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Cuvânt înainte 

 

Cu îngăduința Prea Sfintei Treimi, cu binecuvântarea și cu ajutorul 

părintelui nostru paroh Mihai VRÂNCEANU, a apărut această broșură 

care cuprinde colinde și alte cântări pe care credincioșii din Turnu Roșu 

le cântă de sărbători. 

 

Gândită ca parte a unei lucrări mai mari, broșura conține doar versurile 

colindelor și cântărilor din cuprinsul ei și poate fi găsită, în format 

imprimabil (fișier „pdf”), pe site-ul comunei noastre (www.turnurosu.ro). 

 

Pentru scrierea versurilor am folosit texte scrise de mai multe persoane. 

Chiar dacă nu le menționez aici numele, consider că se cuvine să le 

aducem mulțumiri și să le arătăm recunoștință tuturor celor care au 

contribuit la transmiterea textelor și a melodiilor de la o generație la alta. 

 

Am scris versurile cântându-le cu bucurie și mi-am dat seama, mai mult 

decât până acum, cât de frumoase și de valoroase sunt cântările noastre 

și cât de credincioși și de sensibili au fost înaintașii noștri. De asemenea, 

acum mi se pare că înțeleg mai lămurit rostul colindelor și al cântărilor 

bisericești și nevoia firească a credincioaselor / credincioșilor de a aduce 

cântare de laudă și de mulțumire lui Dumnezeu. 

 

Haideți să continuăm să cântăm Domnului! Haideți să urmăm cuvintele 

doxologiei mari (pe care o cântăm la sfârșitul Utreniei) și să nu încetăm 

să aducem slavă „Celui ce ne-a arătat nouă lumină” ! 

 

Noiembrie, 2016         Călin DENEȘ 
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Doxologia mare 

 

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni 

bunăvoire! 

Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, închinămu-ne Ție, slăvimu-Te, 

mulțumim Ție pentru slava Ta cea mare. 

Doamne, Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte Atotțiitorule, Doamne, 

Fiule, Unule-Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte. 

Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici 

păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. 

Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui, și ne 

miluiește pe noi. 

Că Tu ești Unul Sfânt, Tu ești Unul Domn Iisus Hristos, întru mărirea lui 

Dumnezeu Tatăl. Amin! 

În toate zilele bine Te voi cuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în 

veacul veacului. 

Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim 

noi. 

Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și 

preaslăvit este numele Tău în veci. Amin! 

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. 

Bine ești cuvântat, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. (de 3 ori) 

Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis: 

Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție! 

Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești 

Dumnezeul meu! 

Că la Tine este izvorul vieții, întru lumina Ta vom vedea lumină. 

Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. 

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe 

noi! (de trei ori) 

Slavă... 

Și acum... 

Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! 

(Apoi mai pe larg:) 

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe 

noi! 
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Aghiosul Sf. Ierarh Nicole 

 

 

 

1. 

O aghios, aghios, {bis} 

Arhiereu prea luminos! {bis} 

Astăzi nouă strălucește, {bis} 

Tuturor le povestește. {bis} 

2. 

Căci minuni mari a(u) făcut {bis} 

De când Sfântul s-a născut. {bis} 

Miercurea și vinerea, {bis} 

N-a supt țâța maica-sa. {bis} 

3. 

Iar dacă s-a înălțat, {bis} 

El carte a învățat. {bis} 

Cu voia lui Dumnezeu {bis} 

S-a făcut arhiereu. {bis} 

4. 

Iar un om sărac fiind {bis} 

Și trei fecioare având, {bis} 

Legături de bani le-a(u) dat, {bis} 

Pe fecioare le-a(u) scăpat, {bis} 

5. 

Din robia iadului {bis} 

Și din munca veacului. {bis} 

O, Nicolae, prea sfinte, {bis} 

Dulcele nostru părinte! {bis} 

6. 

Voim să te lăudăm, {bis} 

Cu toți așa să strigăm: {bis} 

Bucură-te prea mărite, {bis} 

Arhiereule, părinte! {bis} 

7. 

Tu pe mare-ai ajutat {bis} 

Corabia o-ai scăpat, {bis} 

Din vifor și mare vânt, {bis} 

De a ieșit la pământ. {bis} 

8. 

Și pe filozofi trufași {bis} 

Și ai noștri mulți vrăjmași, {bis} 

Cu al tău minunat sfat, {bis} 

Gura lor le-ai astupat. {bis} 

9. 

Pace lumii să răsaie, {bis} 

De la Sfântul Nicolae! {bis} 

Și de-acum până-n vecie, {bis} 

Sfântul prea mărit să fie! {bis} 
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Nașterea 

(Troparul Nașterii Domnului Iisus Hristos) 

 

 

Nașterea Ta, Hrisoase Dumnezeul nostru, 

Răsărit-a lumii lumina cunoștinței. 

Că printr-însa,’ceia ce slujeau stelelor 

De la stea s-au învățat 

Să se-nchine Ție, Soarelui Dreptății 

Și să Te cunoască pre Tine, Răsăritul cel de Sus, 

Doamne, Mărire Ție! 

 

 

 

 

 

Hristos se naște! 

(alt tropar) 

 

 

Hristos se naște, măriți-L! 

Hristos din ceruri, întâmpinați(-L)! 

Hristos pe pământ, înălțați-vă! 

Cântați Domnului tot pământul! 

Și cu veselie lăudați-L popoarelor, 

Că S-a prea mărit! 
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O, ce veste minunată! 
 

1. 

O, ce veste minunată, 

Lângă Vifleim s-arată! 

C-a(u) născut prunc, 

Din Duhul Sfânt, 

Fecioara curată. 

2. 

Mergând Iosif cu Maria 

În Vifleim să se-nscrie, 

Într-un sălaș, 

Lâng-acel oraș,  

Au născut pe Hristos. 

3. 

Pe Fiul cel din vecie, 

Ce L-a(u) trimis Tatăl mie, 

Ea să-L nască, 

El să crească, 

Să ne mântuiască. 

4. 

Păstorii văzând în zare, 

Din ceruri, lumină mare, 

Ei fluierau, 

Îngerii cântau, 

Toți se bucurau! 

5. 

După o stea luminoasă 

Din celelalte aleasă, 

Trei crai mergeau, 

Daruri duceau, 

În genunchi cădeau. 

6. 

Osteneala dumneavoastră, 

Dumnezeu să v-o plătească, 

Cu Cereasca-mpărăție, 

Până în vecie!  

{bis} 

{bis} 

{bis} 

{bis} 

{bis} 

{bis} 
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Astăzi am văzut minune 

 

 

 

1. 

Astăzi am văzut minune, 

Ceea ce îngerul spune, 

Astăzi toate s-au ‘plinit, 

Câte s-au fost proorocit. 

2. 

Despre Mesia Hristos, 

S-a-mplinit foarte frumos, 

Unde este-acum un om 

Precum a fost Solomon. 

3. 

Să-i cântăm aliluia, 

Din cântările ‘celuia! 

Vom cânta acum și noi, 

Din fluier și din cimpoi! 

4. 

Vino frățiorul meu, 

Vino o doritul meu, 

Vino la gradina Sa, 

C-a înflorit rodia! 

5. 

Din cei drepți a înflorit 

Și frumos a odrăslit, 

Din Achim și din Ana, 

Ca să-și arate taina. 

6. 

Taina cea din veac ascunsă 

Și de îngeri neștiută, 

Că fecioara Maria 

Și-a dat merodenia. 

 

7. 

Să mergem la Palestina, 

Unde-a răsărit lumina, 

Să mergem la Vifleim, 

Lumina să o vedem! 

8. 

Vezi o fecioară și-o maică, 

Ce-a plecat fiu făr’ de taică, 

‘Cestuia să ne-nchinăm, 

Credincioșii să-I strigăm: 

9. 

Slavă sus lui Dumnezeu, 

Marelui Arhiereu! 

Slavă sus Nașterii Sale 

Că ne-a făcut la Rai cale! 

 

Și de-acum până-n vecie 

Amin Doamne, Slavă Ție! 
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Vifleimul jidovesc 

 

 

1. 

(În) Vifleimul jidovesc, 

S-a născut Domnul Ceresc, 

Când atunci împărățea 

Irod crai-își poruncea. 

2. 

Veste mare s-auzit 

Tocmai de la răsărit, 

Prin Vifleim au venit 

Tocmai de la răsărit. 

3. 

Cu steaua-u călătorit 

Trei Crai de la Răsărit, 

Iară Craii căci era’ 

Tocmai de la Persia. 

4. 

Numele lor așa era: 

Gașpar, Valtezar, Macaria. 

Irod calea lor ținând, 

Foarte tare ispitind. 

5. 

La Ierusalim s-au dus, 

Lui Irod nimic n-au spus, 

Iarăși Irod împărat, 

Văzându-se înșelat, 

6. 

Oastea lui și-a(u) ridicat, 

Mulți coconi mici au tăiat, 

Patruspre’ce mii de prunci, 

De doi ani în jos mai mici. 

7. 

Și-a(u) gândit, făr’ de folos, 

Să-L taie și pe Hristos. 

Pe Hristos nu L-a(u) tăiat, 

Tatăl Sfânt L-a apărat. 

8. 

Și L-a(u) dus la Egipet, 

Să-L așeze pe moșie 

Ca pe-u-mpărat din vecie. 

Amin Doamne, Slavă Ție! 
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În orașul Vifleim 

 

 

1. 

În orașul Vifleim 

Veniți voi toți de-L vedeți, 

De-L vedeți și de-L credeți! 

2. 

Căci nouă ni S-a născut 

Domnul cel făr’ de-nceput, 

Astăzi cel mai de demult. 

3. 

Cel din prooroci prorocit, 

Mesia făgăduit, 

Că se va naște Mesia 

4. 

Din Fecioara Maria, 

Din sămânța lui Iosif 

Și din roada lui Avram, 

5. 

Mântuirea lui Adam. 

Pe scaunu’ lui David Crai, 

S-a născut din vița lui 

6. 

Un Crai al pământului. 

Veniți la-nchinarea Lui, 

Aducându-I Lui daruri! 

7. 

Aur, smirnă și tămâie 

Și lor multă bucurie, 

Tămâie mirositoare  

 

 

8. 

Și smirnă folositoare. 

Fecioarele vor cânta, 

Că le-a născut Maria, 

9. 

Maria pre Mesia, 

În ieslea dobitoacelor. 

Pe deasupra iesălii, 

10. 

Frumos cântau îngerii: 

Culcă-Te Crai îngeresc, 

În sălaș dobitocesc, 

11. 

Culcă-Te pe fân uscat, 

În giulgiuri înfășurat! 

De-ți pofti și cântători, 

12. 

Vor veni și cei păstori, 

Cu mai frumoase cântări. 

Cu fluiere fluierând 

13. 

Și pe Dumnezeu lăudând: 

Slavă sus lui Dumnezeu, 

Marelui Arhiereu! 

14. 

Slavă sus Nașterii Sale,  

Că ne-a făcut la rai cale! 

Și de-acum până-n vecie, 

 

Amin Doamne, Slavă Ție! {bis} 
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Sculați frați! 

 

 

1. 

Sculați frați, nu mai dormiți 

Și degrabă să porniți 

La orașul jidovesc 

Ce Vifleim îl numesc! {bis} 

2. 

Iată Hristos s-a născut(u), 

Cel așteptam de demult(u), 

Iată s-a născut Mesia 

Precum scrie proorocia, 

La proorocul Isaia! 

3. 

Veniți toți să ne-nchinăm(u), 

Cinste Domnului să-I dăm(u)! 

Eu am douăzeci de oi 

Și I-oi duce Lui doi miei. {bis} 

4. 

Iată am și eu oi zece 

Și I-oi duce un berbece. 

Eu sunt păstor la oraș 

Și am rămas țighidaș 

Și I-oi duce Lui un caș. 

5. 

O, Doamne-mpărate Sfinte, 

Primește și-a noastră cinste! 

Primește și de la noi, 

Că suntem ciobani la oi! {bis} 

6. 

Și așa ni-i rânduiala, 

Ca să plătim zeciuiala. 

Și așa ni-i scris în lege, 

Ca să dăm una din zece. {bis} 
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Steaua 
 

1. 

Steaua de sus răsare, 

Ca o taină mare. 

2. 

Steaua strălucește, 

Pe Hristos vestește. 

3. 

Steaua își dă rază, 

Pe magi luminează. 

4. 

Și magii grăiesc(u), 

În grai filozofesc(u). 

5. 

Că-n ieslea proorocită, 

De Varlaam vestită. 

6. 

Că de când pământul 

S-a născut Cuvântul. 

7. 

Și făr’ de aceasta, 

L-a(u) născut pe-Acesta. 

8. 

Născând pe Hristos(u), 

Lumii spre folos(u). 

9. 

O, stea prea luminoasă, 

Din toate aleasă! 

10. 

Cu a ta ivire 

Ne-nvață-ntocmire. 

11. 

Și nouă ne scrie, 

În astronomie, 

12. 

Că s-a născut jos(u) 

Împăratu’ Hristos(u). 

 

13. 

În cetatea lui David(u), 

Pildă arătând(u). 

14. 

Și dacă-au vazut(u), 

Au călătorit(u), 

15. 

Trei Crai de la răsărit(u) 

În Vifleim au venit(u). 

16. 

Și, daca-au aflat(u), 

Pe Cel ce-au căutat(u), 

17. 

Lui s-au închinat(u) 

Ca unui(a) Împărat(u). 

18. 

Cu daruri mulțumind(u), 

Lui Hristos grăind(u): 

19. 

O, Cocoane Împărate, 

Și Prea Luminate, 

20. 

Te știm că ești Mărit(u), 

Întru Treime Slăvit(u) 

21. 

Și-n ce chip ai venit(u), 

Din Fecioară Te-ai născut(u). 

22. 

Din Fecioară curată 

Și Prea Luminată. 

23. 

Pentru-aceea Te rugăm(u), 

La picioare Îți cădem(u), 

24. 

Ca de la noi să primești, 

Aceste daruri lumești. 
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Trei crai 

 

 

1. 

Trei Crai de la răsărit 

Cu steaua-u călătorit, 

Când în cale cugeta’, 

Steaua ’nainte mergea. 

2. 

Când sta’ de se odihnea’ 

Steaua încă-ngăduia. 

La Ierusalim s-au dus, 

Lor steaua li s-a ascuns. 

3. 

Și lor le-a fost de-ntrebare 

De-această minune mare. 

Unde știți că s-a născut 

Un crai tânăr de curând? 

4. 

Steaua-m văst la răsărit, 

După dânsa am venit, 

Iarăși Irod împărat, 

Văzându-se înșelat, 

5. 

Oastea lui și-a ridicat, 

Mulți coconi mici a tăiat, 

Patruspre’ce mii de prunci, 

De doi ani în jos mai mici. 

6. 

Era ciudă și obidă, 

Maicilor mare osândă. 

Maicile se tânguiau, 

Pe Irod îl blestemau: 

 

7. 

Cum i-a fost lui la-ndemână, 

Să taie prunci făr’ de milă? 

Temându-se de domnie, 

S-a lipsit de-mpărăție. 

 

Și de-acum până-n vecie, 

Amin Doamne, Slavă Ție! 
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Trei păstori 

 

 

1. 

Trei păstori se întâlniră, {bis} 

Raza soarelui, floarea soarelui 

Și așa se sfătuiră: 

2. 

Haideți fraților să mergem, {bis} 

Raza soarelui, floarea soarelui, 

Floricele să culegem! 

3. 

Și să facem o cunună, {bis} 

Raza soarelui, floarea soarelui, 

S-o-mpletim cu voie bună. 

4. 

Și s-o ducem lui Hristos, {bis} 

Raza soarelui, floarea soarelui, 

Să ne fie de folos! 
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Vifleimul cel Mare 

 

 

 

1. 

Vifleime veselește-te! 

Efrata gătește-te! 

Că Maica-mpăratului Hristos, 

Vine ca să nască lumii spre folos, 

O,o,o minune! 

2. 

Pe Împăratul și pe Dumnezeu, 

Ca să ne umplem toți de darul Său 

Pe care toți proorocii L-au proorocit 

Și cuvântul lor li s-a-mplinit, 

O,o,o minune! 

3. 

În zilele-mpăratului Irod, 

Au ieșit veste-ntre norod, 

Păstorii turma lor străjuiau, 

Îngerii pe dânși-i luminau, 

O,o,o minune! 

4. 

Îngerul le zicea: nu vă temeți voi păstorilor, 

Căci bucurie a venit oamenilor! 

Păstorii s-au dus după porunca îngerească, 

Lăsând turma lor cea păstorească, 

O,o,o minune! 

5. 

Și-au aflat pe Precesta cu Hristos în iesăle, 

Și-au dat la toată cetatea de veste, 

Filozofii proorocia lui Varlaam citeau, 

(Și) Pe urma stelei călătoreau, 

O,o,o minune! 
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6. 

Gașpar, Valtezar și cu Melhior, 

Trimițând steaua după pofta lor, 

Iar steaua deasupra iesălei a(u) stătut, 

Craii în Vifleim au sosit, 

O,o,o minune! 

7. 

Scumpe daruri lui Hristos I-au dăruit, 

Precesta le-a mulțumit, 

Aur, smirnă și tămâie, 

Ca pe Hristos să-L mângâie, 

O,o,o minune! 

8. 

Aurul ca Împărăția, 

Tămâia ca Dumnezeirea, 

Smirna ca moartea, 

Precesta pe toate le primea, 

O,o,o minune! 

9. 

Filozofii ziua bună că-și luau 

În țara lor se întorceau, 

Lui Irod veste nu-i da, 

Irod rău se mânia, 

O,o,o minune! 

10. 

Oastea lui și-a ridicat, 

Pruncii cei mici din Vifleim i-a tăiat, 

Mii patrusprezece, 

Irod cel fără de lege, 

O,o,o minune! 

11. 

Iarăși maicile pruncilor, 

Își băteau piepturile lor, 

Și strigau lui Dumnezeu, 

Iar Irod socotea în gândul său, 

O,o,o minune! 
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12. 

Socotea că va tăia și pe Hristos Mesia, 

Ca să trăiască-n lume cu veselia, 

Iarăși Tatăl Sfânt L-a apărat, 

Nelegiuitul Irod a rămas înrușinat, 

O,o,o minune! 

13. 

Veniți toți proorocii de-L vedeți, 

Că Hristos s-a născut prunc isteț, 

Pe care voi toți proorocii L-ați proorocit 

Și acum la toată lumea a sosit, 

O,o,o minune! 

14. 

Proorocul Varlaam proorocea, 

Că din Iacob v-a răsări o stea 

Și se va ridica un om din israeliteni 

Și va omorî pe toți boierii movișteni, 

O,o,o minune! 

15. 

Proorocul Avacum în măgură Te-a văzut, 

Daniil, munte netăiat te-a cunoscut, 

Iacob, scară de la cer pân-la pământ, 

Limpede la scară căutând, 

O,o,o minune! 

16. 

Văzând îngerii suindu-se și coborându-se, 

Moise-n munte, rug aprins și nemistuindu-se 

Căci Fecioara va lua în pântece, 

Pe Emanoil înfășat în scutece, 

O,o,o minune! 

 

Și de-acum până-n vecie, 

Amin, Doamne, Slavă Ție! 
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Plugușorul 

 

 

1. 

Mâine anul se-nnoiește, 

Plugușorul se pornește 

Și începe-a colinda 

Pe la case a ura. 

Ia mai mânați măi: hăi, hăi! 

2. 

Iarna-i grea, omătu-i mare, 

Semne bune anul are, 

Semne bune de belșug 

Pentru brazda de sub plug! 

Ia mai mânați măi: hăi, hăi! 

3. 

De urat, am mai ura, 

Dar ni-i frică c-o-nsera, 

Și noi suntem mititei 

Și ne mâncă câinii răi! 

Ia mai mânați măi: hăi, hăi! 

 

 

 

Sorcova 

 

 

Sorcova, vesela, 

Să trăiți să-mbătrâniți, 

Ca un măr, ca un păr, 

Ca un fir de trandafir! 

Tare ca piatra, iute ca săgeata! 

Tare ca fierul, iute ca oțelul! 

La anu’ și la mulți ani!  
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Pre arătătorul 

(Troparul Sf. Vasile cel Mare) 

 

Pre arătătorul Celui ceresc, 

Pre tainicul Stăpânului, 

Pre sfeșnicul cel luminos, 

Cel din Cezareea, 

Cea din Capadocia, 

Pe marele Vasilie, 

Cu toții să-l cinstim! 

 

 

 

Ziorile  

(Zorile) 

 

Ziori, ziori, dragi ziori, 

Nu grăbiți cu revărsatu’ 

Că ne-apucă ziua-n satu’ 

Și-avem trei cai de furatu: 

Unu-i roșu ca focu’, 

Altu-i negru ca corbu’, 

Altu-i alb ca zăpada. 

Ceață, ceață negureață 

Ia-te mai de dimineață, 

Dinspre deal, dinspre vâlcele, 

Să văd casa mândrei mele! 

Murgule, coamă rotată, 

Mai scapă-mă înc-o dată 

Că-ți dau apă strecurată, 

Strecurată prin găleată 

Și ovăzu’ zdruhăitu 

Ca să ții la drum întinsu!  
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Aghiosul Bobotezei 

 

 

1. 

O, aghios, aghios, {bis} 

Trecând nașterea lui Hristos, {bis} 

Veniți toți să ne sculăm, {bis} 

Vifleimul să-l lăsăm! {bis} 

2. 

La Iordan s-alergăm {bis} 

Minune mare să vedem, {bis} 

La Iordan râu frumos {bis} 

C-acolo vine Hristos. {bis} 

3. 

Duhul de la ceruri zboară {bis} 

Ca un porumb se pogoară, {bis} 

Apele să le sfințească {bis} 

Și pe noi să ne spășească. {bis} 

4. 

Al pustiu locuitor {bis} 

Și Ioan Botezător, {bis} 

Mai ’nainte se silește, {bis} 

Pocăința și-o gătește. {bis} 

5. 

Și pe noi să ne spășească, {bis} 

Cu apă să ne stropească, {bis} 

Să ne boteze-n troiță, {bis} 

Blagoslovnica-i credință. {bis} 

6. 

Iarăși când sosi Hristos, {bis} 

Iordanul s-a întors, {bis} 

Înapoi fugi cu pripă, {bis} 

Dar proorocul sta cu frică. {bis} 

 

7. 

Hristos îl cheamă la Sine, {bis} 

Vino, Ioane, la Mine! {bis} 

Vino acum și cutează {bis} 

Și degrabă Mă botează! {bis} 

8. 

Dar proorocul sta trist foarte, {bis} 

Vrea să pășească, nu poate. {bis} 

Proorocul se jeluiește {bis} 

Și către Hristos grăiește: {bis} 

9. 

Eu vreau botez de la Tine {bis} 

Și tu acum vii la mine? {bis} 

Eu, Doamne mă-nspăimântez, {bis} 

Nu știu cum să te botez! {bis} 

10. 

Eu sunt iarbă și țărână {bis} 

Și-mi tremură a mea mână, {bis} 

Tu ești foc nemistuit, {bis} 

Care și munți ai pârlit. {bis} 

11. 

De sfânt creștet m-oi atinge, {bis} 

Dar m-oi arde și m-oi frige. {bis} 

Hristos lui Ioan grăiește, {bis} 

Ca un Stăpân poruncește: {bis} 

12. 

Vino acum și cutează {bis} 

Și degrabă Mă botează! {bis} 

Vino acum nevorbind {bis} 

Și Mă botează tăcând! {bis} 
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13. 

Atunci proorocul venea {bis} 

Și de frică tremura, {bis} 

De Stăpân se atingea, {bis} 

Dar asuda și ofta. {bis} 

14. 

Și din ochi-i lăcrima {bis} 

Și cu frică-L boteza. {bis} 

Cerurile s-au deschis, {bis} 

Duh din cer s-a coborât. {bis} 

15. 

Glas din cer s-a auzit: {bis} 

Tu ești Fiul meu iubit, {bis} 

Întru care am voit {bis} 

Și din cer Te-am pogorât! {bis} 

16. 

Duhul Sfânt mărturisește {bis} 

Și cuvântul întărește. {bis} 

Frumos praznic a(u) trecut, {bis} 

Întru care Te-ai născut! {bis} 

17. 

Acesta-i mai luminat, {bis} 

În care Te-ai botezat! {bis} 

Acolo-ai fost vestitor, {bis} 

Aici ’nainte-mergător. {bis} 

18. 

Acolo steaua vestește, {bis} 

Aici Duhul mărturisește. {bis} 

Astăzi cu apă se spală {bis} 

A strămoșilor greșeală. {bis} 

19. 

Păcatul cel de demult(u), {bis} 

Care-n Rai a fost făcut(u) {bis} 

(De) Moșul Adam de demult(u). {bis} 

Veniți toți să mulțumim, {bis} 

 

20. 

Cu apă să ne stropim, {bis} 

Lui Hristos să ne rugăm! {bis} 

Și la rugă, când vom sta, {bis} 

Cu toți să zicem așa: {bis} 

21. 

O, Cerescule-mpărate, {bis} 

Spală ș-a’ noastre păcate {bis} 

Și ne fă și nouă parte {bis} 

De-a Ta sfântă bunătate! {bis} 

22. 

Raiul să îl dobândim {bis} 

Și în el să viețuim, {bis} 

Pururea să Te mărim, {bis} 

În veci să Te fericim! {bis} 

 

 

 

Mențiune: 

 

Când merg la colindat la 

credincioșii care poartă numele 

Iordan, colindătorii cântă doar 

strofele 1, 2, 3 și 6, urmate de 

finalul: 

 

Pace vouă să vă fie, {bis} 

La mulți ani cu veselie! {bis} 
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Troparul Botezului Domnului Iisus Hristos 

 

 

În Iordan botezându-Te Tu, Doamne, 

Închinarea Treimii S-a arătat; 

Că glasul Părintelui 

A mărturisit Ție, 

Fiu iubit pe Tine numindu-Te. 

 

Și Duh în chip de porumb(el) 

A adeverit întărirea Cuvântului. 

Arătatu-Te-ai, Hristoase Doamne, 

Și lumea o-ai luminat, 

Mărire Ție! 

 

 

 

 

La grădina lui Ion 

 

La grădina lui Ion {bis} 

Toate păsările dorm. {bis} 

Numai una n-are somn {bis} 

Și zboară din pom în pom 

Și strigă Ion, Ion! 

Și zboară din creangă-n creangă {bis} 

Și strigă: Ioane dragă! {bis} 

Și zboară din vie-n vie {bis} 

Și strigă: lele Mărie! {bis} 
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Aghiosul Sf. Ioan Botezătorul 

 

 

 

1. 

O, aghios, aghios, {bis} 

O prooroc prea luminos, {bis} 

Al pustiu’ locuitor {bis} 

Și Ioan Botezător! {bis} 

2. 

Mai ’naine se silește {bis} 

Pocăința și-o gătește, {bis} 

Să ne boteze-n troiță, {bis} 

Blagoslovnica-i credință. {bis} 

3. 

Iarăși când sosi Hristos, {bis} 

Proorocul stătea fricos. {bis} 

Hristos îl cheamă la sine: {bis} 

Vino, Ioane, la Mine! {bis} 

4. 

Vino acum și cutează {bis} 

Și degrabă Mă botează! {bis} 

Atunci proorocul venea {bis} 

Și pe Domnul boteza. {bis} 

 

Pace vouă să vă fie, {bis} 

La mulți ani cu veselie! {bis} 
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Viersul Floriilor 

(Colindă de Florii) 

 

 

1. 

Veniți cu toți di-mpreună 

Să-mpletim și noi cunună, 

De odrasle înverzite 

Și de stâlpări înflorite! 

O, o, o, fraților! 

2. 

Pe Hristos să-ntâmpinăm 

Și Lui să ne închinăm, 

Și ale noastre veșminte 

Să le-așternem înainte! 

O, o, o, fraților! 

3. 

Tot omul să I se-nchine 

Că-mpăratul, iată, vine! 

Pe asin încălecând, 

Cu dreapta blagoslovind, 

O, o, o, fraților! 

4. 

Să-mplinească proorocia, 

Cea scrisă de Isaia; 

Cartea Sionului scrie 

Că-mpăratul va să vie, 

O, o, o, fraților! 

5. 

Veniți cu viers mângâios 

Să lăudăm pe Hristos! 

Cu versul cocorilor 

Și al sugătorilor, 

O, o, o, fraților! 

 

6. 

Ierusalimu’ nu-i departe, 

Betania e aproape, 

Unde Hristos a venit 

La Lazăr ce-a fost murit, 

O, o, o, fraților! 

7. 

Că din somn l-a înviat 

Și la surori li l-a dat, 

Și s-au ospătat la masă 

Întru a lui Lazăr casă, 

O, o, o, fraților! 

8. 

Apostolii aduc mânzul. 

Iisus se suie pe dânsul, 

Dar la pruncii jidovești 

Să tot stai, să tot privești! 

O, o, o, fraților! 

9. 

Toți urmează după El 

Ca după prea-blândul miel, 

Cu ucenicii cei care 

Așterneau haine pe cale, 

O, o, o, fraților! 

10. 

Sună munții codrilor 

De viersul cocorilor! 

Osana dintru-nălțime 

Că-mpăratul, iată, vine! 

O, o, o, fraților! 
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11. 

Bine este cuvântat 

Cel pe mânz încălecat, 

Împărat în Ierusalim, 

Pe scaunul lui David. 

O, o, o, fraților! 

12. 

În Valea lui Iosafat 

Mulți coconi s-au adunat, 

Unii stâlpări împlântau, 

Alții hainele-așterneau, 

O, o, o, fraților! 

13. 

Strigați în Ierusalim: 

Osana dintru-nălțimi! 

Că-mpăratul, iată, vine 

Pe mânzul cel de asine, 

O, o, o, fraților! 

14. 

Bătrânii se minunau, 

Fariseii se prindeau, 

Inimile le crăpau 

Când Osana auzeau. 

O, o, o, fraților! 

15. 

Veniți cu toți să-L primim 

Cei ce Sionul iubim, 

Ca a venit pe pământ 

Împăratul mântuind. 

O, o, o, fraților! 

 

 

16. 

Veniți cu toți să-L primim, 

Cei de prin Ierusalim! 

Asina negrăitoare, 

De Dumnezeu purtătoare, 

O, o, o, fraților! 

17. 

Iisus vine cu blândețe 

Ca pe popor să-L învețe. 

Pe asin Se umilește 

Căci mândrie nu poftește. 

O, o, o, fraților! 

18. 

Muntele Sionului, 

Biserica Domnului, 

Muntele cu umbră deasă 

De Fecioara mult aleasă, 

O, o, o, fraților! 
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