
COLINDE 2017 

1.  ASTĂZI S-A NĂSCUT HRISTOS 

Astăzi s-a născut Hristos, 
Mesia, chip luminos; 
/: Lăudaţi şi cântaţi 
Şi vă bucuraţi. :/ 

Mititel şi-nfăşăţel 
În scutec de bumbăcel; 
/: Lăudaţi şi cântaţi 
Şi vă bucuraţi. :/ 

Vântul bate, nu-L răzbate 
Neaua ninge, nu-L atinge; 
/: Lăudaţi şi cântaţi 
Şi vă bucuraţi. :/ 

Şi de-acum până-n vecie 
Mila Domnului să fie; 
/: Lăudaţi şi cântaţi 
Şi vă bucuraţi. :/ 

2.  NOAPTE DE CRĂCIUN 

Noapte de Crăciun, preasfinţită eşti 
Cu lumini strălucitoare, bucurii vesteşti 
Că la Betleem s-a născut Isus 
Fiul Tatălui din ceruri, pruncul sfânt. 

R:  S-a născut Isus, pace ne-a adus, 
 Bucuria este mare-n cer şi pe pământ 
 Îngerii în cor, slăvesc pe salvator 
 Pace pe pământ şi bună-nvoire. 

Blând şi drăgălaş, dulce copilaş 
Ne-a adus din cer lumina, dragoste şi har 
Dumnezeu ne-a dat ce-a avut mai scump 
Fiul Lui răscumpărare pe pământ. 

R: 

Magii îl cinstesc pe Fiul ceresc 
Păstorii îngenunchează, cu drag Îl privesc 
Cinsteşte-L şi tu în viaţa ta, 
Cu credinţă şi iubire nu uita. 

R: 

3.  DESCHIDE UȘA, CRESTINE 

/: Deschide ușa, crestine :/ 
Ca venim şi noi la tine 
La mulţi ani, mulţi ani cu bine 

/: Noi la Viflaim am fost :/ 
Unde s-o născut Hristos 
La mulţi ani, mulţi ani cu bine 

/: Şi-am vazut şi pe-a sa mamă :/ 
Pe care Maria-o cheamă 
La mulţi ani, mulţi ani cu bine 

/: Cum umbla din casă-n casă :/ 
Ca pe fiul Său Să-l nască 
La mulţi ani, mulţi ani cu bine 

/: Umbla-n jos si umbla-n sus :/ 
Ca sa nasca pe Iisus 
La mulţi ani, mulţi ani cu bine 

/: Umbla-n sus şi umbla-n jos :/ 
Ca să nască pe Hristos 
La mulţi ani, mulţi ani cu bine 

/: Tot umblând găsi apoi :/ 
Un staul mândru de oi 
La mulţi ani, mulţi ani cu bine 

/: Îngeri din cer coboara :/ 
Staulul de-l înconjoară 
La mulţi ani, mulţi ani cu bine 

/: Îngerii cu flori în mană :/ 
Împletesc mândră cunună 
La mulţi ani, mulţi ani cu bine 

/: Pe cunună-i scris frumos :/ 
Astăzi s-a născut Hristos 
La mulţi ani, mulţi ani cu bine 

/: Pe cunună-i scris aşa :/ 
Că s-a născut Mesia 
La mulţi ani, mulţi ani cu bine 

Care cu puterea Sa 
Va împărăţi lumea 
/: La mulţi ani, mulţi ani cu bine :/ 



4.  DIN CERUL SFÂNT 

Din cerul sfânt, măreț și luminos, 
azi a venit la noi Iisus Hristos.   
/: Mântuire aducând,  
El, Mântuitorul blând!  Domnul bun și blând! :/ 

Căci un copil frumos azi ni s-a dat, 
cu Nume sfânt, plăcut și minunat. 
/: Numele Emanuel, 
este Numele Acel, care-l poartă El! :/ 

Noi, copliașii, vrem să ascultăm, 
inima noastră toată s-o predăm 
/: Domnului Cel Preamărit, 
care viața Și-a jertfit și ne-a mântuit! :/ 

5.  IATA, VIN COLINDATORI 

Iata vin colindatori, 
Florile dalbe, 
Noaptea pe la cantatori, 
Florile dalbe. 

Si ei vin mereu, mereu, 
Florile dalbe, 
Si-l aduc pe Dumnezeu, 
Florile dalbe. 

Dumnezeu adevarat, 
Florile dalbe, 
Soare-n raze luminat. 
Florile dalbe. 

Noi va zicem sa traiti 
Florile dalbe, 
Intru multi ani fericiti, 
Florile dalbe, Florile dalbe. 

6.  PRIMUL NOEL 

Primul Noel l-au auzit, 
Păstorii ce au străjuit, 
Noaptea în câmp turmele lor, 
Când îngerii cântau în cor. 

R:  /: Noel, Noel :/x2 
Ni s-a născut Emanuel. 

Iar magii de la răsărit, 
Cu daruri la El au venit. 
Aur, smirnă şi tămâie, 
După cum şi-n carte scrie. 

R: 

7.  ÎNTR-UN SAT  

Într-un sat neînsemnat din Iudeea 
Într-o iesle din Betleem 
S-a născut aşteptatul Mesia 
Să-I cântăm cu îngerii în cor. 

R: Cânt Osana, cânt Osana 
Cânt Osana Rege-al regilor 
Cânt Osana, cânt Osana 
Cânt Osana lui Iisus. 

Părăsiţi turma voastră-n câmpie 
Și-alergaţi umiliţi la El 
El este singura bucurie 
Pentru prinţ şi pentru cerşetor. 

R: 

În Iisus veți găsi fericire 
Veniți acum de grab la El 
Pace sfântă și multă bucurie  
În inimi revarsă numai El. 

R: x2 

8.  VENȚI CU CREDINȚĂ 

Veniți cu credință, plini de bucurie, 
Veniți, o, veniți, toți azi la Betleem! 
Iată-L în paie, Rege al Măririi. 
Veniți să ne-nchinăm Lui! 
Veniți să ne-nchinăm Lui! 
Veniți să ne-nchinăm Lui, El e Domn! 

Coruri de îngeri glorie aduceți, 
Acelui ce în iesle umil s-a născut. 
Slavă lui Dumnezeu în Înălțime! 
Veniți să ne-nchinăm Lui!  
Veniți să ne-nchinăm Lui!  
Veniți să ne-nchinăm Lui, El e Domn! 

O Doamne, Iți spunem bun venit în lume; 
Iisuse, a Ta fie slava în veci! 
Al Tatălui Cuvânt ești printre oameni! 
Te adorăm Iisuse! 
Te adorăm Iisuse! 
Te adorăm Iisuse, Tu ești Domn! 



9.  CLING, CLING, CLING 

Cling, cling, cling!  Cling, cling, cling! 
Cine vine pe coline?  Cine vine pe coline? 
Noi suntem, cinstit găzdaș,  
căutăm un copilaș. 
Dar ce-aduceți voi ca dar?   
/: Trei ieduți, trei ieduți, trei ieduți și-un miel sugar. :/ 
Cling, cling, cling!  Cling, cling, cling! 

Boc, boc, boc!  Boc, boc, boc! 
Cine-adasă la fereastră?  Cine-adasă la fereastră? 
Noi suntem, iubit găzdaș,  
căutăm un copilaș. 
Și ce dar o să-l mângâie? 
/: Aur scump, aur scump, aur smirnă și tămâie! :/ 
Boc, boc, boc!  Boc, boc, boc! 

Bum, bum, bum!  Bum, bum, bum! 
Cine bate ca-n cetate?  Cine bate ca-n cetate?  
Noi suntem, bătrân găzdaș,  
căutăm un copilaș! 
Dar ce aduceți ca prinos? 
/: Săbii lungi, săbii lungi, săbii lungi cu vârf tăios! :/ 
Bum, bum, bum!  Bum, bum, bum! 

Osana!  Osana! 
Cine cântă-n noaptea sfântă?  Cine cântă-n noaptea 
sfântă? 
Noi cei mici cu fluieraș,  
căutăm un copilaș. 
Dar ce daruri i-ați adus? 
/: Tot ce-avem, tot ce-avem, tot ce-avem e-al lui 
Iisus! :/ 
Osana!  Osana! 

10.  MOŞ CRĂCIUN CU PLETE DALBE 

Moş Crăciun cu plete dalbe 
A sosit de prin nămeţi 
Şi aduce daruri multe 
La fetiţe şi băieţi 

Moş Crăciun, Moş Crăciun 

Din bătrani se povesteşte 
Că-n toţi anii negreşit 
Moş Crăciun pribeag soseşte 
Niciodată n-a lipsit 

Moş Crăciun, Moş Crăciun 

Moş Crăciun cu plete dalbe 
Incotro vrei s-o apuci 
Ţi-aş canta Florile dalbe 
De la noi să nu te duci! 

Moş Crăciun, Moş Crăciun! 

11.  JINGLE BELLS 

Dashing through the snow 
In a one horse open sleigh 
O'er the fields we go 
Laughing all the way 
Bells on bob tails ring 
Making spirits bright 
What fun it is to laugh and sing 
A sleighing song tonight 

R:  Oh, jingle bells, jingle bells 
 Jingle all the way 
 Oh, what fun it is to ride 
 In a one horse open sleigh 
 Jingle bells, jingle bells 
 Jingle all the way 
 Oh, what fun it is to ride 
 In a one horse open sleigh 

A day or two ago 
I thought I'd take a ride 
And soon Miss Fanny Bright 
Was seated by my side 
The horse was lean and lank 
Misfortune seemed his lot 
We got into a drifted bank 
And then we got upsot 

R: x2 

12.  CLOPOȚEI, CLOPOȚEI 

/: Clopoței, clopoței 
Sună azi voios, 
Căci acolo-n Betleem 
S-a născut Hristos :/ 

Domnul a promis, în Cuvântul Său 
Un Mântuitor, chiar pe Fiul Său 
Din cer L-a trimis pentru păcătoși 
Să-i salveze, să le dea viața veșnică 

/: Clopoței, clopoței 
Sună azi voios, 
Căci acolo-n Betleem 
S-a născut Hristos :/ 

Ca un copilaș Iisus a venit 
Îngerii în cor naștere-au vestit 
Magii L-au găsit, I s-au închinat 
Aur, smirnă și tămâie Domnului I-au dat 

/: Clopoței, clopoței 
Sună azi voios, 
Căci acolo-n Betleem 
S-a născut Hristos :/ 



13.  O CE VESTE ÎMBUCURĂTOARE 

O ce veste îmbucurătoare 
Care îngerii ne-au adus 
Vestea despre marea îndurare 
Care Dumnezeu ne-a trimis de sus. 

R: /: Iată s-a născut Iisus 
 Mântuire ne-a adus. 
 El ne scapă din nevoi 

Dumnezeu este cu noi. :/ 

O ce veste îmbucurătoare 
Cântăm toţi cu-nsufleţire 
Să vestească deci buzele noastre 
Domnul ne-a dăruit mântuire. 

R: 

O ce veste îmbucurătoare 
Ea stâmpără orice dureri 
Domnul de sus la noi se coboară 
Cel sfânt ca să ne ridice la cer. 

R: x2 

14.  O, CE VESTE MINUNATĂ 

O, ce veste minunată 
În Betleem ni se-arată, 
/: Că a născut Prunc, 
Prunc din Duhul Sfânt, 
Fecioara Maria. :/ 

Că la Betleem Maria 
Săvârşind călătoria, 
/: În sărac sălaş, 
Lângă-acel oraş 
Naşte pe Mesia. :/ 

Pe Fiul, Cel din vecie, 
Ce L-a trimis Tatăl mie, 
/: Să se nască 
Şi să crească, 
Să ne mântuiască. :/ 

E Iisus, Păstorul mare, 
Turmă ca El nimeni n-are, 
/: Noi Îl lăudăm 
Şi ne închinăm 
Cu credinţă tare. :/ 

15.  O, BETLEEM 

O, Betleem, oraş micuţ 
Cum dormi de liniştit 
În timp ce mii de stele sus 
Aleargă-n infinit. 
La tine-n întuneric 
Lumina s-a născut 

O iesle-n staul doar ai dat 
Celui făr´ de-nceput. 

Pe când dormeai nepăsător 
Mesia a venit 
Şi oşti cereşti slăveau în cor 
Pe Cel ce ne-a iubit. 
O, stele-a dimineţii 
Vestiţi azi naşterea 
Pâmântu-întreg să răsune 
Acum de slava Sa. 

Azi Te rugăm cobori la noi 
Copil din Betleem 
Arunc-afar´ orice păcat 
Pe Tine doar Te vrem. 
Ne îndulceşte viaţa 
În lumea de nevoi 
O, scumpe Domn Emanuel 
Vino, rămâi cu noi! 

16.  SILENT NIGHT  

Silent night, holy night!  
All is calm, all is bright.  
Round yon Virgin, Mother and Child.  
Holy infant so tender and mild,  
Sleep in heavenly peace,  
Sleep in heavenly peace  

Silent night, holy night! 
Shepherds quake at the sight. 
Glories stream from heaven afar 
Heavenly hosts sing Alleluia, 
Christ the Savior is born! 
Christ the Savior is born 

Silent night, holy night! 
Son of God loves pure light. 
Radiant beams from Thy holy face 
With the dawn of redeeming grace, 
Jesus Lord, at Thy birth 
Jesus Lord, at Thy birth 

17.  O, NOAPTE PREASFINŢITĂ 

O, noapte preasfinţită 
Toate-s în odihnă 
Toţi dorm, numai părinţii sfinţi 
Stau, veghind lângă al lor iubit 
/: Dormi şi tu, o, Prunc sfânt. :/x2 

O, noapte preasfinţită 
Saltă, o, inimă 
Acum Fiul lui Dumnezeu 
Ne mângâie prin harul Său 
/: Vezi, Cristos S-a născut. :/x3 



18.  SUNTEM TREI CRAI 

Suntem trei crai din răsărit 
Şi cu daruri noi am venit 
Duşi pe cale, deal şi vale 
De steaua ce-a lucit. 

R:  O, o stea măreaţă, steaua Lui 
 Strălucind de sus ne spui 
 La Betleem noi să mergem 
 Lângă ieslea Domnului. 

Pruncului ceresc Îi voi da 
Aur din coroana mea 
Să trăiască, să-nflorească 
Să ne dea pacea Sa. 

R: 

Smirnă cu parfumul amar 
Lângă iesle Îi pun ca dar, 
Umilinţă, suferinţă 
Şi al morţii greu pahar. 

R: 

Eu tămâie i-am adus, 
Căci e solul venit de sus 
Să asculte durerile multe 
Să sufere nespus. 

R: 

Slavă, glorie, o, Miel divin 
Mire sfânt, Te proslăvim 
Aleluia, aleluia 
În veci Te preamărim! 

R: 

19.  TREI PĂSTORI 

/: Trei păstori se întâlniră :/x2 
Raza soarelui, floarea soarelui 
Şi aşa se sfătuiră: 

/: Haideţi, fraţilor, să mergem :/x2 
Raza soarelui, floarea soarelui 
Floricele să culegem. 

/: Şi să facem o cunună :/x2 
Raza soarelui, floarea soarelui 
S-o-mpletim cu voie bună. 

/: Şi s-o ducem lui Christos :/x2 
Raza soarelui, floarea soarelui 
Să ne fie de folos. 
Raza soarelui, floarea soarelui 
Nouă și la neamul nost 

20.  DEPARTE-NTR-UN STAUL 

Departe-ntr-un staul de nimeni ştiut 
La vreamea-mplinită, Iisus s-a născut 
Şi stele pe cereuri luciră mai viu, 
Şi îngeri cântară pe dealul pustiu. 

Departe de Tatăl, de tronul ceresc 
Culcat într-o iesle, păstorii-L privesc: 
Să vadă copilul născut ca’mpărat 
Adus-au şi magii prinos de’nchinat. 

Ca ieslea săracă, e inima mea, 
Dar vino, Iisuse, Te naşte în ea, 
S-aud cor de îngeri la mine sosit 
Cu vestea ce bună că sunt mântuit. 

21.  A BĂTUT LA UŞA TA CINEVA 

A bătut la uşa ta Cineva 
Şi n-a deschis nimenea. 
În tăcerea negrei nopţi stă un om şi plânge, 
/: Faţa Lui e numai răni, pieptul numai sânge. :/ 

Cine eşti străin pribeag, cine eşti? 
De-al cui dor Tu pribegeşti? 
Pentru cine Te-au brăzdat bice fără număr? 
/: Ce povară Ţi-a lăsat rana de pe umăr? :/ 

Eu sunt Robul ce slujesc tuturor 
Un Om al durerilor 
Nimeni plată nu Mi-a dat, numai spini şi ură 
/: Numai roşii trandafiri, pieptul Mi-l umplură. :/ 

Eu sunt Pâinea ce S-a frânt lumii-ntregi 
Şi sunt Vinul noii legi! 
N-am venit să plâng în drum răni usturătoare, 
/: Plâng pe cei ce pierd acum ultima chemare. :/ 
  
A bătut la uşa ta Cineva, 
O, deschide-I, nu mai sta! 
Nu-L lăsa să plece trist, poate niciodată 
/: Mâna Lui la uşa ta n-are să mai bată! :/ 

22.  CÂNTAŢI TOŢI DE BUCURIE 

Cântaţi toţi de bucurie 
Căci Hristos s-a născut. 
Să cânte spre-a Lui mărire 
/: Cerul şi pământul :/x3 

Omenirea să-L primească 
Pe Regele suprem 
Iar inima omenească 
/: Lui să-I gătească loc :/x3 

El va domni în iubire 
Peste-ntreaga lume. 
Popoarele, cu dreptate 
/: Îl vor servi pe el :/x3 



23.  ÎNGERI MII 

Îngeri mii din ceruri cântă 
Pe deasupra văilor 
Munţii bucuroşi repetă 
Armonia, cântul lor. 

R:  /: Glorie, S-a născut Mesia. :/ 

Ce-i cu bucuria voastră? 
Voi păstori, ce auziţi? 
Ce anunţă ceru-n slavă? 
Ce-ascultaţi aşa uimiţi? 

R:  /: Glorie, S-a născut Mesia. :/ 

Pruncul sfânt cu chip de soare 
E nespus de luminos. 
Sfinţi părinţi cu adorare 
Îl veghează pe Cristos. 

R:  /: Glorie, S-a născut Mesia. :/ 

Vino azi la ieslea sfântă 
Laudă să-I aduci smerit 
Viaţa ta doar Lui predată 
Pentru El e-un dar dorit. 

R:  /: Glorie, S-a născut Mesia. :/ 

24.  DOMN, DOMN SĂ-NALTAM 

Am plecat să colindăm, Domn, Domn să-naltam 
Când boierii nu-s acasă, Domn, Domn să-naltam 
Când boierii nu-s acasă, Domn, Domn să-naltam 
Domn, Domn să-naltam, Domn, Domn să-naltam 

C-au plecat la vânătoare, Domn, Domn să-naltam 
Să vâneze căprioare, Domn, Domn să-naltam 
Să vâneze căprioare, Domn, Domn să-naltam 
Domn, Domn să-naltam, Domn, Domn să-naltam 

Căprioare n-au vânat, Domn, Domn să-naltam 
Şi-au vânat un iepuraş, Domn, Domn să-naltam 
Şi-au vânat un iepuraş, Domn, Domn să-naltam 
Domn, Domn să-naltam, Domn, Domn să-naltam 

Să facă din blana lui, Domn, Domn să-naltam 
Veşmânt frumos Domnului, Domn, Domn să-naltam 
Veşmânt frumos Domnului, Domn, Domn să-naltam 
Domn, Domn să-naltam, Domn, Domn să-naltam  
Domn, Domn să-naltam, Domn, Domn să-naltam. 


