
Vesperele

IMNUL

    Voi ce-aþi pãrãsit Egiptul ºi a lui robie cruntã,
    Vã invitã astãzi Mielul la ospãþul sãu de nuntã.
    V-aþi spãlat, trecând prin mare, prãfuitele veºminte;
    Pe Cristos acum slãviþi-l în cântãri ºi imnuri sfinte.
    Trupul sãu ni-l dã ca hranã; este pâinea ce se frânge,
    Vinul dat ca bãuturã este preþiosu-i sânge;
    Este mana-adevãratã, e izvorul scos din stâncã,
    Nu mai piere omul care la acest ospãþ mãnâncã.

    Când în noaptea nimicirii au pierit copii în faºã,
    Noi am fost cruþaþi de înger ºi de mâna-i ucigaºã.
    Am fãcut ca glasul nostru sus, la Domnul, sã se-audã
    ªi-am scãpat de faraonul ºi de-a lui sclavie crudã.
    Regãsindu-ºi libertatea, un popor acum se naºte;
    Este trecerea cea mare, e Cristos al nostru Paºte.
    El e cel ce se jertfeºte, Mielul fãrã de prihanã;
    Cu-al sãu sânge ne stropeºte, ne dã carnea sa ca hranã.
    O, Isuse, prin nespusa forþã a-nvierii tale,
    Ai înfrânt pentru vecie lanþurile infernale.
    Suntem liberi. Spre robie nu ne-ntoarcem niciodatã,
    Ci privim tot înainte cãtre veºnica rãsplatã.
    Înviind, Stãpânul vieþii lasã glorios mormântul;
    Umilirea, putrezirea, nu putea s-o vadã Sfântul.
    Omenirea, dupã veacuri, împlinit îºi vede visul;
    E învins stãpânul morþii, se deschide paradisul.
    Tu primeºte-ne, Cristoase, cântul inimii sincere
    Ce-þi aducem azi cu toþii pentru sfânta înviere.
    Pentru Tatãl, de asemeni, glasul nostru azi rãsunã,
    Duhul Sfânt, prin cântul nostru,
        cinste aibã împreunã. Amin.



PSALMODIA
    Ant. 1 Maria Magdalena ºi cealaltã Marie au venit sã
vadã mormântul, aleluia!

Psalmul 109 (110),1-5.7
1 Aºa vorbeºte Domnul cãtre Domnul meu:
            „ªezi la dreapta mea *
        pânã voi pune pe duºmanii tãi
            aºternut picioarelor tale”.
2 Domnul va întinde din Sion sceptrul puterii tale: *
        „Domneºte în mijlocul duºmanilor tãi!”
3 În ziua puterii tale, †
        tu domneºti strãlucind de sfinþenie; *
        din sânul aurorei, ca roua, te-am nãscut. 
4 Domnul s-a jurat ºi nu-i va pãrea rãu: *
        „Tu eºti preot în veci 
            dupã rânduiala lui Melchisedec!”
5 Domnul este la dreapta ta, *
        el va zdrobi regi în ziua mâniei sale.
7 Va bea din pârâu pe cale *
        ºi, de aceea, îºi va înãlþa capul.

Slavã Tatãlui. Precum era.
    Ant. Maria Magdalena ºi cealaltã Marie au venit sã
vadã mormântul, aleluia!

    Ant. 2 Veniþi ºi vedeþi locul unde a fost pus Domnul,
aleluia!

Psalmul 113 A (114)
1 Când a ieºit Israel din Egipt, *
        casa lui Iacob din mijlocul unui popor barbar,
2 Iuda a devenit sanctuarul sãu *
        ºi Israel, stãpânirea sa.
3 Marea a vãzut ºi a fugit, *
        Iordanul s-a întors înapoi;
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4 munþii au sãltat ca berbecii *
        ºi dealurile ca mieii unei turme.
5 Mare, ce ai tu de fugi? *
        ªi tu, Iordanule, pentru ce te întorci înapoi?
6 Munþilor, pentru ce sãltaþi ca berbecii? *
        ªi voi, dealurilor, ca mieii unei turme?
7 Cutremurã-te, pãmântule, în faþa Domnului, *
        în faþa Dumnezeului lui Iacob,
8 care preface stânca într-un lac *
        ºi piatra în izvoare de apã!

Slavã Tatãlui. Precum era.
    Ant. Veniþi ºi vedeþi locul unde a fost pus Domnul,
aleluia!

    Ant. 3 Isus a spus: Nu vã temeþi! Mergeþi ºi vestiþi
fraþilor mei sã meargã în Galileea. Acolo mã veþi vedea,
aleluia!
                                Cântarea             Cf. Ap 19,1-2.5-7
    Aleluia.
1 Mântuirea ºi gloria ºi puterea
        sunt ale Dumnezeului nostru, *
    (R. Aleluia)
2 cãci judecãþile lui sunt adevãrate ºi drepte.
    R. Aleluia (aleluia).
    Aleluia.
5 Daþi laudã Dumnezeului nostru, toþi slujitorii lui, *
    (R. Aleluia)
    voi, care vã temeþi de el, mici ºi mari.
    R. Aleluia (aleluia).
    Aleluia.
6 Cãci Domnul, Dumnezeul nostru cel atotputernic,
        ºi-a arãtat domnia. *
    (R. Aleluia).
7 Sã ne bucurãm ºi sã ne veselim ºi sã-i dãm slavã.
    R. Aleluia (aleluia).
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    Aleluia.
    Cãci a început nunta Mielului *
    (R. Aleluia)
    ºi mireasa lui s-a pregãtit.
    R. Aleluia (aleluia).

Slavã Tatãlui. Precum era.

    Ant. Isus a spus: Nu vã temeþi! Mergeþi ºi vestiþi fra -
þilor mei sã meargã în Galileea. Acolo mã veþi vedea,
aleluia.

LECTURA SCURTÃ                                       Evr 10,12-14
    Cristos, oferind o singurã jertfã pentru pãcate, s-a aºe -
zat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu, aºtep tând
de acum ca duºmanii lui sã fie puºi sub picioarele sale,
pentru cã el, printr-o singurã jertfã, i-a dus la desã vâr -
ºire pentru totdeauna pe cei care sunt sfinþiþi.

În loc de responsoriu se spune:

    Ant. Aceasta este ziua pe care a fãcut-o Domnul: sã
ne bucurãm ºi sã ne veselim într-însa, aleluia!

    Ant. la Magnificat: În seara acelei zile, întâia din
sãptãmânã, uºile fiind încuiate acolo unde erau adunaþi
ucenicii, Isus a venit în mijlocul lor ºi le-a spus: Pacea
sã fie cu voi! Aleluia!

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,
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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.

RUGÃCIUNEA UNIVERSALÃ

    Sã-l rugãm cu încredere pe Cristos Domnul, care a
murit ºi a înviat ºi mijloceºte pururi pentru noi:
    Rege biruitor, ascultã-ne!
Cristoase, lumina ºi mântuirea tuturor neamurilor,
–  revarsã focul Duhului tãu asupra noastrã, care vestim
    învierea ta!
Fã ca poporul lui Israel sã recunoascã în tine pe Mesia
în care ºi-a pus speranþa
–  ºi tot pãmântul sã se umple de cunoaºterea mãririi tale!
Pãstreazã-ne în comuniunea sfinþilor tãi
–  ºi fã-ne sã ne odihnim de ostenelile noastre împreunã
    cu ei!
Tu, care ai biruit moartea vrãjmaºã, zdrobeºte în noi pe
vrãjmaºul tãu,
–  ca sã trãim pentru tine, Biruitorul cel fãrã de moarte!
Cristoase, Mântuitorule, care, fãcându-te ascultãtor pânã
la moarte, ai fost înãlþat la dreapta Tatãlui,
–  primeºte-i cu bunãtate pe fraþii tãi în împãrãþia mãririi
    tale!
Tatãl nostru.
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Rugãciunea de încheiere
    Dumnezeule, care, prin biruinþa Fiului tãu unul-nãscut
asupra morþii, ne-ai deschis astãzi porþile vieþii veºnice,
dã-ne, te rugãm, harul ca, sãrbãtorind învierea Domnu -
lui, sã înviem prin înnoirea Duhului tãu în lumina vieþii.
Prin Domnul.

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu
ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin.
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