
Vesperele

IMNUL

    Cristoase, tu eºti bucurie ºi falã;
    În tine ne punem speranþa totalã.
    Rugãmu-ne þie, adânc ne pãtrunde
    De darul iertãrii ºi-al pãcii profunde.

    Prin grea suferinþã, prin crucea ta sfântã,
    Învins e Satana ºi moartea e-nfrântã;
    Scãpaþi de-ale Rãului curse perfide,
    Un drum cãtre viaþã din nou se deschide.
    Pe când în mormânt trupul rece îþi zace
    ªi clipa-nvierii o-aºteaptã în pace,
    Cobori la cei morþi, invitându-i sã vinã
    Din temniþa morþii la loc de luminã.
    Tu, victimã sfântã, pe tron de luminã
    Cu Tatãl domneºti în splendoarea divinã.
    Spre tine se-ndreaptã strigarea prelungã;
    Cuvintele noastre la tine s-ajungã.
    Pãºind fãrã preget pe urmele tale,
    S-avem cãlãuzã doar crucea pe cale.
    Puternica-þi mânã mereu ne ajute
    Sã ducem o viaþã de sfântã virtute.
    Pãrintelui veºnic mãrire sã-i fie,
    ªi Duhului Sfânt adorat în vecie,
    ªi Fiului care pe toþi ne conduce
    La slava-nvierii prin moartea pe cruce. Amin.

PSALMODIA
    Ant. 1 O, moarte, eu voi fi moartea ta; lãcaº al mor -
þilor, eu te voi nimici!

Psalmul 115 (116 B)



10 Eu mi-am pãstrat credinþa 
            chiar ºi atunci când spuneam: *
        „Sunt foarte nefericit”.
11 Am spus în tulburarea mea: *
        „Tot omul este mincinos”.
12 Ce-i voi da în schimb Domnului *
        pentru tot binele pe care mi l-a fãcut?
13 Voi lua potirul mântuirii *
        ºi voi invoca numele Domnului.
14 Voi împlini fãgãduinþele fãcute Domnului *
        de faþã cu tot poporul sãu.
15 Lucru de preþ este în faþa Domnului *
        moartea credincioºilor sãi.
16 Ascultã-mã, Doamne, cãci sunt slujitorul tãu, *
        eu, slujitorul tãu, ºi fiul slujitoarei tale;
    tu ai sfãrâmat lanþurile mele. †
17      Îþi voi aduce jertfã de laudã *
        ºi voi invoca numele Domnului.
18 Voi împlini fãgãduinþele fãcute Domnului *
        de faþã cu tot poporul sãu,
19 în curþile casei Domnului, *
        în mijlocul tãu, Ierusalime!

Slavã Tatãlui. Precum era.

    Ant. O, moarte, eu voi fi moartea ta; lãcaº al morþilor,
eu te voi nimici!

    Ant. 2 Dupã cum a fost Iona în pântecele balenei trei
zile ºi trei nopþi, aºa va fi ºi Fiul Omului în inima pãmân -
tului.

Psalmul 142 (143),1-11
1 Doamne, ascultã rugãciunea mea, †
        pleacã-þi urechea la cererea mea, *
        rãspunde-mi în adevãrul ºi în dreptatea ta!
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2 ªi sã nu intri la judecatã cu slujitorul tãu, *
        cãci nici unul dintre cei vii
            nu va fi îndreptãþit înaintea ta.
3 Duºmanul prigoneºte sufletul meu, *
        îmi calcã viaþa în picioare,
    m-a fãcut sã locuiesc în întuneric, *
        ca cei morþi pentru vecie.
4 Se stinge în mine sufletul *
        ºi neliniºtitã este în mine inima mea.
5 Îmi aduc aminte de zilele de demult, †
        mã gândesc la toate faptele tale *
        ºi meditez la lucrãrile mâinilor tale.
6 Întind spre tine mâinile mele, *
        sufletul meu este înaintea ta
            ca un pãmânt lipsit de apã.
7 Doamne, grãbeºte-te ca sã-mi rãspunzi, *
        cã se sfârºeºte duhul meu.
    Nu-þi ascunde faþa de la mine, *
        ca sã nu mã asemãn cu cei ce se coboarã în groapã.
8 Fã sã aud dis-de-dimineaþã îndurarea ta, *
        cãci în tine mi-am pus încrederea!
    Fã-mã sã cunosc calea pe care voi merge, *
        cãci sufletul meu spre tine îl înalþ!
9 Elibereazã-mã de duºmanii mei, Doamne, *
        cãci la tine îmi aflu adãpost!
10 Învaþã-mã sã fac voia ta, *
        cãci tu eºti Dumnezeul meu. 
    Duhul tãu cel bun mã va cãlãuzi cãtre pãmântul drept. *
11      De dragul numelui tãu, Doamne, îmi vei da viaþã.
    În dreptatea ta, *
        vei scoate sufletul meu din strâmtorare!

Slavã Tatãlui. Precum era.
    Ant. Dupã cum a fost Iona în pântecele balenei trei
zile ºi trei nopþi, aºa va fi ºi Fiul Omului în inima pãmân -
tului.
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    Ant. 3 Dãrâmaþi templul acesta, spune Domnul, ºi în
trei zile îl voi ridica iarãºi! Dar aceasta o spunea despre
templul trupului sãu.

                                     Cântarea                     Fil 2,6-11
6 Cristos Isus, fiind din fire Dumnezeu, *
        nu a þinut cu orice preþ sã aparã egal cu Dumnezeu,
7 dar s-a nimicit pe sine luând firea de sclav †
        ºi devenind asemenea oamenilor. *
        Dupã înfãþiºare era considerat ca om.
8 S-a umilit, fãcându-se ascultãtor pânã la moarte, *
        ºi încã moartea pe cruce.
9 De aceea, ºi Dumnezeu l-a înãlþat †
        ºi i-a dãruit un nume *
        care este mai presus de orice alt nume,
10 pentru ca în numele lui Isus sã se plece tot genunchiul: *
        al celor din cer, al celor de pe pãmânt
            ºi al celor din adâncuri,
11 ºi orice limbã sã proclame,
            spre mãrirea lui Dumnezeu Tatãl: *
        „Isus Cristos este Domnul!”

Slavã Tatãlui. Precum era.
    Ant. Dãrâmaþi templul acesta, spune Domnul, ºi în
trei zile îl voi ridica iarãºi! Dar aceasta o spunea despre
templul trupului sãu.

LECTURA SCURTÃ                                          1Pt 1,18-21
    Voi ºtiþi cã nu prin lucruri pieritoare, argint sau aur,
aþi fost rãscumpãraþi din purtarea voastrã fãrã sens
moºtenitã de la pãrinþi, ci cu sângele preþios al lui Cristos,
care, ca un miel fãrã meteahnã ºi neprihãnit, era cunos -
cut mai înainte de întemeierea lumii, dar a fost dezvãluit,
pentru voi, în timpurile de pe urmã. Prin el, voi credeþi
în Dumnezeu care l-a înviat din morþi ºi i-a dat mãrirea,
aºa încât credinþa ºi speranþa voastrã sã fie în Dum -
nezeu.
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    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 Dumnezeu
l-a înãlþat ºi i-a dãruit numele care este mai presus de
orice nume.

    Ant. la Magnificat: Acum a fost preamãrit Fiul Omu -
lui ºi Dumnezeu a fost preamãrit în el ºi îndatã îl va
preamãri.

CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – MAGNIFICAT    Lc 1,46-55
Tresãltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
        îl preamãreºte pe Domnul
47 ºi duhul meu tresaltã de bucurie *
        în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 cãci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
        Iatã, de acum toate popoarele mã vor numi fericitã,
49 cãci mi-a fãcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
        ºi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui rãmâne din neam în neam *
        peste cei ce se tem de el.
51 A arãtat puterea braþului sãu, *
        i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
        ºi i-a înãlþat pe cei smeriþi;
53 pe cei flãmânzi i-a copleºit cu bunuri, *
        iar pe cei bogaþi i-a lãsat cu mâinile goale.
54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul sãu, *
        amintindu-ºi de îndurarea sa,
55  dupã cum a promis pãrinþilor noºtri, *
        lui Abraham ºi urmaºilor lui în veci.
Slavã Tatãlui. Precum era.
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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!
Doamne Isuse, din coasta ta strãpunsã de suliþã ai lãsat
sã curgã sânge ºi apã, taina minunatã a întregii Biserici:
–  prin moartea, îngroparea ºi învierea ta, dã viaþã Mire-
    sei tale!
Doamne Isuse, tu þi-ai amintit de aceia care uitaserã de
fãgãduinþele învierii tale:
–  adu-þi aminte de cei ce nu ºtiu de învierea ta ºi trãiesc
    fãrã speranþã!
Isuse, tu ai fost jertfit pentru toþi ca Mielul nostru de
Paºti:
–  atrage la tine pe toþi oamenii!
Isuse, Dumnezeul universului, tu, care cuprinzi toate
hotarele ºi ai voit sã te laºi cuprins de mormânt,
–  elibereazã neamul omenesc de iad ºi dãruieºte-i nemu-
    rirea gloriei cereºti!
Cristoase, Fiul Dumnezeului celui viu, care de pe cruce
i-ai deschis tâlharului raiul,
–  pe cei rãposaþi, fãcuþi asemenea þie în moarte ºi
    îngropare, uneºte-i cu învierea ta în glorie!
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-le 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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