai pe loc și te gândește 

Stând pe promisiunile lui Hristos 

Suflet pierdut vino 

Suflete, trezește-te 

Sună harfa laudei mele 

Sunt cu voi oriunde 

Sunt străin și călător 

Sunt un bulgăr de nimic 

Suntem duși și clătinați  

Suntre trei crai de la Răsărit - colind 

Sus la lucru, amice creștine 

Sus, fraților, sus la lucru 

Te iubesc, ISUSE 

Te luptă cu avânt mereu 

Te nalț, Doamne, pururi 

Te-adorăm în fericire 

Te-am ales, Te-am ales  

Ți-aducem laudă, cinste 

Ție-Ți cânt Dumnezeul meu 

Totul Te adoră-n lume 

Trei păstori se întâlniră - colind 

Trezește-te, tu, care dormi 

Tu ești vrednic de-nchinare 

Tu ne-aduci dimineața zorii 

Tu nu pleci niciodată de la mine 

Un cântec răsună în inima mea 

Un nume-mi place să ascult 

Unde voi găsi iubire 

Unde-i teamă, nu-i iubire 

Veghează-n zori ... 

Veniți că totu-i pregătit 

Veniți creștini la rugăciune  

Veniți cu credință  

Veniți cu credință, plini de bucurie - colind 

Veniți prunci cu toții - colind 

Veniți să cântăm, lăudând pe ISUS 

Veniți, cântați că Dumnezeu 

Veniți, eu vă voi spune 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumental pentru laudă și închinare - vol. 2 
( cântări ce nu se găsesc în cărțile ”Cântările Evangheliei” și ”Laudele Domnului” ) 

Unele cântări au mai multe variante – fiecare biserică locală are libertatea să-și aleagă varianta care i se potrivește 

 

Cei care doresc acest volum, pot scrie la  
mariusmotora@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victoria în ISUS 

Vindecă a mea-ndoială  

Vino la apa vieții 

Vino la Domnul, nu-ntârzia 

Voi cânta doar despre ISUS 

Voi ostași, nainte! Mergeți cu Hristos! 

Voi pierduți cu sarcini grele 

Vom vedea pe Dumnezeu (deși mergem pe o cale ...) 

Vorbește-mi Tu, ISUSE 

Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu 

Vreau să iubesc pe frații mei  

Vreau să-ți spun, amice, totul despre ISUS 

Vreau, Doamne, să-nvăț 

Vrednic e Mielul Sfânt 

Vrednic ești de cinste și-nchinare 

Vrei tu să scapi de păcat, sarcină 

Zace-n rece mormânt 

Zi de zi, clipită de clipită 

Zidește în mine, o inimă curată, Dumnezeule 


