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Adorare Creatorului


Vrednic ești

Vrednic ești de adorare!
Vrednic ești de închinare!
Slavă, cinste și onoare
Numelui Tău, Doamne mare!

Vrednic ești de preamărire!
Vrednic ești de preacinstire!
Vrednic ești, primește slavă!
Veșnic Îţi aducem laudă.

Dumnezeul nostru mare!
În suprema Ta splendoare,
Ceru-ntreg e-n sărbătoare,
Veșnic este în cântare.

Cântă îngeri, serafimii,
Și bătrânii, heruvimii.
Iar cereștile fiinţe
Se prostern în umilinţă.
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Vrednic eşti, Doamne

E-o plăcere când natura te încântă, o admiri…
Uneori te copleşeşte delectându-te-n priviri.
Însă, când pătrunzi raţiunea, al ştiinţelor ocean,
Te vor depăşi răspunsuri, zi de zi şi an de an.

Fii atent în jur la toate şi te pune pe-ntrebat:
Cine a creat atâtea fără să se fi semnat?
Florile te fascinează prin atâta colorit,
Mii de specii parfumate ce te-ncântă la privit.

Ia-ţi doar trusa de pictură să vopseşti un papagal -
N-o s-obţii nicicând nuanţa ca şi-n cel original.
Scrie partituri la păsări să le cânte şi-apoi iar
Lasă-le să-şi cânte cântul…diferenţa-i făr’ hotar.

Vezi mirificele stele, când e cerul înstelat -
Galaxii şi constelaţii… Univers neexplorat.
Tot mai mult astronauţii recunosc că au pătruns 
Doar în margine să zboare… că neantu-i nepătruns.

Poţi să faci un vânt să sufle sau o ploaie ca să vină?
Poţi tu să creezi viaţă fără sursa ei divină?
Cine ţine-n nori de apă greutate uriaşă… 
Cine-alungă bezna nopţii când cu neguri se îngroaşă?

Cine a scris codul genetic şi l-a întocmit perfect
Cu instincte-n animale, păsări, peşti? Ce Arhitect?
Toate zilnic se ghidează după-un plan desăvârşit:
Echilibre şi sisteme, cicluri de ne-nlocuit.

Omul e-un miracol unic peste tot ce s-a creat,
Peste orişice computer, oricât de sofisticat.
Creieru-i făcut să fie mult, mult mai performant,
Conexiunile de simţuri sunt şi-azi de nenumărat.
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Informaţiile sale: fie rele, fie bune, 
Ar putea să umple multe milioane de volume…
Omu-i lumea de uzine, de centrale, de motoare -
Toate-n el funcţionează; cât e-n viaţă, au valoare.

Animalul moşteneşte armele de apărare;
Lupta pentru existenţă prin instinct, prin conservare.
Dragostea de pui şi timpul de gestaţie-i calculat,
Greutatea şi culoarea, totu-n genă-i programat.

Mai apoi au fost mutaţii în genetică, majore
Ca sălbăticia, ura, îmbătrânirea faunei, florei.
Echilibrul energetic de-atunci s-a modificat,
Doar în Noul Cosmos, iarăși, tot va fi restaurat.

Vrednic ești Tu Doamne sfinte, Dumnezeul nostru mare
Să primești putere, slavă, Tu nu ai asemănare!
Toate s-au creat prin Tine și prin voia Ta-n fiinţă,
Meriţi cinstea, Aleluia! Ești a noastră biruinţă.

Se-aude-un cânt de gloate

Se-aude-un cânt de gloate multe
Ce cântă-n cor lui Dumnezeu,
Dar cine poate să asculte
Slăvitul cânt din Empireu?

Veniţi şi ascultaţi cântarea!
Iar, dacă nu o auziţi,
Zburaţi prin duh, străpungeţi zarea – 
Se-aude pentru cei smeriţi.
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Eşti Sfânt, eşti Sfânt, eşti Sfânt şi Veşnic!
Etern Stăpân, Sfânt Creator!
A Ta e lauda, slava, cinstea,
Puterea-n vecii vecilor!

Se-aude-un cânt de gloate multe
Ce cântă-n cor Lui Dumnezeu,
Oricine poate să-l asculte, 
Toţi cei salvaţi: și tu, și eu.

Veniţi şi voi, cu oastea sfântă, 
Să adorăm pe Dumnezeu!
Nemuritorii slavei cântă
Și se închină Lui mereu.

Corul cerului

Corul cerului îi cântă
Veșnic glorii Domnului.
Iar făpturile cuvântă
„Sfânt, Sfânt, Sfânt!” spre slava Lui.

Toţi bătrânii se închină,
Cad la Tronu-I, se prostern.
Când cununile-și aruncă
Zic Celui Viu în etern:

„Vrednic este să primească
Slavă, cinste, onoare - toate
În fiinţa Sa cerească
Stau, că sunt de El create.”

Dacă ceru-L preamărește
Hai și noi, toţi muritorii,
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Să-I cântăm că El domnește;
Orice om să-I cânte glorii!

Lăudaţi-L, domnitori,
Cetăţeni ai lumii-ntregi!
Voi bogaţi, săraci, păstori;
Voi, popoare, ţări și regi.

Lăudaţi-L, soare, lună,
Cosmos, aștri, galaxii;
Ploaie, fulgi, zăpezi, furtună,
Ceaţă, nori, vânt și stihii!

Lăudaţi-L voi, oceane,
Codri, crânguri, lunci, izvoare;
Munţi și dealuri și savane,
Lanuri și livezi în floare!

Voi, făpturi din mări și râuri,
Fiarele uscatului;
Tundră, stepă și pustiuri,
Păsările cerului!

Vă uniţi toţi în cântare:
Îngerii și heruvimii!
Toţi ce-aveţi în voi suflare,
Toată floarea tinerimii!

Voi, copii și tot poporul,
Tot ce-n lume-și duce mersul!
Dumnezeu are controlul,
El, conduce Universul!

Ce cântare, ce-armonie
Vom cânta în Empireu -
Când cei sfinţi cu bucurie
Vor vedea pe Dumnezeu.
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Pân’ atunci trăim sfinţirea,
Se aud secerătorii…
Vine Domnul! Aleluia!
Minunat va fi în glorii.

Sfânt Iehova

Sfânt Iehova, Doamne mare,
Iarăşi noi Te lăudăm;
Creator plin de’ndurare,
Cu iubire Îţi cântăm.

Tu eşti Sfânt, eşti Necuprinsul!
Eşti Iehova – Cel ce eşti!
Ţie-Ți cântă Universul,
Tu, în veci de veci de veci domneşti.

Eşti Atotputernic, Doamne, 
Imutabil şi perfect.
Atotştiutor şi mare -
Pretutindeni eşti prezent.

Eşti Iubirea, eşti Lumina,
Eşti milos, drept, răbdător.
Adevărul eşti, ştii vina,
Eşti şi foc mistuitor.

Absolutul, nemurirea,
Infinit, sublim nespus.
Eşti pe veci desăvârşirea,
Eşti salvarea prin Isus.

Meriţi cinstea, preamărirea,
Ne-nchinăm de pe pământ…
A Ta fie stăpânirea,
Sfinte Tată, Miel Preasfânt.
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Sfânt, sfânt, sfânt

Doamne, eşti slăvit la tronul,
Cel pe care-n veci domneşti.
Poala hainei umple Templul
Preamăririlor cereşti.

Sfânt, Sfânt, Sfânt, Osana, Slavă!
Strigă serafimii-n cor.
Universul cântă laudă,
Doamne, al oştirilor.

Slava creşte tumultoasă,
Templul e umplut de fum;
Uşiorii uşii casei
Se cutremură acum.

Ne alăturăm oştirii 
Şi din suflet Te-nălţăm.
Ne-nchinăm, Doamne-al măririi
Şi cu cerul Te lăudăm.

Slăveşte Creatorul

Din noaptea cea de neguri plină,
Cel Sfânt din slavă glăsui:
„Să fie peste-ntins lumină!…”
Şi-a fost… Era întâia zi.

Apoi s-au declanşat oceane
Şi între ele zămisleau
A cerului tării albastre…
A doua zi ne aduceau.
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Se revărsa-n adâncuri marea,
Lăsând uscat: munţi, deal, câmpii;
Pădurea, crângul umple zarea…
Covorul verde – a treia zi.

Răsare Soarele şi Luna,
Roiesc pe-orbite aştrii-n zbor
Cu dinţii lor destramă timpul
Din ziua-a-patra-l sorb cu zor.

Apare lumea mării, cântul
De păsări: în duet sau cor,
Din ziua-a-cincea tot văzduhul
Răsună de cântarea lor.

Din nefiinţă vin în rânduri
La ordinul Celui Prea’Nalt,
Tot soiul de-animale-n cârduri
De la furnici la elefant.

Şi, tot în ziua-a-şasea, Domnul
A plămădit şi-a apărut
Din lut şi spirit întâi omul,
Din el, femeia a făcut.

In ziua-a-şaptea îşi sfârşeşte
Lucrarea Sa magnifică,
De toate-atunci se odihneşte,
Creaţia Sa e unică.

Priveşte munţii, codrul, crângul, 
Câmpii cu flori, cu-albine-n zbor!
Priveşte zimbrul, leul, tigrul,
Penajul păsărelelor.

Ascult-a sferelor cântare:
Concertul ciocârliilor!…
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Ascultă murmur de izvoare – 
Îl laudă pe Creator.

Uneşte-te prin glas, prin şoapte,
Şi cântă-I Domnului mereu;
Că ultimul cuvânt în toate,
Îl va avea tot Dumnezeu.

Spre Tine, Doamne…

Spre Tine Doamne-ndrept azi glasul,
Din drumul strâmt, spinos şi greu.
Şi tot spre Tine-ndrept şi pasul,
Nedespărţiţi să fim mereu.

Azi merg pe calea Ta, Isuse,
Ea duce-n slăvi, în Paradis.
Ne-ai pregătit comori nespuse,
Şi ne aştepţi‚ că ne-ai promis. 

Când viforul de încercare
Pe calea mea s-a năpustit,
Tu ai venit cu îndurare,
M-ai ridicat, m-ai întărit.

Curând vei reveni ca Mire!
Atâtea semne spun acum.
E foarte-aproape-a Ta venire,
Ţi-aud lin paşii Tăi pe drum.


