P
P

R

dormirea

dormirea

-C

aicii

R

omnului

B
adresa: București, B-dul. Drumul Taberei nr. 38A, sector 6
tel./fax: 0214136570,
site: www.CatolicAMD.ro
email: Pr.Mihai.Martinas@hotmail.com

Colectiv redacție: Carina și Ștefan Lovin, Cristina Șoican, Dragoș Oltean
Desen copertă: Simona Răducu
Tipar: Cantemir Vieru
v01/2014

B

-C

aicii

omnului

„Cine cântă, se roagă de două ori!” (Sfântul Augustin)
uzica liturgică trebuie să îi conducă pe creștini la unirea cu Cristos prezent în tainele mântuitoare care se celebrează.
Muzica în liturgie nu este doar un accesoriu menit să provoace emoții estetice. Este
parte necesară și integrantă a liturgiei, e un semn de natură sacramentală, ca și celelalte
semne sacramentale: cuvinte, gesturi, mișcări, icoane, prin care se înfăptuiește s nțirea
noastră, adică mântuirea, înfăptuită de Cristos. De aici, marea demnitate și valoarea inestimabilă a cântului liturgic: este vehicul al mântuirii divine.
Încă de la întemeierea sa, parohia Adormirea Maicii Domnului a dedicat o atenție
deosebită muzicii din cadrul celebrărilor liturgice.
De-a lungul timpului, s-a abordat un repertoriu religios care aparține marii muzici
sacre (gregoriană, polifonică, corală, instrumentală) și totodată s-a realizat o permanentă
implicare în cântările liturgice a poporului lui Dumnezeu, în special duminica și în zilele
de sărbătoare.
Din reglementările Conciliului Vatican II – Instrucțiunea Musicam sacram – despre muzică în liturghie – (Sacrosanctum Concilium
), cităm:
„Acțiunea liturgică îmbracă o formă mai nobilă când este celebrată cu cântări, cu
slujitori de diferite grade care își îndeplinesc ecare funcția proprie și cu participarea
poporului. Într-adevăr, în această formă de celebrare rugăciunea dobândește o expresie
plină de bucurie, misterul liturgiei și natura ei ierarhică și comunitară sunt arătate mai
clar, unirea inimilor este făcută mai profundă de unirea glasurilor, su etele se înalță mai
ușor la cele cerești prin mijlocirea strălucirii sacrului și întreaga celebrare pre gurează mai
clar liturgia ce se desfășoară în Ierusalimul ceresc.”
De asemenea, se dorește să se acorde mai multă solemnitate prin cântări și acelor
celebrări cărora Liturgia le atribuie o importanță deosebită în cursul anului liturgic. Dar
în mod cu totul deosebit să se acorde solemnitatea cuvenită ceremoniilor sacre din Săptămâna Sfântă, care, prin celebrarea misterului pascal, îi îndreaptă pe credincioși spre însuși
centrul anului liturgic și al întregii Liturgii.
Același conciliu dorește să se sporească înainte de toate studiul și uzul cântului
gregorian care, prin caracteristicile sale, este o bază importantă în educația muzicii sacre:
„Cântul gregorian, ind propriu liturgiei romane, să ocupe, în condiții egale, primul loc.”
Așadar, ancorați ind în rădăcinile latine ale muzicii sacre, vom încerca să ne unim
glasurile pentru adorarea lui Dumnezeu, ținând cont că aparținem Bisericii universale.
Sfântul Benedict spunea: „Să ne gândim cum ar trebui să ne purtăm în prezența
lui Dumnezeu și a îngerilor săi… în așa fel încât mințile noastre să e în concordanță cu
glasurile noastre” ( , - ).
Fie ca această broșură să ne poarte cu credință și pietate pe itinerariul spiritual al
Postului Mare, pentru a ajunge la adevăratul scop al muzicii liturgice care este slava lui
Dumnezeu și s nțirea credincioșilor.
Post binecuvântat!
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A BĂTUT LA UȘA TA CINEVA

1. A bătut la ușa ta cineva, nu-i răspunde nimenea.
În tăcerea negrei nopți stă un om și plânge,
Fața lui e numai răni, pieptu-i numai sânge. (bis)
2. Cine ești străin pribeag, cine ești? De-al cui dor tu pribegești?
Pentru cine te-au brăzdat bice fără număr,
Ce povară ți-a lăsat rana de pe umăr? (bis)
3. „Eu sunt robul ce slujesc tuturor, un om al durerilor.
Nimeni plată nu mi-a dat, decât spini și ură;
Numai roșii tranda ri pieptul mi-l umplură”. (bis)
4. „Eu sunt pâinea ce s-a frânt lumii-ntregi și sunt vinul noii legi;
N-am venit să plâng în drum răni usturătoare;
Plâng pe cei ce pierd acum ultima chemare”. (bis)
5. A bătut la ușa ta cineva; O, deschide-i, nu mai sta,
Nu-l lăsa să plece trist; poate niciodată
Mâna lui la ușa ta n-are să mai bată! (bis)

02

ADORAMUS TE, CHRISTE

Adoramus te, Christe, benedicimus tibi,
Quia per crucem tuam, redemisti mundum. (bis)
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ARATĂ-ȚI, DOAMNE, MILOSTIVIREA

Ref.: Arată-ți, Doamne, milostivirea
Și iartă vina noastră.
1. Spre Tine astăzi, Dumnezeul nostru,
Strigăm smeriți, cu lacrimi și suspine:
Cristoase ascultă rugăciunea noastră.
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2. Isuse Doamne, vina noastră-i mare;
Dar ne-adunăm la umbra crucii tale,
Căci numai tu ești mântuirea noastră.

Ref.: Vino, Isuse, la noi,
Avem toți nevoie de tine!

3. Vândut de Iuda, blând ai mers la moarte;
Și-ai suferit atâtea chinuri grele,
Ca să răscumperi omenirea-ntreagă.

1. În lume lipsește iubirea,
Tu ești iubirea!
Vino, Isuse, la noi!

4. Plecați adânc în fața ta, Isuse,
Noi cerem pururi darul milei tale:
O, Miel preablând, ne spală de păcate.

2. În lume lipsește lumina,
Tu ești lumina!
Vino, Isuse, la noi!

5. Tu ești în slavă, lângă Tatăl veșnic,
Mijlocitorul nostru preaputernic;
Condu în ceruri turma ta iubită.

3. În lume lipsește credința,
Tu dai credința!
Vino, Isuse, la noi!

6. Isuse Doamne, printre spini răzbatem,
Strângând la piept doar crucea ta divină;
Pe cei căiți îi spală cu-al tău sânge.

04

VINO, ISUSE, LA NOI

4. În lume lipsește speranța,
Tu ești speranța!
Vino, Isuse, la noi!

AZI, CREȘTINILOR, SĂ PLÂNGEȚI

1. Azi, creștinilor, să plângeți, inimile să le frângeți,
Căci îndură chin Cristos pentru omul păcătos.
2. Cel ce milă nu simțește când Cristos greu pătimește,
Nu mai are cuget lin, n-are su et de creștin.

5. În lume-i nevoie de pace,
Iar Tu ești pacea!
Vino, Isuse, la noi!
6. În lume-i nevoie de viață,
Iar Tu ești Viața!
Vino, Isuse, la noi!

3. Totul plânge în natură când Isus atâtea-ndură;
Numai cel răuvoitor poate sta nepăsător.
4. Cine-i vede Trupu-n sânge și păcatul nu și-1 plânge,
N-are viața harului, nu-i credință-n pieptul lui.
5. Intră, omule, în tine, plânge-ți viața cu suspine;
Mângâie pe Domnul tău, pe Isus, Om-Dumnezeu.
6. Cu durere-n su et spune: am greșit, Isuse bune;
Dar te rog: nu te uita la nelegiuirea mea.
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7. Dragostea ta arzătoare iartă vina cea mai mare;
Doamne, cer ca să mă speli de-ale mele mari greșeli.

UBI CARITAS

Ubi caritas et amor,
Ubi caritas Deus ibi est.
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8. Întărește-mă-n credință, dă-mi o sinceră căință,
Ca de-acum să te iubesc, peste tot ce-i pământesc.

UNDE-I IUBIRE

05

Ref.: Unde-i iubire, acolo-i Dumnezeu,
Acolo e răbdare, pace și iertare,
Unde-i iubire, acolo-i Dumnezeu.

1. Când Isus a fost lovit, biciuit,
Când cei răi L-au pălmuit pe Isus,
Am vrut să auzim pietrele strigând,
Însă pietrele au tăcut și mânia s-a pierdut,
S-a uitat, s-a uitat.

1. Dragostea-i acea putere, care încă pe pământ,
Ne înalță către Tatăl, prin Cristos și Duhul Sfânt.
2. Dragostea pe toți ne-adună, ca-ntr-un tot armonios
Să formăm un trup și-un su et împreună cu Cristos.
3. Dragostea înnobilează, ea ne face răbdători,
Calmi în fața nedreptății, blânzi cu cei răuvoitori.
4. Dragostea e pururi bună; rău nu face nimănui,
Bine însă vrea să facă până și dușmanului.

6. Dragostea găsește scuze celui ce-a păcătuit;
Ea condamnă doar păcatul, nu pe cel ce a greșit.
7. Dragostea nu uită-un lucru: că oricare rătăcit
Este-un om bolnav la su et, care trebuie-ngrijit.
8. Dragostea ne poruncește: dacă ne-am certat cumva,
Soarele să nu apună fără a ne împăca.
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4. Când în coastă L-au străpuns pe Cel Viu,
Când L-au pus pe Domnul Sfânt în mormânt,
Am vrut să auzim pietrele strigând,
Însă cerul a tăcut, rugăciunea s-a pierdut,
Ca în vis, ca în vis.
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9. Dragostea e, dintre toate, darul cel mai prețios,
Calea sigură spre ceruri, spre unirea cu Cristos.

R

2. Când cu spini L-au torturat pe Isus,
Când cu funii L-au legat pe cel blând,
Am vrut să auzim pietrele strigând,
Însă pietrele au tăcut și mânia s-a pierdut,
S-a uitat, s-a uitat.
3. Când L-au țintuit pe lemn pe Cel Sfânt,
Când pe cruce au înălțat pe Isus,
Am vrut să auzim pietrele strigând,
Însă cerul a tăcut, rugăciunea s-a pierdut,
Ca în vis, ca în vis.

5. Dragostea e delicată, cu duh binevoitor;
Vede-n om doar partea bună, arătând-o tuturor.

P

CÂND ISUS A FOST LOVIT

CEEA CE AM ZIS IUDEILOR

1. Ceea ce am zis iudeilor, care m-au părăsit, vă repet și vouă:
Eu sunt pâinea cea vie, care s-a coborât din cer.
Vreți oare să plecați și voi?
omnului B
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Ref.: La cine să mergem Doamne?
Numai tu ai cuvintele vieții veșnice.
2. Grele de înțeles sunt cuvintele acestea pentru cei care nu au credință,
Dar pentru cei care cred, cuvintele pe care vi le-am spus
Sunt duh și viață.
Vreți oare să plecați și voi?

7. Bunule Isuse, tainic Dumnezeu,
Împlinește dorul su etului meu:
Fă să cadă vălul de pe faţa mea
Fericit în ceruri să te pot vedea.

55

TRUP PREASFÂNT

3. Cuvintele mele sunt duh și viață,
Și cu toate acestea, se găsesc ucenici care să mă părăsească,
Socotind că eu aș sta în calea fericirii lor.
Vreți oare să plecați și voi?

1. Trup preasfânt, sub chipul pâinii ești aici cu-adevărat,
Cel pe care-odinioară Maica Sfântă l-a purtat.

4. Dacă le-aș oferi pâine pentru trup, toți s-ar strânge-n jurul meu,
Dar dacă le spun că trupul meu este hrană pentru su et,
Atunci mă părăsesc.
Vreți oare să plecați și voi?

2. Plin de acăra iubirii Tu ai ars necontenit,
Vina grea a omenirii sus pe cruce-ai ispășit.

5. Au plecat de la mine,
Și iată-i căutându-și fericirea în plăcerile amăgitoare ale lumii,
Dar după ce se înfruptă din ele, se aleg doar cu dezgust
Și remușcări în su et.
Vreți oare să plecați și voi?

07

CRISTOS E OSÂNDIT LA MOARTE
(CALEA SFINTEI CRUCI)

1. Cristos e osândit la moarte, căci oamenii 1-au acuzat,
Deși Pilat știa prea bine că Domnul e nevinovat.
2. O cruce mare i se pune pe umerii însângerați;
Și el o poartă cu răbdare spre-a mântui pe ai săi frați.
3. Isus întâia oară cade, puterile 1-au părăsit;
Prea mare e povara crucii, dar nu se lasă biruit.
4. În drum spre Golgota-ntâlnește pe preamâhnita Maica sa;
Durere mare îl cuprinde văzând cum suferă și ea.
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Ref.: O, Isuse bune, o, Isuse dulce, o, Isuse, Fiul Mariei.

3. Și din inima-ți rănită a curs sânge prețios,
Dragostea-ți nemărginită dovedind-o cu prisos.
4. Hrană sfântă-n lupta vieții, ești tăria tuturor;
Dă-ne și în clipa morții mângâiere și ajutor.
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TU NU UIȚI SĂ MĂ IUBEȘTI

1. Pe-al meu drum ești călăuza mea,
Mă-nsoțești, îmi mângâi inima,
Știi să schimbi orice durere grea.
Ref.: Tu nu uiți să mă iubești. (bis)
2. Când, pierdut, simt numai răni și chin,
Răscolind orice pământ străin
Mă tot chemi la tine ca să vin.
3. De iubire eu mă simt învins,
Simt puterea ta de necuprins,
Iar și iar inima mi-ai atins.
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3. Vin și eu azi la altarul Tău Doamne
Și bucuros mă hrănesc cu al Tău trup.
Vin la Tine iar, ultimul popas,
Ești călăuza mea
/
Pe drumul către cer. / (bis)

54

5. În silă, Simon din Cirene îi duce crucea lui Isus,
Dar când cunoaște cine-i Domnul, devine ucenic supus.
6. Și Veronica o maramă cu milă-ntinde Domnului,
Pe care, drept recunoștință, se-ntipărește chipul lui.
7. Din nou Cristos sub cruce cade, căci e atât de copleșit
De-acea mulțime de păcate pe care noi le-am săvârșit.

TE ADOR, ISUSE

8. Femei, plângând, îl înconjoară pe drumul greu, chinuitor;
Isus le-ndeamnă să nu-1 plângă pe el, ci pe copiii lor.

1. Te ador, Isuse, Dumnezeu ascuns,
În această Taină nouă nepătruns,
Și plecând genunchii înaintea ta,
Recunosc ce-adâncă-i neputinţa mea.

9. Când pentru-a treia oară cade, călăii îl împing și-1 bat;
Și noi ne-asemănăm cu dânșii atunci când facem un păcat.
10. Isus e despuiat de haine, iar rănile cumplit îl dor;
Și, dezbrăcat, ce greu îi vine să stea în văzul tuturor.

2. Simţurile mele nu te pot a a,
Numai prin credinţă văd prezenţa ta;
Cred tot ce ai spus tu, Fiule-ntrupat,
Nu-i cuvânt pe lume mai adevărat.

11. Cristos e răstignit pe cruce și curge sângele-i curat;
El suferă ca să ne spele de răutate și păcat.

3. S-ascundea pe cruce ce-i dumnezeiesc,
Însă-aici s-ascunde și ce-i omenesc;
Dar te cred de faţă, Om și Dumnezeu
Și cer mântuirea su etului meu.

12. Pe cruce Domnul moare-n chinuri de însuși Tatăl părăsit,
Dar misiunea-ncredințată prin jertfa crucii a-mplinit.
13. Când trupu-i dat jos de pe cruce și-n brațele Mariei pus,
Cine-ar putea simți mâhnirea cu care-1 plânge pe Isus?

4. Nu aștept ca Toma, rănile să-ţi văd,
Dar cu umilinţă, mă închin și cred;
Numai tu, Isuse, ești nădejdea mea;
Toată a mea iubire, ţi-o voi închina.

14. Isus e îngropat cu jale într-un mormânt nou și curat;
Să-i dăm și noi ca locuință un su et bun, nevinovat.
15. O, Doamne, noi am fost pricina c-așa de mult ai suferit;
Dar tu, în marea-ți îndurare, ne iartă tot ce am greșit.

5. Taina retrăirii morţii Domnului,
Tu ești pâinea vie, hrana omului;
Fii și pentru mine tainic nutriment,
Cea mai dulce hrană pe acest pământ.

08

1. Cruce sfântă, părăsită lângă margine de drum,
Coperișul tău se strică cu creștinii de acum.

6. O Isuse, bune, pelican iubit,
Spală cu-al tău Sânge su etu-mi rănit,
Căci o picătură din acest izvor,
Ar putea să șteargă vina tuturor.
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CRUCE SFÂNTĂ, PĂRĂSITĂ

2. Oamenii nu-și mai ridică pălăria-n dreptul tău,
Să se-nchine și să spună: Doamne, scapă-ne de rău.
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3. Ploaia ți-a spălat icoana, vântul te-a plecat în jos
Și au șters în întregime chipul Domnului Cristos.
4. Este timpul încercării, când pământul a uitat
Că în drumul peste veacuri numai tu 1-ai luminat.

51

PORUNCĂ NOUĂ VĂ DAU VOUĂ

Ref.: Poruncă nouă vă dau vouă:
Să vă iubiți unul pe altul.

5. Sfântă Cruce, tu trezește-1 pe creștinul de acum,
Care-a părăsit credința și al mântuirii drum.

52

6. Mulți creștini își cată rostul și lumina-n viitor,
Derutați de strălucirea unui zeu amăgitor.

1. Su etul lui Cristos, s nțește-mă;
Trupul lui Cristos, mântuiește-mă;
Sângele lui Cristos, aprinde-mă de dragoste;
Apa coastei lui Cristos, spală-mă;
Patima lui Cristos, întărește-mă.
O, bune Isuse, ascultă-mă;

7. Băutură, bani, plăcere le țin loc de Dumnezeu;
Prea puțini din cei ai lumii se încred în chipul tău.
8. Au uitat că mântuirea de la tine a venit;
Și se mint că lumea asta va dura la nesfârșit.
9. Dar vor trece anii iute, cum trec toate pe pământ,
Și se vor trezi de-odată lângă-o groapă de mormânt.
10. Și în zbuciumul din urmă poate se vor dumiri,
Că lumină și scăpare doar la tine pot găsi.
11. Noi avem nădejde sfântă că orice s-ar întâmpla,
În po da răutății, Cruce, tu vei triumfa.

09

CRUCE SFÂNTĂ, LEMN PREANOBIL

Ref. 1: Cruce sfântă, lemn preanobil, arbor unic pe pământ,
Nici un pom n-aduce roade, cum e rodul tău divin.
Ref. 2: Lemn preasfânt ce porți în cuie, trupul sfânt a lui Cristos,
Nici un pom n-aduce roade, cum e rodul tău divin.
1. Limba mea să preamărească lupta sfântă a lui Cristos
Și triumful suferinței dobândit prin jertfa grea. (Ref. 1)
2. Când Adam mușca cu poă din rodul pomului oprit,
Domnul întru-a sa dreptate, dar și-n bunătatea sa
A-nsemnat atunci altarul ce va șterge-acest păcat. (Ref. 2)
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SUFLETUL LUI CRISTOS

2. În rănile tale ascunde-mă;
Nu lăsa să mă despart de tine;
De vrăjmașul cel rău mă apără;
În ceasul morții mele cheamă-mă
Și poruncește să vin la tine,
Ca să te laud cu s nții tăi în vecii vecilor. Amin.

53

SUFLETUL MEU TE DOREȘTE

1. Su etul meu Te dorește Stăpâne,
Ca pe-o fântână ascunsă-n deșert,
Sunt însetat de iubirea Ta,
Aștept cu sete ziua
/
Cânt Te voi vedea.
/ (bis)
2. Tot ce rămâne în mine-i speranța
Că-ntr-o zi voi vedea chipul Tău.
Voi iertat, lacrimi nu vor ,
Voi merge și eu Doamne
/
În lăcașul Tău.
/ (bis)
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2. Oaspete drag în gândul meu,
Tu cunoști viața ce o duc.
Din întuneric m-ai înălțat
Ca o lumină-n noaptea grea.

3. Taina mântuirii noastre a sortit acest destin;
Întrucât din lemnul rodnic a pornit păcatul greu,
Tot prin lemn să se-mplinească și tămăduirea lui. (Ref. 1)
4. Deci, când a sosit momentul, cerurile se deschid,
Iar Cuvântul din vecie blând coboară pe pământ
Și din sânul Preacuratei s-a născut Isus Cristos. (Ref. 2)

3. Zilele mele ți le ofer
Căci tu cunoști viața mea.
În bucurie m-ai vizitat,
Lacrima tristă Tu mi-ai șters.

50

5. Înfășat, culcat în iesle, trupușor plăpând, curat,
Maica lui îl are-n grijă, ca pe cel mai sfânt odor
Și-al răscumpărării noastre scump, neprețuit zălog. (Ref. 1)

NU MAI SUNT CUVINTE

6. Și, când se-mpliniră anii, rânduiți de Tatăl Sfânt,
Umilit și cu iubire Mielul blând s-a hotărât
Să aducă jertfă mare pentru care-a fost ales. (Ref 2)

1. Nu mai sunt cuvinte să poată lăuda
Toată iubirea și îndurarea ta.
Pe altarul lumii răstignit tu ești.
Și pentru oameni zilnic te jertfești.

7. Spinii, cuiele și lancea trupul gingaș l-au străpuns
Și din rănile deschise curge sângele șuvoi,
Sfânt izvor ce spală lumea de prihană și de păcat. (Ref. 1)

Ref.: Cerul și marea, tot ce e în ea,
Muntele, valea și inima mea,
Toate se-nchină Creatorului
Și mulțumire îi dau Domnului.

8. Pleacă-ți ramurile toate, pom în cruce preschimbat,
Și cu drag îmbrățișează trupul cel neprihănit,
Ce-mpăratul veșniciei l-a jert t pe lemnul tău. (Ref. 2)

2. Tu îmi ești stăpânul, Doamne, te iubesc,
Voia ta sfântă vreau s-o împlinesc.
Tu arată-mi drumul ce mi-ai pregătit,
S-ajung la tine, Domnul meu iubit.

9. Căci de-acum ești sortită, cruce sfântă-a lui Cristos,
Să i portul mântuirii noastre pentru omul naufragiat,
Și s-arăți în fața lumii jertfa Mielului pascal. (Ref. 1)
10. Slavă și mărire e Tatălui preamilostiv,
Fiului jert t pe cruce, ca și Duhului Preasfânt,
Unuia-ntreit și veșnic Dumnezeu nemuritor. (Ref. 2)

3. Ruga mea-i tăcere, altceva nu pot
Să îți spun. Doamne, nu știu să mă rog.
Îți ofer din su et binele făcut
Și voi rămâne în fața ta tăcut.

10

CRUCEM TUAM

Crucem tuam adoramus Domine,
Resurrectionem tuam laudamus Domine.
Laudamus et glori camus,
Resurrectionem tuam laudamus Domine.
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DE CE, ISUSE?

1. De ce, Isuse, atâtea lacrimi?
„De ce? Întrebați pe Petru
Sau pe Magdalena sau pe Lazăr
Sau Ierusalimul“.
Sunt fericiți cei ce plâng acum
Căci ei vor mângâiați apoi,
N-aș vrea să plâng, dar nu pot rezista.
Iubirea plânge pentru voi.

1. Chiar de-aș vorbi toate limbile
Vorbite de oameni și îngeri,
Dacă nu am iubire
Sunt doar o aramă ce sună
Sau un chimval zăngănitor.
Ref.: Iubind te dăruiești
Cu tot ce-ți aparține.
Iubind te dăruiești
Și uiți orice măsură.

2. De ce, Isuse, atâtea bice?
„De ce? Întrebați călăii
Sau pe Pilat din Pont sau pe Baraba
Sau victima de la Ierihon“.
De ce, Isuse, atâtea bice?
Dacă acum nu m-ar biciui
În locul meu voi ați sub bici
Dar nu mă plâng, căci nu biciul e greu,
Păcatul vostru e greu.

2. Chiar de aș profeți
Și-aș ști chiar misterele toate,
Chiar de-aș avea o credință
Încât să mut munții-n mare,
Fără dragoste nu sunt nimic.
3. Chiar de aș împărți
Săracilor tot ce-i al meu
Și dac-aș da trupul meu
În ăcări să e ars,
Nu mi-ar folosi la nimic.

3. De ce, Isuse, așa coroană?
„De ce? Întrebați pe regii voștri
Sau pe soldați sau pe cei din Cafarnaum
Care m-au vrut ca rege“.
De ce, Isuse, așa o cruce?
Sunt fericiți frații prigoniți
Căci pentru mine sunt omorâți.
Dar eu am spus adevărul curat
Și spinii sunt răsplata mea.

49
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ÎN MÂINILE LUI

Ref.: În mâinile Lui am pus viața mea,
El singur este stânca mea.
1. Doar El cunoaște cum sunt eu
Și știe orice drum al meu.
În gândul meu are lăcaș,
Sunt ocrotit de mâna Lui.

4. De ce, Isuse, așa o cruce?
„De ce? Nu mi-am cioplit-o eu.
Întrebați mulțimea care urlă
Sau pe cei ce-mpart dreptatea“.
De ce, Isuse, așa o cruce?
Pe crucea asta atât de grea
Vreau să mă urc ca să pot vedea
P
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Pe orice om și să-i dau pacea mea.
E crucea voia Tatălui.

ISUSE AI RĂMAS CU NOI

1. Isuse ai rămas cu noi în Taina din altar,
Sub chip de pâine și de vin, venim să Te-adorăm.
2. Tu, Dumnezeu, Tu, Rege sfânt, ne-ai dat tot ce-ai avut,
Tu ești Cristos, ești Mielul blând pe cruce răstignit.
3. În suferință ai purtat păcatul nostru greu.
Cu sânge sfânt tu ne-ai spălat, pe toți ne-ai răscumpărat.
4. Ai răspândit și peste noi pe Duhul Tău cel Sfânt,
Cu apa și cu sângele țâșnind din coasta Ta.
5. Noi credem că tu ai învins prin Învierea ta,
Și veșnic, în mărirea ta, cu tine vom trăi.

47
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1. Isuse, cred c-aici, în Taina sfântă,
Ești Tu prezent ca Om și Dumnezeu,
Eu nu te văd, dar cred din su et, Doamne,
Ai spus-o tu, eu cred cuvântul tău.

2. Doamne, învingătorule, prin preasfânta ta moarte,
Ne-ai răscumpărat de orice păcat, iar înviind, Isuse,
Ne-ai redat calea vieții

2. Din Sfânta Ostie, privești la mine
Și parc-aud șoptindu-mi al tău glas,
Ca să rămân mereu, mereu cu tine,
Așa cum tu cu mine ai rămas.

13
14

dormirea

FIUL TĂU CEL PREAIUBIT

Fiul tău cel preaiubit pentru noi a pătimit.
Sânge El a asudat, pentru-al nostru greu păcat.
O, Marie, scumpă mamă, mamă fără de prihană,
Mângâie pe Fiul tău, de păcat ne pare rău.

4. Primește-mi, Doamne, inima întreagă,
Să e-a ta, așa cum o dorești;
Să bată-ntruna numai pentru tine.
Lăcaș plăcut într-însa să-ţi găsești
-C

EXAUDI ORATIONEM MEAM

Exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat.
Tu, Deus, in æternum permanes, in æternum permanes.

3. Te doare mult, că oamenii te uită,
Că te jignesc, chiar unii dintr-ai tăi,
De aceea eu doresc, ca prin iubire,
Să ispășesc și vina celor răi

R

DOAMNE, MÂNTUITORULE

1. Doamne, Mântuitorule, iartă slugilor tale,
Căci prin sângele, căci prin sângele tău prețios,
Isuse ai spălat lumea toată.

ISUSE, CRED

P

5. De ce, Isuse, așa o moarte?
„De ce? Dar voi de ce muriți?
Tată de ce m-ai părăsit?
Iartă-i că nu știu ce fac!“.
De ce, Isuse, așa o moarte?
Ca să rodească un spic frumos
Bobul de grâu moare pentru el.
Ca să trăiți am murit pentru voi
Aceasta-i voia Tatălui!
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FRAȚI CREȘTINI, DIN NOU S-AUDE

1. Frați creștini, din nou s-aude glasul Domnului, spunând:
Eu nu vreau pierzarea voastră, căci sunt Tată bun și blând.
2. Rupeți lanțul de robie, ce vă leagă de păcat,
Și vă-ntoarceți iar la Tatăl, de la care ați plecat.
3. El vă cheamă azi la sine, să vă-mpart-al vieții dar;
Nu ți împietriți la inimi, nu respingeți al său har.
4. El așteaptă să vă strângă iar la pieptu-i părintesc,
Să vă dea inel în deget și veșmânt împărătesc.
5. Alergați la el cu toții și din su et vă căiți;
Începând o viață nouă, voi veți iar fericiți.

16

IERTARE, O, ISUSE

1. Iertare, o, Isuse, îți cerem toți plângând,
De noi tu să ai milă, Isuse bun și blând.
2. Iertare, o, Isuse; noi știm că am greșit
Și că păcatul nostru nespus te-a chinuit.
3. Iertare, o, Isuse; acolo am ajuns,
Că inima-ți preasfântă adânc noi am străpuns
4. Iertare, o, Isuse; de azi făgăduim
Să m mai buni la su et, să nu păcătuim.
5. Iertare, o, Isuse; iertare implorăm;
Ne scapă de osânda pe care-o merităm

17

ISUS CU SPINI ÎNCUNUNAT

1. Isus cu spini încununat, cu crucea-n spate-nsângerat,
Pe drum azi trece, iar povara crucii este grea,
Sudori se scurg pe fruntea sa și spinii-l dor amar.
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3. Eu sunt lumina cea fără pată;
Ia-ți crucea și urmează-mă ne-ncetat.
4. Trupu-mi e mană din cer venită,
Cine mănâncă Trupul meu va trăi.
5. Credeți în mine, Mântuitorul;
Mie-mi puteți încredința orice griji.

45

DULCIS IESU MEMORIA
(ISUSE, AMINTIREA TA)

1. Dulcis Iesu memoria,
Dans vera cordis gaudia:
Sed super mel et omnia
Eius dulcis præsentia.

1. Isuse, amintirea ta
Îmi desfătează inima;
Pe limbă miere de-aș avea,
Mai dulce mi-e prezența ta.

2. Nil canitur suavius,
Auditur nil iucundius,
Nil cogitatur dulcius,
Quam Jesus Dei Filius.

2. Nu-i nume mai melodios,
Cântat de oameni mai duios;
Nimic nu este mai presus
Decât acest cuvânt: Isus.

3. Iesu, dulcedo cordium,
Fons veri, lumen mentium,
Excedis omne gaudium
Et omne desiderium.

3. Nădejdea tuturor Tu ești,
Pe toți dorești să-i fericești
Și celor ce te-au căutat
Nespuse bucurii le-ai dat.

4. Quando cor nostrum visitas,
Tunc lucet ei veritas,
Mundi vilescit vanitas
Et intus fervet caritas.

4. Nu poate limba să redea,
Nu poate nimeni exprima,
O știe doar cine-a simțit
Ce-nseamnă Numele-ți iubit.

5. Da nobis largus veniam,
Amoris tui copiam;
Da nobis per præsentiam
Tuam videre gloriam.

5. A noastră bucurie i,
Răsplata care să ne-mbii;
Mărire să-ți cântăm cu dor
Acum și-n vecii vecilor. Amin.
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4. Veșnic voi vesti îndurarea ta
Și-n viața mea te voi lăuda.
Mâinile-mi înalț ca să te ajung,
Sunt însetat de dragostea ta.

43

2. Priviți-l cum se uită blând la cei ce îl hulesc scuipând
Cu ură-n fața sa; el suie muntele Calvar
Golind paharul cel amar ce i-a fost dat să-1 bea.
3. Ca Mielul cel nevinovat, ce-n mâini străine a intrat,
El gura n-a deschis; și atârnând pe crucea sa,
Se roagă pentru lumea rea, precum a fost prezis.

DACĂ VREA CINEVA

4. Creștinule, preablândul Miel așteaptă să te-ntorci la el
Cât timp ești încă viu, căci mâine poate nu vei ,
În orice clipă poți muri și-atunci va târziu.

Ref.: Dacă vrea cineva să vină după mine
Să se lepede, să se lepede de sine;
Să-și ia crucea zilnic și să mă urmeze.
1. Eu sunt lumina lumii, cel ce mă va urma
Nu va umbla în beznă și pace va a a.

18

2. Când grea vă pare crucea, eu însumi vă-ntăresc
Răsplată-mbelșugată la toți vă pregătesc.

1. Isuse blând, la tine vin plângând
Cei păcătoși, iertare implorând.
Arată-ți marea bunătate,
Stăpâne prea-ndurate,
Cât mai curând, cât mai curând.

3. Sunt Calea și-Adevărul, vă chem să mă urmați
Pe mine până la moarte vă-ndemn să m-ascultați.
4. În cei săraci și umili pe mine mă-ntâlniți
Oricând le faceți bine pe mine mă slujiți.

Ref.: Iartă-ne, Doamne, iartă pe poporul tău
Și în vecie, nu te supăra pe noi.

5. Chiar pe dușmanii voștri din su et să-i iubiți;
Urmând al meu exemplu să ți desăvârșiți.

44

2. Tu n-ai uitat că pentru-al lor păcat
Tot sângele pe cruce l-ai vărsat.
Ascultă-i și le-mparte-ndată
Iertarea ta bogată,
Căci te-au rugat, căci te-au rugat.

DOMNUL NE SPUNE

3. Pe-al tău popor, o, blând Mântuitor,
Tu îl iubești cu foc mistuitor,
De-aceea strigă către tine
Cu lacrimi și suspine,
Fii iertător, i iertător.

1. Domnul ne spune: sunt viața voastră;
Cine rămâne-n mine aduce mult rod.
Ref.: Gustați și vedeți cât de bun este Domnul;
Cei care cred în El vor trăi!

4. Te rog și eu, Mântuitorul meu,
Tu care ești și om și Dumnezeu
Revarsă-n su etu-mi căință
Ca-n mare umilință
Să te urmez, să te urmez.

2. Eu sunt portița: cel care intră
Viață și pace va găsi din belșug.
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6. Plin de-ndurare, Tu dă-mi iertare,
Du-mă, Isuse, la tine-n Paradis.

ÎN RANA COASTEI TALE

1. În rana coastei tale, Isuse, fă-mi un loc,
Să u mai aproape de al iubirii foc.

41

Ref.: Aprinde-mă, Isuse, cu focul tău ceresc,
Pe tine, peste toate, mereu să te iubesc.

Ref.: Cu credință și iubire, o, Isuse, venim la tine.

2. În rana coastei tale vreau, Doamne, să pătrund,
Și-n inima ta sfântă, umil să mă ascund.

1. Ești lumină pentru-ntreaga lume, călăuza vieții noastre.
2. Pentru noi tu ești Viața și Adevărul, Tu ești Calea către Tatăl!

3. În rana coastei tale vreau raiul să-l găsesc,
Și toate ale mele să ți le dăruiesc.

3. Ești Păstorul cel bun, ce ți-ai dat viața, pentru-a lumii mântuire.
4. Tu ești Pâinea din cer coborâtă; pâine vie, hrană sfântă!

4. În rana coastei tale vreau, Doamne, să rămân,
Și Tu, Isuse, singur, să i al meu Stăpân.

20
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LUMII UNIC SALVATOR

1. Lumii unic Salvator, dă-ne slava Crucii tale,
Doamne nouă tuturor!
Dăruind viața prin viață, ai învins prin a ta moarte
Pe al morții slujitor.
2. Coborându-te-n adâncuri, celor drepți deschis-ai cerul
Și proclami eliberarea.
Lângă Tatăl șezi de-a dreapta Celor mânuiți de tine
Dă-le milă și iertare!
3. Pururea curați la su et să ne porți pe a ta cale,
De dușman ne ocrotește.
Tatălui mărire-aducem, Fiului și Duhului
În toți vecii vecilor.
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aicii

CUM SĂ-ȚI MULȚUMESC

Ref.: Cum să-ți mulțumesc pentru-atâta iubire?
Inima-ți străpunsă pentru noi e viață.
De-am putea să facem în lume să e,
Veșnică-nchinare jertfei tale s nte.
1. Tu ești Domnul meu, tu cel căutat.
Ființa mea după tine strigă.
Vreau ca legea ta să-mi conducă pașii.
Sunt însetat de dragostea ta.
2. Oricând te-am chemat, când te-am așteptat
Nu m-ai lăsat fără de răspuns.
Vreau să u mereu sub palma ta,
Sunt însetat de dragostea ta.
3. Când te-am căutat te-ai lăsat găsit.
Umple-mă iar de prezența ta.
Un pământ uscat e inima mea,
Sunt însetat de dragostea ta.

omnului B

P

R

-C

dormirea

aicii

omnului B

24 | D i v e r s e

39

P o s t u l M a r e | 13

CÂT DE MINUNAT E DOMNUL

21

MAICĂ SFÂNTĂ-NDURERATĂ

1. Maică sfântă-ndurerată stă sub cruce-nlăcrimată,
Lângă Fiul răstignit; e cu inima rănită
De o sabie cumplită și cu su etul zdrobit.

Ref.: Cât de minunat e Domnul!
Toată inima mea să cânte
Cât de minunat e Domnul!
1. În splendoarea luminii tale
Cât de mare ești și sfânt,
Te adoră su etul meu.

4. Fii slăvită, o Marie,
Căci prin umilința ta
L-ai născut pe Dumnezeu.

2. Cât de tristă și mâhnită fost-ai tu, Neprihănită,
Născătoarea-a lui Cristos? Mamă sfântă, ce mâhnire,
Când vedeai în pătimire pe-al tău Fiu prea glorios.

2. Îmi dai spiritul iubirii
Ce mă face ca un templu
Să trăiesc din viața ta.

5. Preamărit să e Cuvântul
Cu-al său nume de mărire
Pentru c-a venit în lume.

3. Cine nu ar plânge oare când pe Sfânta Născătoare
Ar vedea-o-n chin nespus? Cine-ar sta în nesimțire,
Când Fecioara în mâhnire suferă cu-al ei Isus?

3. Dumnezeul speranței mele,
6. Fie lăudat, slujit,
Toată-ncrederea-n tine mi-am pus, Binecuvântat în veci,
Viața-ntreagă mi-ai schimbat.
Înălțat și preamărit.
7. Toată cinstea și mărirea
Dumnezeului nostru preasfânt
Pentru toată veșnicia.

40

1. Cât sunt pe lume, Isuse bune,
Al tău în viață și-n moarte vreau să u.

7. Vreau să plâng și eu cu tine, cât trăiesc să e-n mine
Răstignitul cu-al său chin, su etu-mi te însoțește
Și cu tine el dorește să împartă-al tău suspin.

2. Tu ești iubirea și fericirea
Acelor care doar ție îți slujesc.

8. O, Fecioară-ntre fecioare, la a ta mâhnire mare,
Vreau și eu părtaș să u și să merg plin de căință
Negrăita suferință a iubitului tău Fiu.

3. Tu nu permite ca, prin ispite,
Să mă învingă dușmanul cel viclean.

9. Răstignit cu el pe cruce să găsesc plăcere dulce
Blând din sângele-i curat; la suprema judecată,
Roagă-te, o, Preacurată, ca de iad să u scăpat.

4. Îmi eși putere și mângâiere
În suferință și-n orice încercări.
5. Doar fapte bune să mă-ncunune,
Să-mi i răsplata în viața cea de veci.
R
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5. Maică plină de iubire dă-mi și mie-a ta simțire
Cu-al tău chin să plâng și eu; inima-mi să e aprinsă
De o dragoste nestinsă către omul Dumnezeu.
6. Fă să am mereu în minte toate rănile preas nte
Ale celui răstignit și să u părtaș la toate
Suferințele-ndurate de-al tău Fiu Isus rănit.

CÂT SUNT PE LUME

P

4. Pentru-a lumii mari păcate Fiul ei e dat la moarte,
De durere sfâșiat; vede-n chinuri cum se frânge
Cum își varsă al său sânge până su etul și-a dat.

dormirea

10. Doamne-n ceasul agoniei, dă-mi prin rugile Mariei
Harul să mă mântuiesc; iar când trupu-mi va rece
Fă ca su etu-mi să plece în triumful cel ceresc.
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Diverse

O, ISUSE MILOSTIVE

1. O, Isuse milostive, noi la tine alergăm,
După atâta rătăcire, numa-n tine mai sperăm.
2. Mari dureri și moarte-amară pentru noi ai îndurat;
Noi, în schimb, te-am dat uitării sau cu Iuda te-am trădat.

37

CÂND DOMNUL E CU NOI

Ref.: Când Domnul e cu noi cine e-mpotriva noastră?
Când Domnul e cu noi cine poate sta-mpotrivă?

3. Ne-am îndepărtat de tine; dar nimic n-am câștigat;
Doar necaz, dezamăgire, griji și zbucium am a at.

1. N-ar putea să ne despartă de iubirea lui Cristos
Nici foamea, nici sabia, nici necazul ori durerea.

4. Nu există-n lume pace pentru cei ce te jignesc;
N-au în viață fericire cei ce te disprețuiesc.

2. Dacă Tatăl nu l-a cruțat pe unicul său Fiu
Cum ar putea să ne refuze vreo altă rugăminte.

5. Azi, cu-adâncă umilință, să ne ierți te implorăm;
Doamne s nte, dă-ne harul ce-am greșit să îndreptăm.

3. Acum, la dreapta Tatălui, Cristos se roagă pentru noi
Urmând cuvântul său, până și moartea o vom învinge.
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O, ISUSE, DOMNUL MEU

1. O, Isuse, Domnul meu, mă gândesc la chinul tău;
Mă gândesc necontenit cât de mult ai suferit.
2. Știu că n-ai fost vinovat, însă pentru-al meu păcat
Ai fost aspru chinuit și pe cruce răstignit.

CÂND SOARELE RĂSARE

Ref.: Când soarele răsare, vorbește-mi Doamne
Și până seara rămâi cu mine,
În ecare clipă Te voi simți aproape
Și-aceasta îmi va da putere.

3. Glas de înger de-aș avea, nici atuncea n-aș putea
Îndeajuns să-ți mulțumesc ție, Miel dumnezeiesc.

1. În lumea asta tristă, Fiul a venit,
Și ne-a răscumpărat, să nu ne temem.

4. O, Isuse, Domnul meu, tu ajută-mă mereu
Să păstrez necontenit harul ce mi-ai dăruit.

2. În lumea asta tristă, Fiul a venit,
Și viața El și-a dat, să nu ne temem.

5. Vreau ca toată viața mea să-mplinesc voința ta,
Ca apoi în cer să cânt: Slavă ție, Miel preasfânt.

3. În lumea asta tristă, Fiul a venit,
Iubirea Sa ne-a dat, să nu ne temem.

24

O, ISUSE-N CHINURI GRELE

1. O, Isuse-n chinuri grele pe o cruce răstignit,
Ale simțurilor mele, mari greșeli ai ispășit.
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4. Laudă odraslei marelui David!
Porți de mântuire azi ni se deschid!
Laudă să-i e-n vecii vecilor,
Celui care vine ca Mântuitor.

2. Mâinile-ți nevinovate fără milă le-am rănit;
Când păcat peste păcate mâinile-mi au săvârșit.
3. Părăsind cu nepăsare calea către paradis,
În preas ntele-ți picioare răni adânci eu am deschis.

5. Până și copiii s-au în ăcărat,
Fluturând cu ramuri, l-au întâmpinat,
I-au cântat „Osana!” Domnului Isus
Care omenirii pace i-a adus.

4. Încălcând a ta voință Inima eu ți-am străpuns,
Când prin nerecunoștință la iubire ți-am răspuns.
5. Doamne, vreau să u cu tine pentru lume răstignit,
Ca în viața care vine să u veșnic fericit.

6. Domnul care este rege în Sion,
Dintr-un lemn și-alege nobilul său tron,
Și-nălțat pe cruce, omul-Dumnezeu
Va atrage toate către Tatăl său.

25

PE GOLGOTA

1. Pe Golgota sub Cruce, Fecioara fără pată,
În lacrimi cufundată, privea pe-al său Isus!
Profetul blând și dulce, iubire din iubire,
Spre a lumii mântuire era pe Cruce pus. (bis)

7. Te salută lumea, Miel dumnezeiesc,
Cei ce cred în tine te sărbătoresc;
Și noi cu iubire te întâmpinăm
Și dorim osana veșnic să-ți cântăm.

2. Venit din zări albastre ca lumea să o spele,
L-a copleșit de rele al dragostei or,
Iar crucea nemiloasă ce iadul îl închide,
Pe altarul său ucide pe al lumii Creator. (bis)

26

PER CRUCEM

Per crucem et passionem Tuam,
Libera nos Domine, libera nos Domine,
Libera nos Domine, Domine.
Per crucem et passionem Tuam,
Libera nos Domine, libera nos Domine,
Libera nos Domine, Domine.
Per sanctam resurrectionem Tuam,
Libera nos Domine, libera nos Domine,
Libera nos Domine, Domine.
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Duminica Floriilor

PLÂNGEREA MÂNTUITORULUI

Ref.: Poporul meu, spune-mi ce rău ți-am făcut,
Sau cu ce te-am întristat? Răspunde-mi!

28
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REGELE SLAVEI

Ref.: Regele slavei vine cu măreție!
Deschideți porțile plini de bucurie!

POMUL VIEȚII NESFÂRȘITE

1. Pomul vieții nesfârșite, Cruce sfântă-a lui Cristos,
Ești speranță și scăpare pentru omul credincios.
Ref.: Fii slăvită, sfântă Cruce, de tot neamul omenesc;
Tu ești tronul și altarul Mielului dumnezeiesc.

1. Cine să e oare regele slavei?
Emanuel venit acum între noi!
2. În Galileea și oriunde se duce,
El vindecă pe toți de bolile lor.

2. Celui răstignit pe tine umiliți ne închinăm,
Căci prin rănile-i preas nte de păcat ne vindecăm.

3. Osana, Fiului lui David! Osana!
Nimeni nu a vorbit vreodat’ ca și el!

3. Cruce, calea fericirii, vrem în veci să te iubim;
Iar păcatului și lumii, morți prin tine vrem să m.

4. El și-a dat viața preț de răscumpărare,
Lumea de rău și de păcat a salvat.

4. După chin și suferință, bunul, blând Mântuitor,
Doar prin tine, în mărire, a intrat biruitor.

5. Biruitor asupra morții domnește,
Viața de veci prin moarte el ne-a redat.

5. Ești în luptă steagul nostru, groaza duhului cel rău;
Înfruntăm orice primejdii când suntem sub scutul tău.

29

POPOR CREȘTIN NU MAI CÂNTA

1. Popor creștin nu mai cânta cântări de sărbătoare
Când pe Calvar, în fața ta, Cristos pe cruce moare.
2. Popor creștin, în plâns amar îneacă-ți astăzi rea;
Pe Cel Preasfânt, ca pe-un tâlhar, îl judecă-omenirea.
3. Popor creștin, cazi la pământ, te-apleacă până-n tină,
De moartea Domnului preasfânt și tu ai mare vină.
4. Popor creștin, ești vinovat de-aceeași făr’de lege
Când îl jignești, printr-un păcat, pe veșnicul tău Rege.
P

R

-C

dormirea

aicii

omnului B

36

VINO AZI CU RÂVNĂ

1. Vino azi cu râvnă, vrednice popor,
Să-l primim pe-al nostru Răscumpărător.
Să-i strigăm: „Osana mare împărat!
Domnul e pururi binecuvântat”.
2. Astfel, și iudeii, pe Cristos Isus
L-au primit cu râvnă și cu dor nespus.
Și, cântându-i imnuri, oferindu-i ori,
I-au strigat „Osana!” mii și mii de ori.
3. Tot Ierusalimul s-a înveselit,
Când la sărbătoare Domnul a venit;
Hainele-nainte i le așterneau
Și cu glas puternic Domnului cântau.
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5. Omul dacă te iubește de păcat se mântuiește;
Cruce sfântă, semn divin, înaintea ta mă-nchin.

5. Popor creștin, cu gând căit plângând să ceri iertare
Și bate-ți pieptul umilit că vina ta e mare.

6. Pe Calvar, cu greutate, te-a purtat Cristos pe spate,
În dureri de necrezut sub povara-ți a căzut.

6. Popor creștin, i hotărât de astăzi înainte
Să nu-1 mai superi nicidecât pe bunul tău Părinte.

7. Când sînt pus la încercare, când mă a u-n strâmtorare,
Către tine eu privesc și în luptă biruiesc.
8. Iar în ceasul morții mele, când voi în chinuri grele
Sfântă cruce, chipul tău vreau să-1 strâng la pieptul meu.
9. Și când trupu-n nesimțire va pus spre putrezire,
Strajă i l-al meu mormânt cât voi zace în pământ.
10. Iar în ziua judecății, ziua mare a dreptății,
Când pe cer vei apărea, vreau să u la dreapta ta.

34

TE VĂD ÎN CHINURI GRELE

1. Te văd în chinuri grele, Isuse răstignit;
Cum vina lumii rele, adânc te-a copleșit.
De răni ți-e fața plină și trupu-nsângerat;
Iar fruntea ta divină cu spini s-a-ncununat.
2. Așa scăldat în sânge, pe-al crucii sfânt altar,
nici ochiul nu-ți mai plânge, secat de-atât amar.
Și-n trista părăsire, disprețuit tu ești;
În loc de mulțumire, batjocoră primești.
3. De-aceste s nte patimi și eu sunt vinovat;
Sub crucea ta, cu lacrimi, eu plâng al meu păcat.
Păcatul meu îl șterge cu sângele-ți preasfânt;
Tu singur să-mi i rege de-acum pân’ la mormânt.
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STABAT MATER
(STĂTEA MAICA-NDURERATĂ)

1. Stabat mater dolorosa,
Juxta crucem lacrimosa
Dum pendebat Filius.

1. Stătea Maica-ndurerată
Lângă cruce-nlăcrimată
Pe când Fiul suferea.

2. Cujus animam gementem,
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius.

2. Inima-i adânc rănită,
Sfâșiată, chinuită,
O pătrunse sabia.

3. O quam tristis et aﬄicta
Fuit illa benedicta
Mater Unigeniti!

3. Vai, ce tristă și mâhnită
Fu acea Neprihănită,
Născătoarea lui Cristos.

4. Quae moerebat et dolebat,
Pia Mater, dum videbat
Nati poenas inclyti.

4. Maică sfântă, ce mâhnire
Când vedeai în chinuire
Pe-al tău Fiu prea glorios.

5. Quis est homo qui non eret,
Matrem Christi si videret
In tanto supplicio?

5. Cine nu ar plânge oare
Când pe Sfânta Născătoare
Ar vedea-o-n chinul greu?

6. Quis non posset contristari,
Christi matrem contemplari
Dolentem cum Filio?

6. Să nu simţi compătimire
Lângă Maica-n grea mâhnire
Suferind cu Fiul său?

7. Pro peccatis suae gentis,
Vidit Jesum in tormentis,
Et agellis subditum.

7. Pentru-a lumii mari păcate,
Fiul ei e dat la moarte
Și sub bice sfâșiat.
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8. Vidit suum dulcem natum
Moriendo desolatum,
Dum emisit spiritum

8. Vede-n chinuri cum se frânge,
Cum își varsă al său sânge,
Până su etul și-a dat.

9. Eia mater, fons amoris,
Me sentire vim doloris
Fac, ut tecum lugeam.

9. Mamă plină de iubire,
Dă-mi și mie-a ta simţire,
Cu-al tău chin să plâng și eu.

10. Fac ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam.

10. Inima-mi în veci să ardă
De iubirea cea mai caldă
Către Omul Dumnezeu.

11. Sancta Mater, istud agas,
Cruci xi ge plagas.
Cor di meo valide.

11. Mamă, mă învrednicește,
Rănile-mi întipărește
Ale Celui Răstignit.

12. Tui nati vulnerati,
Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide.

12. Eu l-am osândit la moarte
Și de chinuri să n-am parte
Când pe cruce-l văd rănit?

13. Fac me tecum pie ere,
Cruci xo condolere,
Donec ego vixero.

13. Vreau să plâng și eu cu tine,
Cât trăiesc să e-n mine
Răstignitul cu-al său chin.

14. Juxta crucem tecum stare,
Et me tibi sociare
In planctu desidero.

14. Su etu-mi te însoţește
Si cu tine el dorește
Să împartă-al tău suspin.

15. Virgo virginum praeclara
Mihi iam non sis amara;
Fac me tecum plangere.

15. Tu Fecioară-ntre fecioare,
Mă primește-ndurătoare
Să plâng chinul tău nespus.

Ref.: Prin Sfânta sa Cruce, Cristos ne conduce,
Și Crucea de-o vom prețui, în luptă noi vom birui.
2. Cristos stăpânește întregul pământ,
Cristos ne păzește cu brațul său sfânt.
3. Cristos ne e Rege, cu El vom domni,
Și răul din lume îl vom nimici.

32

SUS PE MUNTELE CALVAR

1. Sus pe muntele Calvar, cine oare plânge-amar?
Plânge Maica Domnului, lângă crucea Fiului.
2. Pe o cruce răstignit moare Fiul său iubit,
Moare Fiul Omului și Stăpânul cerului.
3. Plângi, creștine, plângi amar, urcă mantele Calvar,
Lângă Maica Domnului, plângi la moartea Fiului.
4. Firea toată-a-ncremenit și cumplit s-a zguduit;
Chiar s-a stins de mila lui și lumina soarelui.
5. Domnul moare răstignit să te vadă mântuit,
De mânia cerului, de osânda iadului.

33

TE SALUT, O, SFÂNTĂ CRUCE

1. Te salut, o, sfântă cruce tu nădejdea noastră dulce,
Căci pe tine a murit Domnul nostru mult iubit.
2. Tu ești lemn din pomul vieții care-ai frânt puterea morții
Și prin tine s-a deschis raiul care a fost închis.

31

SUB CRUCE NE STRÂNGEM

3. Tu ești semnul îndurării, al izbânzii și-mpăcării,
Sfântă cruce, te salut i al meu puternic scut.

1. Sub cruce ne strângem și ei ne închinăm;
Cristos ne e Rege, oricând Îl urmăm:
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4. Tu ești calea mântuirii și izvorul fericirii,
Sfântă cruce, te cinstesc și prin tine mă s nțesc.
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