
CANTARI  LITURGICE 
 

ANTIFONUL I 

Marire Tatalui si Fiului si Sfantului Duh 

Si acum si pururea si in vecii vecilor amin. 

Binecuvinteaza suflete al meu pe Domnul  

Si toate cele din launtrul meu numele cel Sfant al Lui. 

Binecuvantat esti Doamne. 

 

ANTIFONUL II 

Marire Tatalui si Fiului si Sfantului Duh 

Si acum si pururea si in vecii vecilor Amin 

Unule nascut, Fiule si Cuvantul lui Dumnezeu 

Cela ce esti fara de moarte 

Si ai primit pentru mantuirea noastra  

A Te intrupa  din Sfanta Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria 

Care neschimbat te-ai intrupat si rastignindu-Te Hristoase Dumnezeule, 

Cu moarte pe moarte ai calcat. 

Unul fiind din Sfanta Treime , 

Impreuna marti cu Tatal si cu Sfantul Duh, 

Mantuieste-ne pe noi. 

 

ANTIFONUL III 

Intr-u-mparatia Ta cand vei veni pomeneste-ne pe noi Doamne. 

Fericiti cei saraci cu duhul ca acelora este imparatia cerurilor. 

Fericiti cei ce plang, ca aceia se vor mangaia. 

Fericiti cei blanzi, ca aceia vor mosteni pamantul. 

Fericitit cei flamanzi si insetati de dreptate, ca aceia se vor satura. 

Fericiti cei milostivi, ca aceia se vor milui. 

Fericiti cei curati cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu. 

Fericiti facatorii de pace, ca aceia fii lui Dumnezeu se vor chema. 

Fericiti cei prigoniti pentru dreptate, ca acelora este imparatia cerurilor. 

Fericit veti fi cand va vor ocara pe voi si vor zice tot cuvantul rau impotriva voastra, mintind 

pentru mine. 

Bucurati-va si va veseliti ca plata voastra multa este in ceruri. 

 

APARATOARE DOAMNA 

 

Aparatooare Doamna, pentru biruinta multumire, izbavindu-ne din nevoi, aducem Tie 

Nascatoare de Dumnezeu, noi robii Tai. 

Ci ca ceea ce ai stapanire nebiruita, izbaveste-ne din toate nevoile, ca sa strigam Tie : Bucura-

Te mireasa pururea fecioara ! 

 

VENITI SA NE INCHINAM 

 

Veniti sa ne inchinam si sa cadem la Hristos. 

Mantuieste-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu 

Cela ce ai inviat din morti 

Pe noi cei ce-Ti cantam Aliluia. 

 



SFINTE DUMNEZEULE 

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte far’ de moarte, miluieste-ne pre noi. 

Marire Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, 

Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. 

 

HERUVIC 

Amin. Noi care, care pre Heruvimi, pre Heruvimi, cu taina, cu taina inchipuim, cu taina 

inchipuim, inchipuim, si facatoarei de viiata Treimi, facatoarei de viata treeimi, intreita sfanta 

cantare aducem, cantare, cantare aducem. Toata grija lumeasca, grija , grija cea lumeasca sa o 

lepadam, sa o lepadam ! 

 

CA PRE IMPARATUL 

Ca pre Imparatul tuturor primim, pre Imparatul tuturor sa-L primim, pre Cel nevazut, 

inconjurat de cetele ingeresti. Aliluia, aliluia, aliluia. 

 

IUBITE-VOI DOAMNE 

Iubi-Te-voi Doamne, virtutea mea. 

Domnul este intarirea mea si scparea mea si izbavitorul meu. 

 

Cu vrednicie si cu dreptate este a ne inchina Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, 

Treimei celei de o fiinta si nedespartita. 

 

Sfant, Sfant, Sfant  este Domnul Savaot,  

Plin e cerul si pamantul de marirea Ta. 

Osana intru cei de sus !  

Bine este cuvantat cel ce vine intru numele Domnului  

Osana intru cei de sus !  

Amin. Amin. 

 

PRE TINE TE LAUDAM 

Pre tine Te laudam, pre Tine binetecuvantam 

Tie iti multumin Doamne, si ne rugam Tie, Dumnezeului nostru. 

 

RASPUNSURILE MARI 

Si duhului tau. 

Pre Tatal, pre Fiul si pre Sfantul Duh, treimea cea de o fiinta si nedaspartita. 

Mila pacii, jertfa laudei. 

Si cu duhul tau. 

Avem catre Domnul. 

Cu vrednicie si cu dreptate este a ne inchina Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, Treimei celei 

de o fiinta si nedespartita. 

Sfant, Sfant, Sfant  este Domnul Savaot,  

Plin e cerul si pamantul de marirea Ta. 

Osana intru cei de sus !  

Bine este cuvantat cel ce vine intru numele Domnului  

Osana intru cei de sus !  

Amin. Amin. 

  

 

 



CUVINE-SE CU ADEVARAT 

Cuvine-se cu adevarat sa te fericim, Nascatoare de Dumnezeu, 

Cea pururea fericita si preanevinovata si Maica Dumnezeului nostru. 

Ceea ce esti mai cinstita decat Heruvimii si mai marita far’ de-asemanare decat Serafimii, 

Care fara stricaciune pe Dumnezeu Cuvantul ai nascut,  

Pe tine, cea cu adevarat nascatoare de Dumnezeu te marim. 

 

INGERUL A STRIGAT 

Ingerul a strigat celei pline de daruri : 

Curata Fecioara bucura-te,  

ca Fiul tau a inviat a treia zi din groapa. 

Lumineaza-te, lumineaza-te noule Ierusalime, 

Ca slava Domnului peste tine a rasarit. 

Salta salta acum si te bucura Sioane ; 

Iara tu Curata veseleste-te  

Intru inviierea Celui nascut al tau. 

 

TATAL NOSTRU 

 

UNUL SFANT 

Unul Sfant, unul Domnul Iisus Hristos, intru marirea lui Dumnezeu tatal. Amin. 

 

BINE ESTE CUVANTAT 

Bine este cuvantat cel ce vin intru numele Domnului 

Dumnezeu este Domnul si S-a aratat noua. 

 

TRUPUL LUI HRISTOS 

Trupul lui Hristos primiti si din izvorul cel fara de moarte gustati. 

 

AM VAZUT LUMINA 

Am vazut lumina cea adevarata,  

Am primit Duhul cel ceresc, 

Am aflat credinta cea adevarata 

Nedespartitei Sfintei Treimi inchinandu-ne 

Ca aceasta ne-a mantuit pre noi. 


