Murind , păcatele murdare Isus le-a purtat

TOȚI

A lumii fărdelege ce greu L-a apăsat
Prin sângele Lui sfânt noi astăzi suntem curățiți
Avem în dar viață, avem în dar iertare, azi suntem mântiți.
Căci moartea și-a cerut tributul,ca viață în schimb să dea
Și Fiul ceresc din iubire, a primit să îndure crucea grea,
Murind sus la Golgota-ntre tâlhari, Isus și-a arătat dragostea!
Tăcere…
Isus plânge, pe fața Lui se scurge sânge:
ISUS

Tată îndepărtează paharu-acesta de la Mine…
/:Și totuși facă-mi-se nu ce voiesc Eu , ci voia Ta!:/

TOȚI

Tăcere… și ucenicii dorm….. tăcere…..
În noapte o gloată se-apropie-n murmur
Ciomege și săbii, făclii au în mâini:
/:Să-L prindă pe-Acela ce-a dat vindecare, captivi eliberând:/
/:Iuda, nu-I singur Iuda, vinovat de trădare
Noi toți L-am trădat prin a noastră rea purtare!:/
De la Ana la Caiafa, pălmuit și chinuit
Insultat, scuipat în față pentru-adevărul grăit:

CAIAFA

/:- Esti Tu Fiu de Dumnezeu, ești Tu dar Hristosul?:/

ISUS

/:Da, sunt, și veți vedea pe Fiul Omului șezând
La dreapta puterii și venind pe norii cerului:/

TOȚI

/:Hulă, aceasta-I hulă!!! Să fie condamnat la moarte:/
Să fie condamnat la moarte!!!!

Un ucenic în noapte-aleargă, martor a fost la proces:
SLUJNICĂ

Ești tu unul dintre-ai Lui?

PETRU

Nu-L cunosc!

SLUJNICĂ

Dar te-am văzut!

PETRU

Nu-nțeleg!

SLUJNICĂ

Erai cu El!

PETRU

Dar eu mă jur!!! /:Nu știu ce îmi vorbești
Nu-nțeleg ce poftești:/ Lasă-mă !!!....

ISUS

/:Nainte să cânte cocoșul te vei lepăda de Mine de trei ori:/
De Mine de trei ori!

TOȚI

Și-un cântec de cocoș vesti dimineața……
Mut, ca un miel dus la tăiere, fără glas a fost Isus
La Pilat, prin apăsare și judecată a fost luat:

PILAT

/:-Căci Legea nu permite să omorâm pe nimeni:/
/:-Ești Tu-mpăratul iudeilor, și ce vină porți:/
Și ce vină porți?

ISUS

/:- Sunt Împărat ,Eu pentru asta am venit în lume:/
/:Să mărturisesc despre Adevăr:/

TOȚI

Ce este adevărul, ce este adevărul?

PILAT

Eu vină nu găsesc în El, eu vină nu găsesc în El,
Vă voi slobozi un condamnat de Paște
Să fie el Împăratul iudeilor?.....

TOȚI

Dar ei l-au vrut pe Baraba!
-Dă-ni-l pe Baraba, dă-ni-l pe Baraba,
Iar pe El răstignește-L . Și sângele Lui să cad-asupra noastră
Și-asupra copiilor noștri!!!

PILAT

- Iată Omul, Luati-L și răstigniți-L
/:Dar eu nu găsesc nici o vină-n El:/
Nici o vină-n El….

TOȚI

L-au luat , deci pe Isus, și-au pus să-l bată
Spinii cununii îi apăsau greu fruntea-nsângerată
Lovituri de bici cădeau ca ploaia pe umerii zdrobiți…
Iată-L pe Împăratul iudeilor!
Cununa de spini cruzi i-apasă fruntea Lui senină
Mantaua purpurie rănile n-acopereau
Pentru că ne-a iubit viața pentru noi și-a dat
Avem în dar viață, avem în dar iertare,
Azi noi suntem salvați!
Scriptura s-a-mplini căci hainele I-au împărțit
Iar pentru-a Lui cămașă ostașii-au tras la sorți
Și Dumnezeu din ceruri fața de la El și-a-ntors:
Uitând că-I este Tată, uitând de-a Lui putere, uitând de Fiul Său!
Și iată-L pe Isus, IUBIREA, târându-și greu trupu-ostenit

Ajunge sus la Golgota unde-ntre tâlhari a fost țintuit
Obișnuit cu suferința, Om al durerii, disprețuit și părăsit !
Căci moartea și-a cerut tributul, ca viață în schimb să dea
S-avem în dar viață, s-avem în dar iertare și să fim mântuiți!
Piroanele I-au străpuns trupul, trupul în mâini și în picioare
Din rana Lui a curs mult sânge, au curs izvoare de iertare!
Era străpuns pentru păcatele noastre , zdrobit pentru fărădelegile noastre
Pedeapsa care ne dă pacea, a căzut peste El :
Prin rănile Lui noi suntem tămăduiți!
A spus:
ISUS

Mi-e sete!,

TOȚI

dar ei I-au dat oțet
Și-n ultimele clipe Isus pentru oameni s-a rugat:

ISUS

-Tată iartă-i , căci ei nu știu ce fac….
Tată ,iartă-i!....

TOTI

Doi tâlhari în stânga-n dreapta Domnul Isus a avut,
Unul dintre ei a zis:

TÂLHAR 1

-Mântuiește-te pe Tine însuți, dară și pe noi!

TOȚI

Celălalt l-a înfruntat:

TÂLHAR 2:

Nu te temi de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași judecată?
Pentru noi este drept să primim buna răsplată
Dar Acesta n-a făcut un rău!
/:Adu-Ți aminte Doamne, adu-Ți aminte Doamne
De mine când vei veni în împărăția Ta!:/

Era cam pe la ceasul al șaselea

TOȚI

Și s-a întunecat până la al nouălea
Soarele s-a ascuns, perdeaua Templului s-a rupt prin mijloc:
S-A SFÂRȘIT!....
Trei zile a fost mort, dar moartea-a fost învinsă!
Și cum a promis a înviat
Isus a zdrobit moartea și-a triumfat!
Îi cântă natura: Isus Hristos e viu!
Îi cântă făptura: Isus Hristos e viu!
Și îngeri cu noi cântă căci e viu
El e viu!
/:Este viu, e viu , e viu Aleluia!
Este viu , e viu, e viu Aleluia!
Este viu, e viu , și în veci trăiește căci e viu, El e viu!:/
Căci e viu!
În prima zi a săptămânii niște femei aleargă grăbite
La mormântul lui Isus și se gândeau : Cin, va răsturna piatra?
Dar când ochii și-au ridicat, când ochii și-au ridicat
Au văzut că bolovanul fusese răsturnat!
Au intrat în mormânt să-L ungă pe Isus
Dar ,o, ce vedenie!:
În fața lor stătea un înger în veșmânt alb , care le-a spus:
ÎNGER

-Nu vă temeți! de ce-L căutați pe Cel viu între cei morți?
Nu-I aici , Isus trăiește, A-nviat, a-nviat!

TOȚI

/:Este viu, e viu , e viu Aleluia!
Este viu , e viu, e viu Aleluia!
Este viu, e viu , și în veci trăiește căci e viu, El e viu!:/
Căci e viu!
Nimeni dintre ucenici să creadă n-a putut
Că Isus a înviat! , că Isus a înviat!
/:Dar Maria le-a spus că atunci când plângea
La mormânt I s-a arătat:/
/:În seara aceleiași zile, când ușile erau închise
A venit Isus!:/
A stătut în mijlocul lor și le-a zis:

ISUS

PACE VOUĂ!

TOȚI

A stătut în mijlocul lor:

ISUS

PACE VOUĂ!
/: Cum m-a trimis pe Mine Tatăl vă trimit în lume:/
/:Să mărturisiți despre adevăr:/
/: Vă dau Duhul Meu Sfânt! :/
Vino Toma atinge- Mi rana din mâini , din coaste , din picioare
Vino Tom ate convinge,caci acum nu ma mai doare
Ferice tu că ai văzut, ai văzut și ai crezut
Ferice de cel ce nu vede, dar totuși crede!

TOȚI

Credem în Tine scump Isuse , că ai murit și-ai înviat
Și cum spun cărțile sfinte, apoi la cer Te-ai înălțat
TE AȘTEPTĂM!

Te șteptăm ca să revii și să ne iei acasă
În veșnicii să Îți cântăm, să fim a Ta mireasă.
O păcătos, tu ești demult pierdut
Tu ești, tu ești căzut în tină
Întoarce-te , o vino la Isus, o vino la lumină!
Întoarce-te , o vino la Isus, să vii, să vii acas te cheamă
Tu aparții de veșnicii și nu de lumea neagră!
El a murit nevinovat, sus pe un lemn pe-o cruce
El a murit fără păcat, ca tu să fi salvat!
Ce fericiți vom fi în cer cu Domnul sus în slavă
Noi Te iubim și-Ți mulțumim a noastră viață-ntreagă!

