
ORATORIU CRĂCIUN 
 

Solo: Iarăși a sosit Crăciunul 

Cor:  Zi de mare sărbătoare 

Solo: Iarăși a sosit Crăciunul 

Cor:  Ce splendoare 

Solo: Cad steluțe de zăpadă 

Cor:  Ce bucurie, stele, soare văi și stânci 

          Munți înalți și văi adânci parcă spun: 

                 /: E Crăciun :/ să cântăm 

                 /: E Crăciun :/ să-nălțăm 

                 /: E Crăciun :/ să ne bucurăm 

          Stele, soare, văi și stânci 

          Munți înalți și văi adânci: e Crăciun 

          Bing, bing, bang /x3 ascultați, ascultați clopotele bat 

          Ascultați, ascultați ce s-a întâmplat 

Cor:  Bing, bing, bang, clopotele bat 

          Bing, bing, bang, ce s-a întâmplat 

          Stele în cer se-aduna, bing, bing, bang 

          Toate parcă-ar vrea să spună, bing, bing, bang 

          Despre pruncul cel din iesle, bing bing, bang 

          Cine-a fost și cine este Pruncul cel născut în iesle? 

         /: Bing, bing, bang:/ clopotele bat 

         /: Bing, bing, bang:/ ce s-a întâmplat 

         /: Ascultați:/ ce s-a întâmplat 

         Isus, nume prea iubit, Mântuitor sfânt din ceruri coborât 

         Emanuel Fiul lui Dumnezeu Tu ești Mesia, ești Domnul meu 

Solo: /:Isus nume prea iubit :/ 

         Nu-l cunoșteam, nici nu-l doream 

         Căci păcatul cel greu ne orbea 

         Nu-L meritam, nici nu știam 

         Cât de mult Domnul bun ne iubea 

 



Cor:     /: Bing, bing, bang:/ clopotele bat 

        /: Ascultați:/ ce s-a întâmplat 

Solo:  La o fecioară din Nazaret îngerul veni 

 Ca s-o înștiințeze că în curând un fiu va zămisli 

Cor: La o fecioară din Nazaret îngerul veni 

 Ca s-o înștiințeze că în curând un fiu va zămisli 

Solo:  /: Plecăciune Maria /: 

 Binecuvântată și dăruită cu har Maria 

 Căci îndurare mare ai căpătat Maria 

 Iată că vei naște un fiu 

 Care va fi izbăvitorul a tot în veac 

 Isus îl vei numi și fi-va împărat 

 Fiul celui preaiubit Dumnezeu. 

Cor:  La o fecioară din Nazaret îngerul veni 

 Ca s-o înștiințeze că în curând un fiu va zămisli 

Cor: Oamenii-L vor numi  /: Minunat/: 

 Sfetnic și tare Dumnezeu 

 Oamenii-L vor numi  /: Minunat/: 

Și tare Dumnezeu. 

Părintele veșniciilor /: Minunat/: 

Părintele veșniciilor și Domn al păcii-n veac. 

Oamenii-L vor numi  /: Minunat/: 

Și tare Dumnezeu. 

Cor: La o fecioară din Nazaret îngerul veni 

 Ca s-o înștiințeze că în curând un fiu va zămisli 

Solo: Iar după un timp Maria și Iosif 

 Spre Ierusalim se-ndreptau 

 Să se-nscrie după poruncă 

 Maria și Iosif se grăbeau 

Dar loc de poposire n-au găsit 

 Doarv ieslea simplă i-a găzduit 

Și-n fânul proaspăt pus  

 L-a născut pe Isus /: Maria/: 



 Dar după un timp Maria și Iosif 

 La Ierusalim au ajuns 

 Și-n Betllem în ieslea săracă 

Maria l-a născut pe Isus 

Cor: Pace deplină în noaptea lină 

Toți dorm doar luna își țese cununa 

Raze aurite din slavă venite 

Scaldă-n lumină noaptea senină 

Solo: Dar iată deodată sub bolta-nstelată 

 Sub marea de stele mai mândră ca ele 

 O oaste cerească de îngeri și-arhanghelice cântă 

Cor:  /: Slavă lui Dumnezeu/: 

 Slavă, slavă, slavă, slavă-n cer 

 Și pace pe pământ 

 /: S-a născut/: 3x Isus 

 /: S-a născut/: un mântuitor 

 În cetatea lui David în Betleem 

 S-a născut un Mântuitor 

 Slavă Lui, slavă Lui și pace pe pământ. 

 Din câmpie păstorii spre Betleem 

Se grăbesc și găsesc pe micul Isus 

Se închină, se roagă și preamăresc 

Pe copilul venit de sus. 

Solo: S-a născut 

Cor:  S-a născut 

Solo: S-a născut 

Cor:  Isus. S-a născut ubn Mântuitor 

Solo: În cetatea lui David în betleem 

Cor: S-a născut un Mântuitor 

 /: Slavă Lui/: și pace pe pământ. 

Solo: Cor de îngeri răsună, steaua-n noapte strălucea 

 Maica pruncu-și legăna și duios îl alinta 

Cor:   Dormi copile, dormi ușor, pruncul maicii pruncușor 



Solo: Iar Maria stătea liniștită 

 Legănându-și copilul ușor 

 Asculta și privea fericită 

 Bucuria păstorilor  

 Când deodată la ușa închisă 

 Trei bătăi slabe s-au auzit 

 Cine-o fi? Hai deschideți mai iute 

Să vedem cine-a mai venit 

Cor:  Nu numai păstorii i s-au închinat 

 Ci spre ieslea simplă s-au îndreptat 

 Niște magi cu plete rare și cu bărbile-n fuioare 

 Drumețind prin vânt și soare 

 De la mare depărtare au venit 

 Și la iesle-n Betleem s-au oprit 

Solo:  Ușile deschideți dragi gospodari 

 Ca să intre-n casă cei oaspeți dragi 

 Ce uitând de zei și nume au cutreierat o lume 

 Și-au venit chiar ei anume 

 Pentru pruncul cel cu nume drag Isus 

 Aur, smirnă și tămâie i-au adus 

Cor:  Ușile deschideți dragi gospodari 

 Ca să intre-n casă cei oaspeți dragi 

 Ce uitând de zei și nume au cutreierat o lume 

 Și-au venit chiar ei anume 

 Pentru pruncul cel cu nume drag Isus 

 Aur, smirnă și tămâie i-au adus 

Cor:  Suntem magi din răsărit 

Băieți:Sub stea am călătorit 

 Ca să ne-nchinăm și noi 

 Pruncului slăvit de voi 

 și-am venit cu multe daruri 

 Pentru pruncul plin de harurui 

 Aur, smirnă și tămâie 



 Din a noastră-mpărăție 

 Căci citind din cărți și stele 

 Am văzut și noi din ele 

 Că slăvitul pruncușor 

 Este mare domnitor 

Solo: Iar Maria stătea liniștită  

 Legănându-L pe micul Isus 

 Asculta și privea fericită 

 Copilașul venit de sus. 

Cor: Dar slăvirea noastră nicicând nu-i 

Băieți: Pentru Maria, pentru Maria 

 Ci în veci de veci cântăm doar Lui 

 Fi preamărit Mesia 

Solo: Binecuvântată-ntre femei este Maria, este Maria 

Cor: Căci în iesle printre oi și miei a născut pe Maria 

Băieți: Dar sșlăvirea noastră…Mesia 

Cor: Binecuvântată-ntre femei…Mesia 

Solo: Binecuvântată 

Cor: Binecuvântată 

Toți: Fii preamărit Mesia 

Solo: /: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea /: 

 Încât a dat pe Fiul său 

 Să se nască printre oi 

 Și să moară la Golgota pentru noi 

 /: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea/: 

 Încât a dat pe blândul Miel 

Ca oricine crede în El  

Să nu piară ci să aibă viață-n veci 

Cor:  /: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea /: 

 Încât a dat pe Fiul său 

 Să se nască printre oi 

 Și să moară la Golgota pentru noi 

 /: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea/: 



 Încât a dat pe blândul Miel 

Ca oricine crede în El  

Să nu piară ci să aibă viață-n veci 

 Vântul suflă în nopatea grea 

 /: Un lup flămând umblă urlând pruncul căutând/:  

 Dar noi sm aflat pruncul și ne-am închinat 

 Daruri multe și mărunte în fața lui am înșirat 

 Dar mai sus, mai presus de orice dar făcut sau spus 

 Inimile noastre-n dar le-am adus 

 Vântul suflă în noaptea grea /: dar printre oi 

 Stătea și noi și ne-nchinam/: 

 N-avem aur nici tămâie  

 Daruri pruncului să-i fie 

 Însă inime de iubire Îi aducem mulțumire 

Solo: Dar Irod cel hain, plin de ură și venin 

 Și de gelozie plin și de teamă pentru tron 

 A trimis în țară soli ca toți pruncii mici să piară 

 Și să nu mai fie-n țara, decâtel hainul domn 

 /: un demon/: 

Cor: Dar Irod cel hain, plin de ură și venin 

 Și de gelozie plin și de teamă pentru tron 

 A trimis în țară soli ca toți pruncii mici să piară 

 Și să nu mai fie-n țara, decâtel hainul domn 

 /: un demon/: 

Solo: Suflete nevinovate au fost morții atunci date 

 Trupuri sfinte de copii 

Au fost cei dintâi martiri 

Solo: Un țipăt se aude la Rama 

 Rahela-și jelește copii 

 Un plânset și-un bocet 

 Un bocet și-un vaiet 

 Rahela-și jelește copii 

O, nu vreau să fiu mângâiată 



De crunt ce-am fost azi despuiată 

Un plânset și-un bocet 

 Un bocet și-un vaiet 

 Rahela-i doar singură-n Rama 

Cor:  Dar Irod cel hain, plin de ură și venin 

 Și de gelozie plin și de teamă pentru tron 

 A trimis în țară soli ca toți pruncii mici să piară 

 Și să nu mai fie-n țara, decâtel hainul domn 

 /: un demon/: 3x 

Duet: Dar Domnul era cu Isu 

 Și n-a-ngăduit ca să piară 

 Ci-n taină-n Egipt l-a ascuns 

 Ca-n Nil pe-alt copil altădată 

  Căci taina copilului sfânt  

  Nu-n iesle ci-n Rai se dezleagă 

  Căci Fiul trimis pe pământ 

  Prin cruce de cer iar ne leagă 

Cor: De-aceea noi copii de azi,  

copii de-aici și pretutindeni 

Slăvim eternul nume drag 

Si-n viața noastră nu e nimeni 

 Mai bun, mai blând, mai drag 

 Mai sfânt, mai plin de duioșie 

 Ca numele iubit Isus 

 Și azi, și-n veșnicie. 

Isus te chem în viața mea 

Și viața mea a Ta să fie 

Isuse, vreau ființa mea 

O flacără mereu mai vie 

Iarși a sosit Crăciunul ….. e Crăciun. 

 

 

  



 

 


