
SÂMBÃTA SFÂNTÃ

Laudele
IMNUL

    Isuse Cristoase, Stãpâne-ndurate,
    Tu, cel ce prin cruce ne-ai smuls din pãcate,
    Priveºte cu milã spre fraþii tãi, care
    Cu lacrimi amare implorã-ndurare.
    Slãvita ta cruce ai pus sã distrugã
    Puterea Satanei, punându-l pe fugã;
    Aceasta e arma înfrângerii crunte
    ªi semnul ce-l poartã creºtinul pe frunte.
    Duºmanul învins, ca o fiarã flãmândã,
    Ne paºte într-una, stã veºnic la pândã;
    Tu þine departe cumplita lui ghearã,
    În crunta-i robie sã nu ne laºi iarã.
    La drepþii ce-n limb aºteptau mântuirea
    Ai mers de îndatã, ducându-le ºtirea
    Cea bunã, cã-s liberi sã lase abisul,
    Cã tuturor iar s-a deschis paradisul.
    Suna-va odatã pãmântului ora
    Când tu vei veni ca sã-mparþi tuturora:
    La cei ce-au fost buni, cuvenita rãsplatã,
    La cei rãi, pedeapsa pe veci neschimbatã.
    Te-ndurã de-a ta creaturã sãrmanã
    ªi vindecã-n ea a pãcatului ranã,
    Tu cel ce eºti vrednic de laudã-naltã,
    Cu Tatãl ºi Duhul Preasfânt laolaltã. Amin.

PSALMODIA
    Ant. 1 Îl vor plânge ca pe un fiu unul-nãscut, cãci
Domnul cel nevinovat a fost dat morþii.



Laudele

Psalmul 63 (64)
2 Ascultã, Dumnezeule, glasul plângerii mele, *
        pãzeºte sufletul meu de teama duºmanului.
3 Fereºte-mã de adunarea celor rãi, *
        de mulþimea celor ce sãvârºesc fãrãdelegea.
4 Ca sabia îºi ascut limbile lor, †
        precum sãgeata, aruncã cuvinte amare, *
5      pentru a-l lovi, în ascuns, pe cel neprihãnit,
    trag pe neaºteptate ºi nu se tem. *
6      Se încurajeazã în rãutatea lor,
    se pun de acord ca sã întindã curse. *
        Ei spun: „Cine va vedea?”
7 Au pus la cale nelegiuiri, †
        au împlinit cele uneltite: *
        ca o prãpastie este omul ºi inima lui e un abis.
8 Dumnezeu îi loveºte pe ei cu sãgeþile sale: *
        pe neaºteptate ei au fost rãniþi,
9 ºi însãºi limba lor îi va face sã cadã; *
        oricine, vãzându-i, va clãtina din cap.
10 Atunci toþi vor fi cuprinºi de teamã, †
        vor vesti lucrãrile Domnului*
        ºi vor înþelege faptele lui.
11 Cel drept se va bucura în Domnul
            ºi va nãdãjdui în el, *
        ºi vor fi lãudaþi toþi cei drepþi cu inima.

Slavã Tatãlui. Precum era.

    Ant. Îl vor plânge ca pe un fiu unul-nãscut, cãci Dom -
nul cel nevinovat a fost dat morþii.

    Ant. 2 De porþile iadului scapã-mi, Doamne, sufletul!

                                     Cântarea      Is 38,10-14.17b-20
10 Spuneam: „În toiul vieþii mele *
        sunt nevoit sã merg la porþile locuinþei morþilor”.
    Am cãutat restul anilor mei ºi am zis: *
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11      „Nu-l voi mai vedea pe Domnul
            pe pãmântul celor vii,
    nu voi mai vedea pe nimeni *
        dintre cei rãmaºi în lume.
12 Locuinþa mea e smulsã ºi aruncatã departe de mine *
        ca o colibã de pãstori;
    ca un þesãtor îmi taie firul vieþii *
        ºi mã scoate din urzealã.
    Din zi în noapte *
        mi-ai hotãrât sfârºitul.
13 Am strigat pânã dimineaþa, *
        ca un leu, mi-ai zdrobit toate oasele;
    din zi în noapte *
        mi-ai hotãrât sfârºitul.
14 Strig ca puiul de rândunicã, *
        stau îngândurat ca porumbelul.
    Mi s-au împãienjenit ochii tot privind la cer, *
        Doamne, sunt în necaz; ajutã-mã!
17b Tu însã ai scãpat sufletul meu din prãpastia pierzãrii, *
    cãci ai dat uitãrii toate pãcatele mele.
18 Cei din infern nu te laudã, *
        moartea nu te preamãreºte;
    cei care coboarã în adâncuri *
        nu mai sperã în promisiunea ta.
19 Cel viu, da, cel viu te va lãuda, ca mine astãzi; *
        tatãl face cunoscutã fiilor sãi fidelitatea ta. 
20 Doamne, ajutã-mã, †
        ºi-þi vom cânta psalmi în toate zilele vieþii noastre, *
        în casa Domnului.

Slavã Tatãlui. Precum era.

    Ant. De porþile iadului scapã-mi, Doamne, sufletul!
    Ant. 3 Eu am fost mort ºi, iatã, sunt viu în vecii veci -
lor ºi am cheile morþii ºi ale iadului.
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Psalmul 150
1 Lãudaþi-l pe Domnul în lãcaºul sãu sfânt, *
        lãudaþi-l în firmamentul puterii sale.
2 Lãudaþi-l pentru faptele sale minunate, *
        lãudaþi-l pentru mãreþia sa nesfârºitã.
3 Lãudaþi-l cu sunete de trompetã, *
        lãudaþi-l cu chitarã ºi harpã.
4 Lãudaþi-l cu timpane ºi dansuri, *
        lãudaþi-l cu instrumente de suflat ºi coarde.
5 Lãudaþi-l cu cimbale plãcut sunãtoare, †
        lãudaþi-l cu cimbale de veselie. *
        Sã-l laude pe Domnul toatã suflarea!

Slavã Tatãlui. Precum era.
    Ant. Eu am fost mort ºi, iatã, sunt viu în vecii vecilor
ºi am cheile morþii ºi ale iadului.

LECTURA SCURTÃ                                       Os 5,15d–6,2
    Aºa spune Domnul: când vor fi în necaz, vor alerga
la mine. Veniþi sã ne întoarcem la Domnul! Cãci el ne-a
rãnit, dar tot el ne va vindeca; el ne-a lovit, dar tot el ne
va lega rãnile. Dupã douã zile, el ne va da iarãºi viaþa;
a treia zi ne va învia ºi vom trãi înaintea lui.

    În loc de responsoriu se spune:
    Ant. Cristos s-a fãcut pentru noi ascultãtor pânã la
moarte, ºi încã moartea pe cruce. De aceea, ºi Dum -
nezeu l-a înãlþat ºi i-a dãruit numele care este mai presus
de orice nume.
    Ant. la Benedictus: Mântuitorul lumii, mântuieºte-ne;
tu, care prin crucea ta ºi prin sângele tãu ne-ai rãscum -
pãrat, ajutã-ne, te rugãm, Dumnezeul nostru!

CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – BENEDICTUS    Lc 1,68-79
Despre Mesia ºi Înaintemergãtorul sãu
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68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
        pentru cã a vizitat ºi a rãscumpãrat poporul sãu,
69 ºi ne-a înãlþat o putere de mântuire *
        în casa lui David, slujitorul sãu,
70 precum a promis prin gura sfinþilor sãi profeþi *
        care au fost în vechime,
71 sã ne mântuiascã de vrãjmaºii noºtri *
        ºi de mâna tuturor acelora care ne urãsc.
72 Astfel îºi aratã îndurarea faþã de pãrinþii noºtri *
        ºi îºi aduce aminte de legãmântul sãu cel sfânt.
73 De jurãmântul pe care l-a fãcut lui Abraham,
            pãrintele nostru, *
        cã ne va dãrui harul,
74 ca, eliberaþi din mâna duºmanilor noºtri, *
        sã-i slujim fãrã teamã,
75 în sfinþenie ºi dreptate, sub privirea lui, *
        în toate zilele vieþii noastre.
76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema: *
        cãci vei merge înaintea Domnului
            sã pregãteºti cãile sale,
77 pentru a da poporului sãu cunoºtinþa mântuirii *
        întru iertarea pãcatelor,
78 prin iubirea îndurãtoare a Dumnezeului nostru, *
        cu care ne va vizita Cel care Rãsare din înãlþime
79 ca sã lumineze pe cei care se aflã în întuneric
            ºi în umbra morþii *
        ºi sã îndrepte paºii noºtri pe calea pãcii.
Slavã Tatãlui ºi Fiului *
    ºi Sfântului Duh.
Precum era la început ºi acum ºi pururea *
    ºi în vecii vecilor. Amin.

RUGÃCIUNEA UNIVERSALÃ

    Sã-l adorãm cu evlavie sincerã pe Mântuitorul nostru,
care pentru noi a pãtimit ºi a fost îngropat spre a învia.
Sã-l implorãm cu umilinþã:

    Doamne, îndurã-te de noi!
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Cristoase, Mântuitorule, tu ai voit ca Maica ta îndureratã
sã-þi fie alãturi în suferinþa crucii ºi în îngropare:
–  în suferinþele noastre, fã-ne ºi pe noi pãrtaºi de pãti-
    mirea ta!
Doamne Cristoase, tu, cãzând ca un bob de grâu în
pãmânt, ne-ai adus rodul vieþii dumnezeieºti:
–  dã-ne harul ca, murind pentru pãcat, sã trãim pentru
    Dumnezeu!
Isuse, pãstorul nostru, zãcând în mormânt, tu ai fost
ascuns privirilor tuturor:
–  învaþã-ne sã iubim viaþa noastrã ascunsã împreunã cu
    tine în Tatãl!
Noule Adam, tu ai coborât în împãrãþia celor morþi, ca
sã-i eliberezi din temniþa morþii pe drepþii închiºi acolo
de la începutul lumii:
–  fã ca toþi aceia care zac în mormântul fãrãdelegilor sã
    audã glasul tãu ºi sã fie vii!
Cristoase, Fiul Dumnezeului celui viu, tu ne-ai învred -
nicit sã fim înmormântaþi împreunã cu tine prin Botez:
–  fã-ne ca, înviaþi sufleteºte împreunã cu tine, sã umblãm
    întru înnoirea vieþii!
Tatãl nostru.

Rugãciunea de încheiere
    Dumnezeule atotputernic ºi veºnic, Fiul tãu unul-nãs -
cut a coborât în adâncurile lãcaºului morþilor, de unde
s-a înãlþat cu mãrire. Dãruieºte cu bunãtate credincio -
ºilor tãi, care au fost înmormântaþi împreunã cu el prin
Botez, sã ajungã, prin învierea lui, la viaþa veºnicã. El,
care, fiind Dumnezeu.
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Oficiul lecturilor

IMNUL

    Isuse Cristoase, slãvite Stãpâne,
    A noastrã speranþã în tine rãmâne;
    Tu eºti Salvatorul, Mesia, de vreme
    Ce-ai dat lumii semnul iubirii supreme.
    Rugãmu-ne þie cu plâns ºi suspine,
    Pãstreazã-n noi darul primit de la tine.
    Comoarã mai mare pãmântul nu are;
    Plãtitã-i cu sânge ºi lacrimi amare.
    Ca mielul de jertfã, fiinþã plãpândã,
    Luat-ai asupra-þi a noastrã osândã;
    Cu sânge-ai voit sã ne speli de pãcate,
    Sã cureþi veºmintele noastre pãtate.
    În jurul tãu, Doamne, poporul se strânge,
    El, cel mântuit cu preascumpul tãu sânge.
    Cu fruntea-n þãrânã se roagã ºi-þi cere
    Sã-i faci ºi lui parte de sfânta-nviere.
    A ta-mpãrãþie din multe popoare
    Formatã, duºmanii nu pot s-o doboare.
    În numãrul slugilor tale supuse
    Primeºte-ne azi ºi pe noi, o, Isuse. Amin.

PSALMODIA

    Ant. 1 Eu mã culc în pace ºi adorm îndatã.

Psalmul 4
2 Când strig cãtre tine, rãspunde-mi, 
            Dumnezeul dreptãþii mele; †
        din strâmtorare m-ai scos în larg: *
        ai milã de mine ºi ascultã-mi rugãciunea.
3 Fii ai oamenilor, 
            pânã când veþi fi cu inima împietritã? *



        Pânã când veþi iubi deºertãciunea
            ºi veþi alerga dupã minciunã?
4 Sã ºtiþi cã Dumnezeu face minuni
            pentru cel credincios: *
        când strig cãtre el, Domnul mã aude.

5 Cutremuraþi-vã ºi nu pãcãtuiþi! †
        Meditaþi acestea în inimile voastre, *
        în aºternuturile voastre, ºi fiþi liniºtiþi.
6 Aduceþi jertfe de dreptate *
        ºi nãdãjduiþi în Domnul.
7 Mulþi spun: „Cine ne va arãta ce este bine?” *
        Fã sã rãsarã peste noi, Doamne,
            lumina feþei tale!
8 Tu pui mai multã bucurie în inima mea *
        decât au ei atunci când li se înmulþeºte
            grâul ºi vinul.
9 Eu mã culc în pace ºi adorm îndatã, *
        cãci numai tu, Doamne, îmi dai liniºte deplinã.

Slavã Tatãlui. Precum era.
    Ant. Eu mã culc în pace ºi adorm îndatã.

    Ant. 2 Trupul meu se va odihni în speranþã.

Psalmul 15 (16)
1 Pãzeºte-mã, Dumnezeule, *
        pentru cã mã încred în tine.
2 I-am spus Domnului: „Tu eºti Dumnezeul meu, *
        fericirea mea e numai la tine”.
3 În sfinþii care sunt pe pãmânt, în cei puternici, *
        în ei era toatã plãcerea mea.
4 Îºi înmulþesc durerile 
            cei care umblã dupã zei strãini, †
        dar eu nu le voi aduce nici o jertfã 
            cu vãrsare de sânge, *
        nici nu voi rosti numele lor cu buzele mele.
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5 Domnul este partea mea de moºtenire 
            ºi cupa mea cu sorþi, *
        tu eºti acela care ai în mânã soarta mea.
6 Sorþii mei au cãzut pe terenul cel mai bun, *
        într-adevãr, moºtenirea mea e minunatã.
7 Îl binecuvântez pe Domnul 
            care mi-a dat înþelepciune, *
        la aceasta pânã ºi noaptea mã îndeamnã inima.
8 Îl am mereu în faþa ochilor pe Domnul; *
        dacã el este la dreapta mea, nu mã clatin.
9 De aceea inima mea se bucurã †
        ºi sufletul meu tresaltã de bucurie; *
        ba chiar ºi trupul meu se va odihni în speranþã,
10 deoarece nu vei lãsa sufletul meu 
            în locuinþa morþilor, *
        nici nu vei îngãdui ca sfântul tãu sã vadã putrezirea.
11 Tu îmi vei arãta cãrarea vieþii; †
        în faþa ta sunt bucurii nespuse *
        ºi desfãtãri veºnice la dreapta ta.

Slavã Tatãlui. Precum era.

    Ant. Trupul meu se va odihni în speranþã.

    Ant. 3 Deschideþi-vã, voi, porþi veºnice, ca sã intre
regele mãririi.

Psalmul 23 (24)
1 Al Domnului este pãmântul ºi tot ce este pe el, *
        lumea ºi cei care locuiesc în ea.
2 Cãci el l-a întemeiat pe mãri *
        ºi l-a stabilit peste râuri.
3 Cine va urca pe muntele Domnului? *
        Cine va sta în locul sãu cel sfânt?
4 Cel care are mâinile nepãtate ºi inima curatã, †
        cel care nu-ºi înalþã sufletul spre lucruri deºarte *
        ºi nu jurã cu viclenie.
5 Acesta va primi binecuvântare de la Domnul *
        ºi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul sãu.
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6 Acesta este neamul celor care-l cautã pe el, *
        al celor care cautã faþa Dumnezeului lui Iacob.
7 Ridicaþi-vã, porþilor, pragurile voastre de sus, †
        deschideþi-vã, voi, porþi veºnice, *
        ca sã intre regele mãririi!
8 Cine este acest rege al mãririi? †
        E Domnul cel tare ºi puternic, *
        Domnul cel viteaz în luptã! 

9 Ridicaþi-vã, porþilor, pragurile voastre de sus, †
        deschideþi-vã, voi, porþi veºnice, *
        ca sã intre regele mãririi!
10 Cine este acest rege al mãririi? *
        Domnul oºtirilor: el este regele mãririi.

Slavã Tatãlui. Precum era.
    Ant. Deschideþi-vã, voi, porþi veºnice, ca sã intre
regele mãririi.
    V. Judecã, Doamne, cauza mea ºi salveazã-mã.
    R. Prin cuvântul tãu dã-mi viaþã.

LECTURA ÎNTÂI

Din Scrisoarea cãtre Evrei                                   4,1-13

Sã ne grãbim ca sã intrãm în odihna Domnului
    Fraþilor, 1 sã ne temem ca nu cumva, în timp ce rãmâne
promisiunea de a intra în odihna lui, vreunul dintre noi
sã creadã cã este exclus. 2 Cãci ºi noi am primit vestea
cea bunã ca ºi ei, dar cuvântul auzit nu le-a folosit, întru -
cât ei nu s-au unit prin credinþã cu cei care au ascultat.
3 De fapt, noi, care am crezut, intrãm în odihnã, aºa cum
s-a zis:
Astfel am jurat în mânia mea:
nu vor intra în odihna mea,
chiar dacã lucrãrile erau sãvârºite de la întemeierea
lumii. 4 Cãci despre ziua a ºaptea s-a spus undeva astfel:
ªi s-a odihnit Dumnezeu în ziua a ºaptea de toate lucrã -
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rile sale. 5 ªi iarãºi, în acelaºi loc: Nu vor intra în odihna
mea. 6 Aºadar, de vreme ce rãmâne ca unii sã intre, iar
cei cãrora li s-a dat mai întâi vestea cea bunã nu au
intrat din cauza neascultãrii, 7 stabileºte din nou o zi,
astãzi, spunând prin David, dupã atâta vreme, dupã cum
s-a spus mai înainte:
Astãzi, dacã veþi auzi glasul lui,
nu vã împietriþi inimile.
    8 Deci, dacã Iosue i-ar fi dus la odihnã, nu ar mai fi
vorbit, dupã acestea, de o altã zi. 9 Aºadar, rãmâne o zi de
odihnã pentru poporul lui Dumnezeu, 10 pentru cã cine
intrã în odihna lui se odihneºte ºi el de lucrãrile lui, ca
ºi Dumnezeu de ale sale.
    11 Sã ne grãbim deci sã intrãm în odihna aceea, ca sã
nu cadã nimeni în acelaºi exemplu de neascultare.
    12 Cãci cuvântul lui Dumnezeu este viu, plin de pu -
tere ºi mai ascuþit decât orice sabie cu douã tãiºuri; el
pãtrunde pânã la despãrþitura sufletului ºi a duhului, a
încheieturilor ºi a mãduvei ºi judecã sentimentele ºi
gândurile inimii. 13 ªi nu este nici o creaturã ascunsã
înaintea lui, ci toate sunt goale ºi descoperite pentru
ochii aceluia în faþa cãruia vom da cont.

RESPONSORIUL                                  Cf. Mt 27,66.60.62
    R. Dupã ce Domnul a fost înmormântat, au sigilat
mormântul, rãsturnând piatra la intrarea în mormânt, * ºi
au pus soldaþi ca sã-l pãzeascã.
    V. Venind arhiereii la Pilat, l-au rugat, * ºi au pus.

LECTURA A DOUA

Dintr-o veche Omilie despre Sâmbãta Sfântã
(PG 43, 439.451.462-463)

Coborârea Domnului în infern
    Ce s-a întâmplat? Pe pãmânt astãzi este mare tãcere;
mare tãcere ºi singurãtate. Mare tãcere, pentru cã Regele
doarme: pãmântul a amuþit ºi tace, pentru cã Dum -
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nezeul fãcut trup a adormit ºi i-a trezit pe cei care dor -
meau de veacuri. Dumnezeu a murit în trup ºi a coborât
sã zdruncine împãrãþia iadului.
    Desigur, el merge sã-l caute pe primul pãrinte, ca pe
oaia rãtãcitã (cf. Lc 15,3). Vrea sã coboare ca sã-i vizi -
teze pe cei care stau în întuneric ºi în umbra morþii
(cf. Lc 1,79). Dumnezeu ºi Fiul sãu merg sã-i elibereze
din suferinþe pe Adam ºi Eva care se aflã în închisoare.
    Domnul a intrat la ei purtând armele victorioase ale
crucii. Imediat ce Adam, primul pãrinte, l-a vãzut, bãtân -
du-ºi pieptul de uimire, a strigat tuturor ºi a zis: „Domnul
meu sã fie cu toþi”. Iar Cristos, rãspunzându-i lui Adam,
a zis: „ªi cu duhul tãu”. ªi luându-l de mânã, l-a scuturat,
spunând: „Trezeºte-te, tu care dormi, ºi ridi cã-te dintre
cei morþi iar Cristos te va lumina (Ef 5,14).
    Eu sunt Dumnezeul tãu, care pentru tine am devenit
fiul tãu; care pentru tine ºi pentru aceºtia, care s-au
nãscut din tine, vorbesc acum ºi în puterea mea le porun -
cesc celor care erau în închisoare: Ieºiþi! Celor care
erau în întuneric: Fiþi luminaþi! Celor care erau morþi:
Înviaþi! 
    Þie îþi poruncesc: Trezeºte-te, tu, care dormi! Într-ade -
vãr, eu nu te-am creat pentru ca sã rãmâi prizonier în
iad. Învie din morþi. Eu sunt viaþa celor morþi. Învie,
lucrare a mâinilor mele! Învie, figurã fãcutã dupã
chipul meu! Învie, sã ieºim de aici! Într-adevãr, tu în
mine ºi eu în tine (cf. In 17,21.23), suntem o naturã
unicã ºi nedespãrþitã.
    Eu, Dumnezeul tãu, pentru tine m-am fãcut fiul tãu.
Eu, Domnul, pentru tine am îmbrãcat natura de slujitor.
Eu, care stau deasupra cerurilor, pentru tine am venit
pe pãmânt ºi sub pãmânt. Pentru tine, omule, am
devenit om asemenea omului, dar apoi am devenit liber
între cei morþi. Pentru tine, care ai ieºit din grãdina
paradisului pãmântesc, am fost trãdat într-o grãdinã ºi
dat în mâinile iudeilor, ºi într-o grãdinã am fost pus pe
cruce.
    Priveºte pe faþa mea scuipãturile pe care le-am primit
pentru tine, pentru a te putea aduce înapoi la acel prim
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suflu vital. Priveºte pe obrajii mei palmele, supor tate
pentru a reface frumuseþea ta pierdutã, dupã chipul meu.
    Priveºte pe spinarea mea biciuirea suferitã pentru a
elibera umerii tãi de povara pãcatelor tale. Priveºte
mâinile mele pironite pe lemn pentru tine, care
odinioarã þi-ai întins în mod greºit mâna spre pom.
    Am murit pe cruce ºi suliþa a pãtruns în coasta mea
pentru tine, care ai adormit în paradis ºi ai fãcut sã iasã
Eva din coasta ta. Coasta mea a vindecat durerea coastei
tale. Somnul meu te va elibera de somnul iadului. Suliþa
mea a blocat suliþa care era îndreptatã împotriva ta.
    Ridicã-te, sã mergem de aici. Duºmanul te-a fãcut sã
ieºi din pãmântul paradisului. Eu însã nu te mai aºez
înapoi în acea grãdinã, ci te aºez pe un tron ceresc. Þi-a
fost interzis sã atingi pomul simbolic al vieþii, dar eu,
care sunt viaþa, îþi dau ceea ce sunt. Am pus heruvimi
care, ca niºte slujitori, sã te pãzeascã. Acum fac în aºa fel
încât heruvimii sã te adore aproape ca pe Dum nezeu,
deºi nu eºti Dumnezeu.
    Tronul ceresc este gata, sunt gata ºi la ordine sluji -
torii, sala este pregãtitã, masa este întinsã, locuinþa veº -
nicã este împodobitã, casele de fier sunt deschise. Cu
alte cuvinte, este pregãtitã pentru tine împãrãþia cerurilor,
dinaintea veacurilor”.

RESPONSORIUL
    R. S-a îndepãrtat pãstorul nostru, izvorul de apã vie,
la moartea cãruia soarele s-a întunecat; cel care îl þinea
captiv pe primul om, el însuºi a fost fãcut captiv.
* Astãzi, Mântuitorul nostru a sfãrâmat porþile morþii ºi
zãvoarele sale.
    V. A distrus închisoarea iadului ºi a nimicit puterea
diavolului. * Astãzi, Mântuitorul nostru a sfãrâmat
porþile morþii ºi zãvoarele sale.
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Rugãciunea de încheiere
    Dumnezeule atotputernic ºi veºnic, Fiul tãu unul-nãs -
cut a coborât în adâncurile lãcaºului morþilor, de unde
s-a înãlþat cu mãrire. Dãruieºte cu bunãtate credincio -
ºilor tãi, care au fost înmormântaþi împreunã cu el prin
Botez, sã ajungã, prin învierea lui, la viaþa veºnicã. El
care fiind Dumnezeu.
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