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DIVENDRES SANT
A
VESPRES
( DE DISSABTE SANT )
Es celebren habitualment a l'inici de la tarda
Sobre l’altar s’ha dipositat l’epitafios, sobre aquest es troba el Evangeliari.
Aquí es presenten l’ofici de Vespres i Matines de Dissabte sant per
ser celebrats independentment. Si es celebres vespres i matines
junts, el més coherent és fer-ho en format de vigílies. Això afecta a
l’inici i final de vespres, l’inici de matines i altres parts.
A l’inici de vespres es comença per “Glòria a la santa..”, no es fan
les pregàries inicials, Salm 103 cantat,....
S

Beneït sigui el nostre Déu, en tot temps, ara i sempre i pels
segles dels segles.

L

Amén

L

Glòria a Vós, oh Déu nostre, glòria a Vós!
Rei del cel, Consolador, Esperit de Veritat, Vós, que sou
present arreu i ho ompliu tot, Tresor de béns i dador de vida,
veniu i habiteu en nosaltres, purifiqueu-nos de tota màcula i
salveu les nostres ànimes; Vós, que sou bondat.
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Sant Déu, Sant Fort, Sant Immortal, tingueu pietat de nosaltres (3 vegades).
Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant, ara i sempre i pels
segles dels segles. Amén.
Santíssima Trinitat, tingueu pietat de nosaltres; Senyor, purifiqueu-nos dels nostres pecats; Mestre, perdoneu les nostres iniquitats; Sant, visiteu-nos i guariu les nostres debilitats
per causa del vostre Nom.
Senyor, tingueu pietat (3 vegades). Glòria al Pare i al Fill i a
l'Esperit Sant, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
Pare nostre, que esteu en els cels, santificat sigui el vostre
Nom, vingui a nosaltres el vostre regne, faci's la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa d'aquest
dia, doneu-nos-el avui. Perdoneu-nos els nostres deutes, així
com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no ens sotmeteu a la temptació, ans deslliureu-nos del maligne.
S

Perquè és a Vós a qui pertanyen el regne, el poder i la glòria,
Pare, Fill i Esperit Sant, ara i sempre i pels segles dels segles.

L

Amén. Senyor, tingueu pietat (12 vegades).
Veniu, adorem, prosternem-nos davant Déu, el nostre Rei!
Veniu, adorem, prosternem-nos davant Crist, el nostre Rei i
el nostre Déu!
Veniu, adorem, prosternem-nos davant el mateix Crist, el
nostre Rei i el nostre Déu!
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- Salm 103
- Ànima meva, beneeix el Senyor, Senyor Déu meu, Vós sou infinitament magnificat; us heu cobert de lloança i d'esplendor,
- us heu revestit de llum com d'un mantell, heu desplegat els cels
com una tenda.
- Ha format amb les aigües la volta de les seves altes estances, aquell
qui fa dels núvols el seu carro, qui s'avança sobre les ales dels vents;
- aquell qui fa dels seus àngels esperits, i dels seus servidors flames
de foc;
- qui ha afermat la terra sobre les seves bases, i ja mai trontollarà.
- L'abisme la cobrirà com un vestit, les aigües s'alçaran com muntanyes;
- a la vostra amenaça emprendran la fugida, a la veu del vostre tro,
seran preses de temor.
- Les muntanyes s'eleven i davallen les valls, al lloc que heu fixat.
- Heu posat un límit que les aigües no traspassaran, perquè no tornin a cobrir la terra.
- Heu enviat les fonts als torrents, entre les muntanyes, les aigües
s'obren un camí;
- abeuraran totes les bèsties dels camps, els onagres hi apagaran la
set.
- Per damunt d'elles, els ocells del cel establiran el seu estatge, des
del mig de les roques faran sentir la seva veu.
- Des de les seves altes estances amara les muntanyes; la terra serà
sadollada del fruit de les vostres obres.
- Feu créixer l'herba per al bestiar i les plantes per al servei de
l'home,
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- perquè extregui el pa de la terra, i el vi que complau el cor de
l'home, perquè l'oli faci lluir el seu rostre, i que el pa fortifiqui el cor
de l'home.
- Els arbres dels camps seran sadollats, els cedres del Líban que heu
plantat;
- els passerells hi fan llur niu, l'habitacle de l'agró els domina.
- Als cérvols pertanyen les altes muntanyes, les roques són el refugi
de les llebres.
- Ha fet la lluna per marcar el temps, el sol coneix l'hora de la seva
posta.
- Heu posat la tenebra, i fou la nit; llavors tots els animals del bosc
es posen en moviment,
- els cadells de lleó que rugeixen rera la seva presa, i reclamen a Déu
el seu aliment.
- El sol s'ha aixecat, i ells s'han aplegat, van a jeure al seu cau.
- L'home sortirà per al seu treball, per a la seva feina fins a la tarda.
- Que en són d'admirables les vostres obres, Senyor, heu fet totes
les coses dins la vostra saviesa; la terra és plena de les vostres criatures.
- Heus ací la mar, vasta i espaiosa; allà viuen nombrosos rèptils,
animals petits i grans;
- allà els vaixells van i venen, i el drac, que formàreu per riure-usen.
- Tots esperen de Vós que els doneu el seu aliment al seu temps.
- Vós els el donareu, i el recolliran; obrireu la mà, i tots seran sadollats per la vostra bondat.
- Però quan girareu el vostre rostre, el trasbals els prendrà; retireu
el vostre esperit, desapareixeran, i tornaran a la seva pols.
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- Enviareu el vostre Esperit, seran creats, i renovareu la faç de la
terra.
- Que la glòria del Senyor sigui eternament! El Senyor es complaurà
en les seves obres.
- Ell qui mira la terra, i la fa tremolar, qui toca les muntanyes i fumegen.
- Cantaré al Senyor tota la meva vida, salmodiaré per al meu Déu
mentre jo sigui.
- Que els meus pensaments li siguin agradables; trobaré les meves
delícies en el Senyor.
- Que els pecadors desapareguin de la terra, com els impius, a fi que
no n’hi hagi mai més.
- Beneeix el Senyor, ànima meva.
- El sol coneix l'hora de la seva posta. Heu posat la tenebra, i fou la
nit.
- Que en són d'admirables les vostres obres, Senyor, heu fet totes
les coses dins la vostra saviesa.
- Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant. Ara i sempre i pels segles
dels segles. Amén.
- Al·leluia, al·leluia, al·leluia, glòria a Vós, oh Déu. (3 vegades)
Gran ectènia
D

En pau, preguem al Senyor.

C

Senyor, tingueu pietat. (el mateix a la resta de les peticions).

D

Per la pau que ve dels cels i la salvació de les nostres ànimes,
preguem al Senyor.

D

Per la pau del món sencer, l'estabilitat de les santes Esglésies
de Déu i la unió de tots, preguem al Senyor.
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D

Per aquesta santa casa, per tots els qui hi entren amb fe, pietat i temor de Déu, preguem al Senyor.

D

Pel nostre patriarca N..., el nostre bisbe N...., l'orde venerable dels preveres, el diaconat en Crist, per tot el clergat i tot
el poble, preguem al Senyor.

D

Pel nostre país i els qui el governen, preguem al Senyor.

D

Per aquesta ciutat (poble, monestir), per tota ciutat i contrada i pels que hi viuen en fe, preguem al Senyor.

D

Per les estacions clements, l'abundor de fruits de la terra i els
dies de pau, preguem al Senyor.

D

Per aquells que són a la mar i als aires, els viatgers, els
malalts, els presoners, per tots aquells que pateixen i per la
salvació de tots, preguem al Senyor.

D

Per ésser deslliurats de tota aflicció, enemistat, perill i necessitat, preguem al Senyor.

D

Socorreu-nos, salveu-nos, tingueu pietat de nosaltres i guardeu-nos, oh Déu, per la vostra gràcia.

D

Invocant la nostra santíssima, tota pura, tota beneïda i gloriosa Sobirana, la Mare de Déu i sempre Verge, Maria, i tots
els sants, confiem-nos nosaltres mateixos, els uns als altres i
tota la nostra vida a Crist, el nostre Déu.

C

A Vós, Senyor.

S

Perquè a Vós pertanyen tota glòria, honor i adoració, Pare,
Fill i Esperit Sant, ara i sempre i pels segles dels segles.

C

Amén
No es fa “Benaventurat l’home”, ni la petita ectènia.
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to 1:

Si es celebren Vigílies, fer el format de Vigílies.

C

Senyor, a Vós us clamo, escolteu-me; escolteu-me, Senyor.
Senyor, a Vós us clamo, escolteu-me; escolteu la meva pregària, quan clamo cap a Vós, escolteu-me, Senyor. Que la
meva pregària s'elevi davant vostre com l'encens, i l'enlairament de les meves mans com el sacrifici de la tarda. Escolteu-me, Senyor.

L
Establiu, Senyor, una vigilància a la meva boca, i una porta
fortificada als meus llavis.
- No inclineu el meu cor a paraules perverses, per a buscar excuses
als meus pecats; als homes que cometen la iniquitat, i als caps de
llur elecció, no m' ajuntaré pas.
- Que el just em reprengui amb misericòrdia i em corregeixi, però
que l'oli del pecador no es vessi damunt del meu cap; sense parar la
meva pregària s'oposa als seus desitjos.
- Els seus jutges han estat precipitats contra la pedra; escoltaran les
meves paraules, perquè són dolces.
- Com un terròs s'esberla contra el terra, així els seus ossos han estat
dispersats prop dels inferns.
- Cap a Vós, Senyor, giro els meus ulls, en Vós he posat la meva
esperança, no arrabasseu la meva ànima.
- Guardeu-me de la trampa que m'han parat, i dels enganys dels qui
cometen la iniquitat.
- Els pecadors cauran dins llur xarxa, per mi, jo resto solitari fins el
meu traspàs.
Salm 141

- Amb la meva veu, he cridat cap el Senyor, amb la meva veu, he
suplicat al Senyor.
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- Vessaré la meva pregària en la seva presència, davant d'Ell exposaré la meva tribulació,
- quan el meu esperit defalleix; Vós coneixeu les meves senderes.
Pel camí per on vaig, m'han amagat un parany.
- Busco a la meva dreta i miro, i no hi ha ningú que em conegui.
Enlloc puc fugir, i ningú busca salvar la meva ànima.
- He clamat cap a Vós, Senyor, he dit: Vós sou la meva esperança,
la meva part a la terra dels vius.
- Sigueu atent a la meva pregària, perquè sóc humiliat amb excés;
deslliureu-me dels qui em persegueixen, perquè són més forts que
jo.
- Feu sortir la meva ànima de la presó, perquè confessi el vostre
Nom.
- Els justos m'estan esperant, fins que em concediu la meva recompensa.
Salm 129

- Des de les profunditats he clamat cap a Vós, Senyor, Senyor, escolteu la meva veu.
- Que la vostra oïda estigui atenta a la veu de la meva súplica.
- Si mireu les faltes, Senyor, Senyor, qui podrà subsistir?
- Però prop de Vós es troba la propiciació.
Estítxera 1 Tota la creació tremola d'espant en veure-us, oh Crist,

clavat a la creu; el sol s'enfosquí i el7s fonaments de la terra foren
commoguts; en el sofriment l'univers s'uní al Creador. Vós, que heu
volgut sofrir per nosaltres, Senyor, glòria a Vós.
- A causa del vostre Nom us he esperat, Senyor, la meva ànima ha
esperat la vostra paraula, la meva ànima ha posat la seva esperança
en el Senyor.
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Estítxera 2: Tota la creació tremolà d'espant en veure-us, oh Crist,

clavat a la creu; el sol s'enfosquí i els fonaments de la terra foren
commoguts; en el sofriment l'univers s'uní al Creador. Vós, que heu
volgut sofrir per nosaltres, Senyor, glòria a Vós.
- Des de la guàrdia del matí fins a la nit, des de la guàrdia del matí
que Israel esperi el Senyor.
Estítxera 3, to 2: Per què meditar vans complots contra Crist? Per què
condemnar a mort la Vida de l'univers? Meravella, en veritat: el Creador del món és lliurat a les mans dels impius; l'Amic del homes és
elevat sobre la creu, per deslliurar els captius que el criden des de
l'infern: Senyor longànime, glòria a Vós.
- Perquè prop del Senyor hi ha la misericòrdia, i prop d'Ell una
abundant redempció. És Ell qui alliberarà Israel de totes les seves
iniquitats.
Estítxera 4: En aquest dia la Verge Tota Pura, en veure-us, oh Crist,
a la creu, pateix en el seu cor maternal i plora amargament i gemega
en el fons de la seva ànima i en el seu dolor tot exclamant: Ai de mi,
oh Fill diví, Llum de l'univers, per què us n’heu anat dels meus ulls,
Anyell de Déu? I els àngels als cels tremolaren d'esglai tot dient:
Senyor, que l'univers no pot abraçar, glòria a Vós.
Salm 116

Lloeu el Senyor totes les nacions, celebreu-lo tots els pobles,
Estítxera 5

Oh Crist, en veure-us clavat a la creu, a Vós, el diví
creador de l'univers, la Verge Maria exclamà amargament: oh Fill
meu, on ha anat la teva bellesa? Com patiré en veure-us crucificat?
Afanyeu-vos a llevar-vos a fi que jo pugui contemplar la vostra resurrecció entre els morts el tercer dia.
- perquè poderosa ha estat la seva misericòrdia envers nosaltres, i la
veritat del Senyor roman pels segles dels segles.
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Estítxera 6, to 6 Davant Pilat compareix aquest dia el Mestre de la

creació, el creador l'univers, com un anyell que es deixa conduir cap
a la creu; és travessat amb claus, el seu cos és traspassat; aquell que
féu ploure el mannà és abeurat amb fel; el Salvador del món és colpejat a la galta; el Creador dels homes és insultat pels seus propis
servidors; el Mestre ens estima fins al punt de pregar pels seus botxins: Pare, perdoneu-los aquest pecat, perquè no saben el que fan
contra Vós!
- Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant
Com pot l'assemblea dels impius condemnar a mort el Rei de la
creació sense avergonyir-se amb el record dels seus beneficis, que
la veu del Mestre els podia recordar: “O poble meu, que t'he fet?
No he omplert Judea de miracles? Únicament amb el meu Verb, no
he ressuscitat els morts? No he guarit tota feblesa i tota malaltia?
Què em dónes a canvi? Per quina raó m'oblides? Per les meves curacions em cobreixes de nafres? A canvi de la vida em lliures a la
mort? Penges a la creu el teu benfactor com un criminal, com un
fora de la llei? El teu legislador, com un comdemnat? El Rei de
l'univers?” Senyor longànime, glòria a Vós.
- Ara i sempre y pels segles dels segles. Amén.
- to 1 Misteri estrany i aterridor, el que veiem acomplir aquest dia:
l'Intangible és retingut, aquell que deslligà Adam de la maledicció
és encadenat, aquell que sondeja els ronyons i els cors és injustament escrutat, aquell que tanca l'abisme és tancat a la presó, és presentat davant Pilat aquell davant el qual tremolen les potències dels
cels, colpegen el rostre de l'artesà de la creació; el jutge dels vius i
dels morts és tancat dins la tomba; però, amb el vostre amor, accepteu tot això per salvar de la maledicció el gènere humà; Senyor
longànime, glòria a Vós.
Es fa la processó d’entrada durant el theotokion.
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Saviesa. Dempeus!

Himne vespral
C

Joiosa llum de la santa glòria del Pare immortal, celeste, sant,
benaventurat, Jesús-Crist. Arribats a la posta del sol, veient
la llum vespral, celebrem el Pare, el Fill i l'Esperit Sant, Déu.
Sou digne en tots els temps de ser celebrat per les veus santes, Fill de Déu que doneu la vida, per això el món us glorifica.

D

Estiguem atents!

S

Pau a tots.

C

I al vostre esperit.

LECTURES
D

Saviesa!

- Prokímenon

to 4

- S'han repartit els meus vestits, han sortejat la meva túnica.
- Déu meu, Déu meu, escolteu-me, per què m'heu abandonat?
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L

Lectura del llibre de l’Èxode

D

Estiguem atents!

13

(33, 11 – 23)

L
El Senyor parlava amb Moisès cara a cara, com un parla amb
el seu amic. Acabat, se'n tornava al campament; però el seu ministre
Josuè, fill de Nun, un home jove, no es movia d'enmig de la tenda.
Moisès va dir al Senyor: “Mireu, vós em dieu: “Fes pujar aquest
poble”, i no m'heu fet saber qui enviareu amb mi. Amb tot, m'heu
dit: “Jo et conec pel teu nom, i has merescut el meu favor”. Doncs,
si he merescut el vostre favor, us prego que em reveleu els vostres
camins, perquè us conegui i mereixi el vostre favor. Considereu
també que aquesta nació és el vostre poble”. El Senyor va respondre: “Jo mateix hi aniré, i, així, et donaré repòs”. Moisès li digué:
“Si no veniu vós mateix, no ens tragueu d'aquí.” I, com coneixeran
que he merescut el vostre favor, jo i el vostre poble? ¿No és venint
vós amb nosaltres? Així ens distingirem, jo i el vostre poble, de tots
els pobles de la terra”. El Senyor respongué a Moisès: “També faré
això que has dit, perquè has merescut el meu favor i et conec pel
teu nom”.
Moisès li digué : “Mostreu-me, si us plau, la vostra glòria”. El Senyor va respondre: “Jo faré passar tota la meva bondat davant teu i
pronunciaré davant teu el nom del Senyor. Concediré gràcia a qui
la concediré, i m'apiadaré de qui m'apiadaré”. I afegí: “No em podràs veure la cara, perquè l’home no em pot veure i seguir vivint”.
El Senyor continuà dient: “Mira aquí un lloc prop meu. Posa't dalt
de la roca, i quan passi la meva glòria, et ficaré dins l'esquerda de la
roca i et cobriré amb la palma de la mà fins que hagi passat. Després
retiraré la mà perquè em vegis d'esquena, ja que no és possible de
veure la meva cara”.
Prokimenon
D

Saviesa!

to 4
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- Jutgeu, Senyor, els meus acusadors, combatiu els meus assaltants.
- Preneu armadura i broquer, alceu-vos per socórrer-me.

L

Lectura del llibre de Job

D

Estiguem atents!

(42, 12 - 17)

L
El Senyor va beneir la nova condició de Job, més que no pas
l'antiga. Va posseir catorze mil ovelles, sis mil camells, mil parelles
de bous i mil someres. Va tenir set fills i tres filles. A la primera, li
va posar el nom de “Tortoreta”; a la segona, “Cinamom”, i a la
tercera, “Banya d'alcofoll”. En tota la terra no hi havia unes dones
tan belles com les filles de Job; i el seu pare els va donar una part
d'herència en companyia dels seus germans. Job va viure, després
d'això, cent quaranta anys i veié els seus fills i els fills dels seus fills,
quatre generacions. I Job va morir vell, satisfet d'una llarga vida.

DISSABTE SANT

(VESPRES)

L

Lectura de la profecia de Isaïes

D

Estiguem atents!
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(52, 13 – 54, 1)

L
Així parla el Senyor: Mira, el meu Servent prosperarà, s'elevarà, serà exaltat, posat molt alt. Així com molts quedaren esbalaïts
en veure'l perquè, de tan desfigurat que estava, ja no tenia ni aspecte
d'home, ni era humana la seva forma; així nacions riques en quedaran admirades, els reis es taparan la boca davant d'ell, ja que veuran
el que no els havia estat contat i observaran una cosa inaudita.
Qui ho pot creure, allò que hem sentit! I el braç de Senyor, a qui ha
estat revelat! Davant d'ell havia crescut com un rebrot i com l'arrel
en una terra àrida. No tenia forma ni encants perquè ens fes enveja,
ni aspecte perquè el poguéssim apreciar. El més menyspreable i estúpid dels homes, un home de dolors i fet a la malaltia; i com un
davant de qui amaguen la cara, el teníem per un no res menyspreable. Tanmateix eren les nostres malalties, que suportava; els nostres
dolors, que s'havia carregat. I nosaltres que el preníem per un castigat, per un que Déu toca i humilia! Però, com que fou traspassat
per les nostres infidelitats, capolat per les nostres culpes, el càstig
que ens torna la pau queia sobre ell, i és gràcies a les seves nafres
que som curats.
Tots anàvem errants, com ovelles, cadascú seguia el seu camí, mentre el Senyor feia recaure sobre ell la pena de totes les nostres faltes.
Maltractat, ell s'humiliava, no obria la boca, com un anyell conduït
a l'escorxador, com una ovella muda davant els esquiladors. Per coerció i amb judici ha estat arrabassat, i qui es preocupa del seu destí?
Ja que ha estat tallat de la terra dels vivents, pel crim del seu poble
fou ferit per nosaltres. Li han posat el sepulcre entre impius i el
túmul entre malfactors, tot i que no havia fet cap tort, ni deia mentides la seva boca. Però el Senyor ha volgut capolar-lo amb la sofrença. Si ofereix la seva vida en expiació, veurà una descendència,
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que viurà molts anys, i el designi del Senyor reeixirà a les seves
mans.
Després de les proves de la seva ànima, veurà la llum, se sadollarà
amb la seva ciència. Just, el meu Servent en justificarà molts, i portarà les seves culpes. Per això, tindrà la seva part entre els grans i
amb els poderosos es partirà el botí. Per tal com ell mateix s'ha lliurat a la mort i ha estat comptat entre els infidels, mentre que ell
portava els pecats de molts i intercedia pels infidels.
Crida d'alegria, estèril, que no infantaves; esclata en crits de joia, tu
que no paries! Ja que són més els fills de la qui viu sola, que els fills
de la maridada, diu el Senyor.
Prokímenon, to 6 (Salm 87, 7 i 2):

D

Saviesa!

- M'han ficat en el més pregon de la fossa, dins la tenebra i l'ombra
de la mort.
Verset:

Senyor, Déu de la meva salvació, dia i nit he clamat davant

Vós.
D

Saviesa!

L

Lectura de la primera epístola del sant apòstol Pau als Corintis
(1, 18 – 31; 2, 1 – 2)

D

Estiguem atents!

L
Germans, la Paraula de la creu és ben bé una ximpleria per
als qui estan al caire de la perdició; però per als qui estan al caire de
la salvació -per a nosaltres- és una força de Déu. Diu l'Escriptura:
“Destruiré la saviesa dels savis, i la llestesa dels llestos malmetré.
On para el savi? On el rabí?” On el sofista dels temps actuals? Que
no és Déu mateix qui ha fet palesa la ximpleria de la saviesa del
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món? I com que el món, movent-se en la saviesa de Déu, no se
serví d'aquesta saviesa per a reconèixer Déu, Déu es complagué a
servir-se de la ximpleria de la predicació per tal de salvar els creients.
D'una banda, aquí teniu els jueus exigint senyals, i, d'una altra, els
grecs buscant saviesa. Nosaltres, en canvi, prediquem el Crist crucificat: escàndol per als jueus, ximpleria per als grecs; però, per als
qui han estat convocats -tant jueus com grecs-: el Crist, força de
Déu i saviesa de Déu. I és que la ximpleria de Déu és més sàvia que
no la saviesa dels homes; i la feblesa de Déu és més poderosa que
no el poder dels homes.
Altrament, germans, fixeu-vos en la vostra comunitat de convocats:
no s'hi troben pas gaires savis segons la carn, ni gaires poderosos,
ni gaires aristòcrates; ben al contrari: just allò que per al món és
ximple, és el que Déu ha escollit per avergonyir els savis; i allò que
per al món és feble, Déu també ho ha escollit per avergonyir el poder. Més encara: ha escollit les capes baixes de la societat, allò que
és menyspreable, que no compta, per avergonyir allò que compta:
així, no hi ha manera que l’orgull humà estigui davant Déu. Es iniciativa de Déu la vostra existència en Crist Jesús, el qual - també per
iniciativa de Déu - ha esdevingut la nostra saviesa, la nostra justícia,
la nostra santificació i la nostra redempció. Així, com diu l’Escriptura, qui s'enorgulleix, que ho faci en el Senyor. El que és jo, germans, en venir a vosaltres, no hi vaig pas venir anunciant-vos el
testimoniatge de Déu amb el prestigi de la paraula o de la saviesa.
Com sigui que em vaig proposar, estant enmig vostre, de no saber
res més fora de Jesús Crist i encara, aquest, crucificat.
Al·leluia, to 5 (Salm 68, 2, 22 i 24):

- Salveu-me, oh Déu, perquè les aigües m’han entrat fins l’ànima.
Verset 1: I ells m’han donat fel per aliment, per apagar la set, m’han
abeurat amb vinagre.
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Que s’entenebreixin els seus ulls, que no vegin més.

EVANGELI
D

Saviesa! Dempeus! Escoltem el sant Evangeli!

S

Pau a tots.

C

I al vostre esperit.

D

Lectura del sant Evangeli segons sant Mateu.

C

Glòria a la vostra Passió, Senyor.

D

Estiguem atents!

(Mt 27, 1-38; Lc 23, 39-44; Mt 27, 39-54; Jn 19, 31-37; Mt 27, 54-62.)

En aquell temps, tots els grans sacerdots i els ancians del poble van
celebrar consell contra Jesús per condemnar-lo a mort. Després, un
cop lligat, se l'endugueren i el lliuraren a Pilat, el governador. Judas,
el seu traïdor, veient que l'havien condemnat, va tornar, penedit, els
trenta sicles als grans sacerdots i als ancians, dient: He pecat lliurant
traïdorament la sang d'un innocent. Però ells van dir: I què ens importa? Ja t'apanyaràs!
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Llavors va llençar els sicles dins el santuari, se n'anà i, un cop fora,
es va penjar. Els grans sacerdots van plegar els sicles, i van dir: No
és lícit de tirar-lo al tresor, perquè són preu de sang. Després de
deliberar-ho, van comprar amb aquests sicles el camp del terrisser,
per a sepultura dels forasters. Per això, aquell camp és anomenat,
encara avui, camp de sang.
Llavors arribà a acompliment l'oracle del profeta Jeremies, quan
diu: “Prengueren les trenta monedes, el preu en què els fills d’Israel
apreuaren l'A-preuat, i les donaren pel camp del terrisser, com el
Senyor m'ho va manar”.
Jesús comparegué davant del governador, i aquest l'interrogà: Ets tu el rei dels
jueus? Tu mateix ho dius, li res-pongué
Jesús. Tanmateix mentre els grans sacerdots i els ancians l'acusaven, no va contestar res.
Llavors li diu Pilat: ¿Que no ho sents, tot
això que aquests testimonien contra tu?
Però no li va contestar ni un mot de res,
de tal manera que el governador n'estava
molt sorprès. Cada festa el governador solia concedir al poble la
llibertat d'un pres, el qui volien. Tenia, aleshores un pres famós, dit
Barrabàs.
Un cop aplegats, els va dir Pi-lat: ¿Qui voleu que us deixi lliure:
Barrabàs o Jesús, conegut pel Messies ? Perquè s'adonava prou que
l'hi havien lliurat per enveja. Quan ja seia al tribunal, la seva dona li
va fer dir: No t'hi enredis amb aquest just, perquè avui, durant un
somni, he patit molt per causa seva.
Però els gran sacerdots i els ancians van persuadir la multitud que
reclamessin Barrabàs i fessin condemnar Jesús. Prenent, doncs, la
paraula, el governador els va dir: Quin dels dos voleu que us deixi
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lliure? I ells respongueren: Barrabàs! Però Pilat els replica: De Jesús,
conegut pel Messies, què en faré, doncs? Que el crucifiquin!, contesta tothom. I ell que hi torna: Quin mal ha fet?
Però ells cridaven encara més: Que el crucifiquin! Pilat, veient que
no en treia res, sinó que l'aldarull encara creixia, prengué aigua i es
rentà les mans davant de tothom, dient: No em faig responsable
d'aquesta sang; ja us apanyareu! I tot el poble va respondre: Caigui
la seva sang sobre nosaltres i sobre els nostres fills! Llavors els deixà
anar Barrabàs; i, un cop assotat, els va lliurar Jesús perquè el crucifiquessin.
Aleshores els soldats del governador s'emportaren Jesús al pretori, i van reunir tota la
cohort al seu voltant. Després de desvestirlo, el van cobrir amb una clàmide de grana,
i, un cop trenada, li van posar al cap una
corona d'espines, i una canya a la mà dreta;
després, de genolls davant seu, en feien
befa, dient: Salut, rei dels jueus! I, tot escopint-li al damunt, li prenien la canya i li daven cops al cap. Acabada la befa, li van
treu-re la clàmide, li posaren els seus vestits
i se l'endugueren per crucificar-lo.
Quan sortien, es van topar amb un home de Cirena, de nom Simó, i el forçaren a dur-li la creu.
En arribar a un lloc anomenat Gòlgota, és a dir,
lloc de la calavera, li donaren a beure vi barrejat
amb fel; però, després de tastar lo, no en volgué
beure. Un cop l'hagueren crucificat, se'n repartiren els vestits a la sort. Així es complia l'Escriptura que diu: “S'han repartit els meus vestits i
s'han fet a la sort la meva túnica.” Asseguts, li
feien guàrdia allà.
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A damunt del cap li van posar la
causa de la seva condemna escrita
així: Aquest és Jesús, el rei dels jueus. Aleshores foren crucificats
amb ell dos bandolers, l'un a la
dreta i l'altre a l'esquerra. Un dels
malfactors penjats l'insultava dient: No ets tu el Messies? Salva't
a tu mateix i a nosaltres. Per l'altre, en resposta, el reptà dient: I
no tems Déu, tu, que estàs al mateix suplici? En nosaltres és de
justícia, ja que rebem el que mereixen les nostres obres; per
aquest no ha fet res de mal. I deia:
Jesús, recorda't de mi quan arribaràs al teu regne. I li respongué:
En veritat et dic, avui seràs amb mi al paradís.
Els transeünts l'insultaven brandant el
cap i dient: Tu que destrueixes el
temple i en tres dies el reedifiques, si
ets Fill de Déu, salva't tu mateix i
baixa de la creu! De manera semblant,
els grans sacerdots, tot fent-ne befa
amb els escribes i els ancians, deien:
N'ha salvat d'altres i no es pot salvar
ell mateix! És rei d' Israel: que baixi
ara de la creu i hi creurem! Ha confiat
en Déu, que el deslliuri, ara, si l'estima; com que havia dit: Sóc Fill
de Déu! Des de l'hora sisena fins a la novena, la fosca va anar creixent sobre la terra.
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Devers l'hora novena, Jesús
va clamar amb forta veu: Elí,
Elí, lemà sabactani? Això, és,
Déu meu, Déu meu, com és
que m'has abandonat? Alguns dels allí presents, en
sentir-ho, deien: Aquest crida
Elies. Corrents, un d'ells va
prendre de seguida una esponja, la xopà de vinagre i, després de posar la al capdamunt d'una
canya, li donava de beure. Però els altres li van dir: Deixa, vejam si
ve Elies a salvar-lo!
Però Jesús, cridant novament amb forta veu, lliurà l'esperit. En això,
heus aquí que el vel del santuari s'esquinçà en dos de dalt a baix, la
terra tremolà, les roques s'esberlaren, les tombes s'obriren i molts
cossos dels sants que hi reposaven van ressuscitar, van eixir de les
tombes i, després de la resurrecció de Jesús, entraren a la Ciutat
Santa i es van aparèixer a molta gent.
El centurió i els qui amb ell feien guàrdia a Jesús, en veure el terratrèmol i tot el que havia passat, es van espantar molt, i deien: I tant
com era Fill de Déu, aquest! Com que era la preparació de la Pasqua,
els jueus, per tal que no es deixessin a la creu els cossos durant el
dissabte, ja que aquell dissabte era molt solemne, van demanar a
Pilat que es trenquessin les cames dels crucificats i se'n traguessin
els cossos.
Els soldats, doncs, hi van anar i van trencar les cames al primer i
després al segon dels dos que havien estat crucificats amb ell; però,
en arribar a Jesús, van veure que ja era mort, i no li van trencar les
cames. Un dels soldats, però, li va travessar el costat amb una llança
i, al punt, va sortir-ne sang i aigua.
I el qui ho ha vist en dóna testimoni, i el seu testimoniatge és autèntic i sap que diu la veritat, per tal que vosaltres també tingueu fe.
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Tot això, en efecte, va succeir perquè es complís l'Escriptura que
diu: “No li trencaran cap os.” I encara un altre lloc de l'Escriptura
que diu: “Miraran aquell que ha estat traspassat.”
Allà hi havia també, mirant s'ho de lluny estant, moltes dones, les
quals havien seguit Jesús des de Galilea per servir-lo; entre elles Maria, la de Magdala, Maria,
mare de Jaume i de Josep, i
la mare dels fills del Zebedeu.
Cap al tard, es presentà un
home ric d'Arimatea, de
nom Josep, el qual també
s'havia fet deixeble de Jesús.
Aquest anà a trobar Pilat per
demanar li el cos de Jesús.
Llavors Pilat va ordenar que
l'hi donessin. Un cop pres el
cos, * Josep l'embolcallà amb
un llençol net i el col·locà en
una tomba tota nova que
s'havia fet tallar a la roca;
després féu rodolar una gran llosa a l'entrada de la tomba, i se'n va
anar. Es trobava allí Maria, la de Magdala, i l'altra Maria, assegudes
davant del sepulcre.
C

Glòria a la vostra longanimitat, Senyor.

Segons l’ús grec, un sacerdot embolcalla la creu, que des de dijous es troba a una taula
al mig de l’església, amb un llençol blanc i la du a l’altar.

*
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Ectènia
D
C

Tingueu pietat de nosaltres, oh Déu, segons la vostra gran
misericòrdia. Us demanem: Escolteu-nos i tingueu pietat.
Senyor, tingueu pietat. (3 vegades; com per a les peticions que segueixen).

D

Preguem també pel nostre patriarca N..., el nostre bisbe N...,
pels sacerdots, els monjos i els nostres germans en Crist.

D

Preguem també per obtenir misericòrdia, vida, pau, salut,
protecció, perdó i remissió dels pecats dels servents de Déu,
els membres d'aquesta parròquia.

D

Preguem també pels santíssims patriarques ortodoxos de
benaurada memòria, pels benaurats fundadors d'aquest sant
temple, per tots els nostres pares i germans ortodoxos que
reposen pietosament ací i en tot lloc.

D

Preguem també pels que fan el bé en aquest sant i venerable
temple, per tots els que hi treballen i hi canten i per tot el
poble ací present que espera de Vós una gran i abundant
misericòrdia.

S

(En veu baixa) Senyor, Déu nostre, rebeu aquesta pregària ur-

gent dels vostres servidors i tingueu pietat de nosaltres segons la immensitat de la vostra misericòrdia, i concediu-nos
la vostra generositat, així com al vostre poble, que espera de
Vós una abundant misericòrdia.
(En veu alta) Perquè sou un Déu de misericòrdia i amic de

l'home, us glorifiquem, Pare, Fill i Esperit Sant, ara i sempre
i pels segles dels segles.
L

Digneu-vos, Senyor, a guardar-nos aquesta tarda sense pecat. Vós sou beneït, Senyor, Déu dels nostres pares, el vostre
Nom és lloat i glorificat pels segles dels segles. Amén.
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Sigui damunt nostre, Senyor, la vostra misericòrdia, perquè hem
posat la nostra esperança en Vós.
Sou beneït, Senyor, ensenyeu-me els vostres manaments. Sou
beneït, Senyor, feu-me comprendre els vostres manaments. Sou
beneït, Senyor, il·lumineu-me pels vostres manaments. Senyor, la
vostra misericòrdia és eterna, no menyspreeu l'obra de les vostres
mans.
A Vós la lloança, a Vós el càntic, a Vós la glòria, Pare, Fill i Esperit
Sant, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
D

Acomplim la nostra pregària de la tarda davant el Senyor.

C

Senyor, tingueu pietat.

D

Socorreu-nos, salveu-nos, tingueu pietat de nosaltres i guardeu-nos, oh Déu, per la vostra gràcia.

C

Senyor, tingueu pietat.

D

Que tot aquest vespre sigui perfecte, sant, bla i sense pecat,
demanem al Senyor.

C

Escolteu-nos Senyor. (el mateix amb totes les altres peticions).

D

Un àngel de pau, guia fidel, guardià de les nostres ànimes i
dels nostres cossos, demanem al Senyor.

D

El perdó i la remissió dels nostres pecats i de les nostres
transgressions, demanem al Senyor.

D

Allò que és bo i útil per a les nostres ànimes i la pau per al
món, demanem al Senyor.

D

Acabar la nostra vida en la pau i la penitència, demanem al
Senyor.

D

Una fi cristiana, sense dolor, sense vergonya, blana i la nostra
justificació davant el seu tron temible, demanem al Senyor.
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D

Invocant la nostra santíssima, tota pura, tota beneïda i gloriosa Sobirana, la Mare de Déu i sempre Verge, Maria, i tots
els sants, confiem-nos nosaltres mateixos, els uns als altres i
tota la nostra vida al Crist, el nostre Déu.

C

A Vós, Senyor.

S

Perquè sou un Déu bo i amic dels homes, i nosaltres us glorifiquem, Pare, Fill i Esperit Sant, ara i sempre i pels segles
dels segles.

C

Amén.

S

Pau a tots.

C

I al vostre esperit.

D

Inclinem el cap davant el Senyor.

C

Davant Vós, Senyor.

S

(En veu baixa) Senyor, Déu nostre, heu inclinat els cels i heu

baixat per a la salvació de la humanitat. Dirigiu la mirada
sobre els vostres servidors i sobre la vostra heretat, perquè
davant Vós, jutge temible i amic dels homes, inclinen el cap
i dobleguen la nuca. No esperen l'ajut dels homes, sinó que
compten amb la vostra misericòrdia i esperen la vostra salvació. Guardeu-nos aquesta tarda, aquesta nit i en tot temps
de qualsevol enemic, de qualsevol acció hostil del diable, de
les vanes reflexions i dels pensaments perversos.
(En veu alta) Que el poder del vostre regne sigui beneït i glori-

ficat, Pare, Fill i Esperit Sant, ara i sempre i pels segles dels
segles.
C

Amén.
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APÒSTICS (to 2)
Durant el cant de l’última estítxera dels apòstics s’obren les portes
reials, el sacerdot es revesteix dels seus ornaments i encensa l‘epitafios tot donant 3 voltes a l’altar.
Quan Josep d'Arimatea davallà el vostre cos de la creu, oh Vida de
l'univers, us embalsamà, oh Crist, i us embolcallà amb una mortalla
i, ple d'amor, besà amb el cor i amb els llavis el vostre cos immaculat; però pres pel temor us deia amb joia: Glòria a la vostra condescendència, Senyor, Amic dels homes; glòria a Vós.
- El Senyor ha entrat en el seu Regne vestit de majestat.
Quan fóreu deixat dins un sepulcre nou, Salvador de l'univers, l'infern fou pres d'espant, els panys foren trencats, les portes arrabassades; llavors s'obriren les tombes i s'aixecaren els morts; Adam, ple
de reconeixença, us cridà amb joia: Glòria a la vostra condescendència, Senyor, Amic del homes, glòria a Vós.
- Fixeu l’univers incommovible, el vostre tron és fixat per sempre.
Quan al sepulcre heu volgut ser tancat corporalment malgrat la natura infinita de la vostra divinitat, oh Crist, heu tancat els antres de
la mort i heu destruït els reialmes infernals; aquest dia heu guarnit
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el Sabbat amb la glòria de la vostra esplendor i amb la vostra divina
benedicció.
- A la vostra casa convé la santedat, Senyor, en el curs dels dies.
Quan les potències dels cels, oh Crist, us veieren calumniat, tractat
de seductor per homes sense llei, tremolaren d'espant davant la vostra inefable longanimitat; però quan fou segellada la pedra de la
tomba, per la mà dels qui travessaren el vostre cos, cridaren amb
joia: Glòria a la vostra condescendència, Amic dels homes, glòria a
Vós.
- Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant. Ara i sempre i pels segles
dels segles. Amén.
(To 5) Vós, que us revestiu de llum com d'un mantell, Josep i Nico-

dem us davallaren de la creu i, en veure-us sense vida, sense vestit
ni sepultura, feren brollar del seu cor aquest lament barrejat amb
llàgrimes: Ai de mi, dolcíssim Jesús, el sol s'ha revestit de tenebres
quan us veié suspès de l'arbre de la creu, i la terra sencera tremolà
d'espant, i el vel del temple s'ha esquinçat, i jo mateix puc veure
quina mena de mort heu volgut patir per mi. Oh Déu, com enterrarvos? I amb quina mortalla us podria cobrir? Amb quines mans tocar
el vostre cos immaculat? Amb quin himne podria acompanyar el
vostre traspàs, oh Senyor compassiu? Celebro i magnifico la vostra
Passió i canto la vostra Sepultura i la vostra Resurrecció, tot dient:
Senyor, glòria a Vós.
Càntic de Simeó
L

(Llegit)

Ara, Mestre, deixeu anar en pau el vostre servidor, segons la
vostra paraula, perquè els meus ulls han vist la vostra salvació, la que heu preparat davant totes les nacions; llum per
il·luminar les nacions i glòria del vostre poble, Israel.
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Sant Déu, Sant Fort, Sant Immortal, tingueu pietat de nosaltres (3 vegades).
Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant, ara i sempre, i pels
segles dels segles. Amén.
Santíssima Trinitat, tingueu pietat de nosaltres; Senyor, purifiqueu-nos dels nostres pecats; Mestre, perdoneu les nostres iniquitats; Sant, visiteu-nos i guariu les nostres debilitats
per causa del vostre Nom.
Senyor, tingueu pietat (3 vegades). Glòria al Pare i al Fill i a
l'Esperit Sant, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
Pare nostre, que esteu en els cels, santificat sigui el vostre
Nom, vingui el vostre regne, faci's la vostra voluntat així a la
terra com es fa en el cel. El nostre pa d'aquest dia, doneunos-el avui. Perdoneu-nos els nostres deutes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no ens sotmeteu a la
temptació, ans deslliureu-nos del maligne.
S

Perquè a Vós pertanyen el regne, el poder i la glòria, Pare,
Fill, i Esperit Sant, ara i sempre i pels segles dels segles.

L

Amén.

I el cor canta lentament el tropari mentre el sacerdot pren l’evangeliari i,
amb els oficiants, porten l’epitafios des de l’altar fins al lloc on s’exposarà
a la veneració dels fidels i que representa el sepulcre; el diaca va al davant
encensat-lo. L’epitafios es dipositat a la taula i l’evangeli al damunt; el primer celebrant encensa tres vegades, tot donant voltes i, tot seguit, el ruixa
amb perfums i el cobreix de flors.
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Tropari (to 2)
El noble Josep descendí de la fusta el
vostre cos puríssim, l'embolcallà
amb un sudari immaculat i el diposità cobert d'aromes en un sepulcre
nou.
- Glòria al Pare... i
ara i sempre... Amén.
Prop del sepulcre un àngel del Senyor aparegué a les mirròfores i
els digué: als morts convé la mirra i els aromes; el cos de Crist és
lliure de tota corrupció.

D

Si es celebren tot seguit les Matines es fa directament la veneració
de l’epitafios, i el comiat com a les vigílies de festa. Si no, es fa el
comiat i s’acaba amb la veneració de l’epitafios.
Saviesa!

C

Beneïu.

S

Que aquell que és beneït us beneeixi, Crist, Déu nostre, en
tot temps, ara i sempre i pels segles dels segles.

C

Amén. Oh Crist, el nostre Déu, enfortiu en la santa i vertadera fe tots els cristians piadosos i ortodoxos, així com
aquesta santa assemblea, pels segles dels segles.

S

Santíssima Mare de Déu, salveu-nos!
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C

Vós, més venerable que els querubins i incomparablement
més gloriosa que els serafins, que sense màcula engendràreu
Déu, el Verb; a Vós, veritablement Mare de Deu, us exalcem.

S

Glòria a Vós, Crist Déu nostre, esperança nostra, glòria a
Vós!

C

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant. Ara i sempre i pels
segles dels segles. Amén. Senyor, tingueu pietat (3 vegades).
Pare, beneïu.

S

Que Aquell que per nosaltres i per la nostra salvació acceptà
lliurement en la seva carn la terrible passió, la Creu vivificant,
i la sepultura, Crist, el nostre vertader Déu, per la intercessió
de la seva Mare tota pura, dels sants i dignes de tota lloança,
dels sants i justos avantpassats del Senyor, Joaquim i Anna,
i de tots els sants, tingui pietat de nosaltres i ens salvi, car Ell
és bo i amic dels homes.

C

Amén.

Els fidels s’apropen per venerar la
tomba de Crist, tot prosternant-se
tres cops, i besen l’evangeliari, el
cap i els peus del Crist. Durant la
veneració el cor canta:
Tropari
Veniu i beneïm el record de Josep d'Arimatea, que de nit anà a trobar Pilat per tal de reclamar-li Aquell que és la nostra vida: “Doneume -digué- el cos d'aquest pelegrí que no té ni una pedra on reposar
el cap; doneu-me el cos del meu Mestre i Senyor, a qui un mal deixeble ha fet conduir cap a la mort; doneu-me el cos del Fill únic que
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una mare ha vist penjar a la creu tot plorant i gemegant mentre es
lamentava maternalment: Ai de mi, oh Fill meu estimat; ai de mi,
llum dels meus ulls, oh tresor de la meva ànima i del meu cor, aquest
dia s'acompleix la profecia de Simeó en el temple, perquè una espasa ha traspassat el meu cor, però Tu canviaràs el meu dol per la
glòria de la Resurrecció.” Davant la vostra Passió ens prosternem,
oh Crist (3 vegades) i adorem la vostra santa Resurrecció.

DISSABTE SANT
A
MATINES
Habitualment celebrades el divendres al vespre. Si es celebren tot
seguit de les vespres, es comença directament com les vigílies de
festa, pàgina 35. Si es celebren només matines, es comença per
l’OFICI REIAL:
OFICI REIAL
S
Beneït sigui el nostre Déu, ara i sempre i pels segles dels segles.
C

Amén.
El sacerdot encensa l'església i torna a entrar al santuari al final del
Pare nostre.

L

S'omiteix la lectura dels salms 19 i 20, i es comença directament pel
Trisagi.
Sant Déu, Sant Fort, Sant Immortal, tingueu pietat de nosaltres. (3 vegades)
Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant, ara i sempre, i pels
segles dels segles . Amén.

Santíssima Trinitat, tingueu pietat de nosaltres, Senyor, purifiqueunos dels nostres pecats; Mestre, perdoneu les nostres iniquitats;
Sant, visiteu-nos i guariu les nostres debilitats per causa del vostre
Nom.
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Senyor, tingueu pietat (3 vegades). Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit
Sant, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
Pare nostre, que esteu en els cels, santificat sigui el vostre Nom,
vingui el vostre regne, faci's la vostra voluntat així a la terra com es
fa en el cel; el nostre pa d’aquest dia doneu-nos-el avui. Perdoneu
els nostres deutes així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no ens sotmeteu a la temptació, ans deslliureu-nos del maligne.
S

Perquè a Vós pertanyen el regne, el poder i la glòria, Pare,
Fill, i Esperit Sant, ara i sempre i pels segles dels segles.

C

Amén.

Troparis
L
Senyor, salveu el vostre poble i beneïu la vostra heretat, concediu als vostres fidels la victòria sobre l'enemic i per la vostra creu salvaguardeu les nacions que són vostres.
Glòria al Pare i al Fill i al Esperit Sant.
- Vós que fóreu aixecat a la creu voluntàriament, tingueu pietat del
nou poble cridat a causa del vostre Nom, oh Crist, Déu nostre; amb
el vostre poder ompliu de joia els vostres fidels, i concediu-los la
victòria contra l'enemic; que la vostra aliança sigui per a ells un arma
de pau, i el testimoni de la victòria.
- Ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
- Oh Vós, la nostra protecció digne de respecte i mai commoguda,
Mare de Déu tota digna de lloança, en la vostra bondat, no menyspreeu el nostre clam, fortifiqueu la vostra església i des del cel doneu-li la victòria, Vós que heu infantat Déu, oh única beneïda!
Ectènia
D
Tingueu pietat de nosaltres, oh Déu, segons la vostra gran
misericòrdia, us demanem, escolteu-nos i tingueu pietat.
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C

Senyor tingueu pietat. (3 vegades)

D

Preguem també pel nostre país i els qui el governen.

C

Senyor tingueu pietat. (3 vegades)

S

Perquè sou un Déu de misericòrdia i amic de l'home, us glorifiquem, Pare, Fill i Esperit Sant, ara i sempre i pels segles
dels segles.

C

Amén.

Si es celebren el Matines tot seguit de les Vespres, es comença aquí, con les vigílies de
festa ( i si es fan soles es continúa per):

C

En el Nom del Senyor, pare, beneïu.

S

Glòria a la santa , consubstancial, vivificant i indivisible Trinitat, ara i sempre i pels segles dels segles.

C

Amén.
El lector va al centre de l'església per recitar l'hexasalm. Al santuari,
el sacerdot comença la lectura - en veu baixa- de les dotze oracions
de l'aurora, revestit únicament amb l'epitraquilion.

L

Glòria a Déu a les altures i pau a la terra; als homes, bona
voluntat (3 vegades).
Senyor, obriu els meus llavis i la meva boca proclamarà la
vostra lloança (2 vegades).

HEXASALM
Salm 3
- Senyor, per què s'han multiplicat, aquells que m'infligeixen la tribulació? Són nombrosos els qui s'aixequen en contra meu.
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- Nombrosos els qui diuen a la meva ànima: "No hi ha salvació per
a ell en el seu Déu!"
- Però Vós, Senyor, em preneu amb Vós, sou la meva glòria, sou
qui m’aixeca el cap.
- He alçat la meva veu vers el Senyor, i Ell m'ha escoltat des de la
seva santa muntanya.
- M'he adormit, la son m'ha atrapat i m'he despertat, perquè el Senyor m'ha pres amb Ell.
- No temeré les miríades de gent que de tot arreu s'aferrissen en
contra meu.
- Alceu-vos, Senyor, salveu-me, Déu meu! Perquè Vós heu colpejat
tots els qui m'odien sense motiu. Vós heu trencat les dents dels pecadors.
- La salvació pertany al Senyor i sobre el vostre poble és la vostra
benedicció.
- M'he adormit, la son m'ha atrapat i m'he despertat, perquè el Senyor m'ha pres amb Ell.
Salm 37
- Senyor, en la vostra còlera no em reprengueu, no em castigueu en
la vostra irritació.
- M'heu travessat amb les vostres fletxes, i heu descarregat el pes de
la vostra mà damunt meu.
- No hi ha res de sa en la meva carn per causa de la vostra còlera,
gens de pau en els meus ossos per causa dels meus pecats.
- Perquè les meves iniquitats sobrepassen el meu cap, com un pesat
farcell pesen sobre meu.
- Les meves nafres són pudor i putrefacció per causa de la mevafollia.
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- Sóc en la misèria, arrupit per sempre tot el dia camino de dol.
- Han omplert de burles les meves nafres, no hi ha res de sa en la
meva carn.
- Estic afligit i humiliat més enllà de tota mesura, rugeixo, per causa
dels sanglots del meu cor.
- Senyor, tot el meu desig és davant Vós, i el meu gemec no us està
amagat.
- El meu cor és confús, m'abandona la meva força, fins i tot la llum
dels meus ulls.
- Els meus amics i companys s'han apropat i s’han aixecat en contra
meva, i el meu proïsme s'està lluny de mi.
- Són plens de violència els qui cerquen la meva ànima, els qui cerquen la meva desgràcia tenen la mentida a la boca, a tothora mediten traïcions.
- Però jo sóc com un sord, no hi sento pas, com un mut, no obro
pas la boca;
- Sóc semblant a un home que no sent res, i que no té resposta als
llavis.
- Car és en Vós, Senyor, que he posat la meva esperança, sou Vós
qui m'escoltareu, Senyor, Déu meu.
- Jo he dit: Que els meus enemics no s'alegrin per causa meva!
doncs parlen amb insolència contra meu quan els meus peus flaquegen.
- M'estic aquí, prest a rebre els cops, i el meu patiment és contínuament davant meu.
- Confesso la meva iniquitat i la meva ànima està inquieta a causa
del meu pecat.
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- Mentrestant, els meus enemics són vius, han esdevingut més forts
que jo; s'han multiplicat, aquells qui m'odien sense motiu;
- Els qui em tornen el mal pel bé em destrossen, perquè intento fer
el bé.
- No m'abandoneu, Senyor , Déu meu, no us allunyeu de mi; estigueu atent a ajudar-me, Senyor de la meva salvació!
- No m'abandoneu, Senyor , Déu meu, no us allunyeu de mi; estigueu atent a ajudar-me, Senyor de la meva salvació!
Salm 62
- Déu, Déu meu, per Vós jo vetllo des de l'aurora; la meva ànima té
set de Vós;
- de quantes maneres la meva carn us desitja, en una terra deserta,
sense camins i sense aigua.
- Per això compareixo davant Vós al vostre santuari, per veure el
vostre poder i la vostra glòria.
- Perquè la vostra misericòrdia és millor que la vida; els meus llavis
us lloaran.
- Per això us beneiré tota la meva vida; i enlairaré les meves mans
invocant el vostre Nom.
- La meva ànima serà sadollada com de moll d'os i de greix, i amb
llavis joiosos, la meva boca us lloarà.
- Si torna el vostre record mentre dormo, fins a l'aurora meditaré el
vostre Nom.
- PerquèVós sou el meu ajut, i tremolo d'alegria sota l'abric de les
vostres ales.
- La meva ànima s'ha cenyit a Vós i la vostra dreta m'ha pres.
- Però ells en va cerquen la meva ànima, davallaran a les profunditats de la terra;
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- Seran lliurats al tall de l'espasa, i esdevindran presa de les guineus.
- I el Rei jubilarà en Déu, tots els qui juren per Ell el lloaran; però
la boca que té propòsits injustos serà tancada.
- Fins a l'aurora meditaré el vostre Nom.
- Perquè Vós sou el meu ajut, i tremolo d'alegria sota l'abric de les
vostres ales.
- La meva ànima s'ha cenyit a Vós i la vostra dreta m'ha pres.
- Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant, ara i sempre i pels segles
dels segles. Amén.
- Al·leluia, al·leluia, al·leluia, glòria a Vós, oh Déu (3 vegades).
- Senyor, tiengueu pietat (3 vegades). Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit
Sant, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
Seguint la lectura de les dotze oracions, el sacerdot surt del santuari
per la porta nord i es col·loca a l'ambó.
Salm 87
- Senyor, Déu de la meva salvació, dia i nit he clamat davant Vós.
- Que la meva pregària entri en la vostra presència, presteu l'orella
a la meva súplica.
- Perquè la meva ànima és plena de mals i la meva vida, a la vora
dels inferns.
- He estat entre aquells que davallen a la fossa, he esdevingut com
un home sense ajut, lliure entre els morts,
- com aquells que han estat ferits de mort i dormen a la tomba, dels
quals no us recordeu més, i que heu apartat lluny de la vostra mà.
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- M'han ficat en el més pregon de la fossa, dins la tenebra i l'ombra
de la mort.
- La vostra còlera s'ha descarregat sobre meu, i heu fet passar sobre
meu totes les onades.
- Heu allunyat de mi els meus companys, s'esfereeixen de mi; he
estat lliurat, i no em puc escapar.
- Els meus ulls estan esgotats per l'infortuni; he clamat cap a Vós,
Senyor, tot el dia, he enlairat les mans cap a Vós.
- Fareu Vós meravelles pels morts, oh els ressuscitaran els metges
perquè us confessin?
- Parlarà algú de la vostra misericòrdia dins la tomba, de la vostra
veritat al lloc de perdició?
- Coneixerà algú les vostres meravelles dins la tenebra, i al país de
l'oblit, la vostra justícia?
- I jo he clamat cap a Vós, Senyor, al matí la meva pregària anirà
davant vostre.
- Per què, Senyor, rebutjar la meva ànima, apartar de mi el vostre
semblant?
- Des de la jovenesa sóc pobre i dins la tristor, he estat alçat, després
humiliat i abatut.
- Davant meu han passat les vostre ires, els vostres terrors m'han
esglaiat.
- M'envolten com l'aigua tot el dia, plegats, es tanquen sobre meu.
- Heu allunyat de mi els meus amics i els meus semblants, i els meus
companys, per causa de la meva misèria.
- Senyor, Déu de la meva salvació dia i nit he clamat davant Vós
- que la meva pregària entri en la vostra presència, presteu oïdes a
la meva súplica.
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Salm 102
- Beneeix el Senyor ànima meva, i que tot allò que hi ha en mi beneeixi el seu sant Nom.
- Beneeix el Senyor, ànima meva, i no oblidis cap dels seus beneficis.
- Ell, que perdona totes les iniquitats, que et guareix de totes les
malalties;
- Ell, que redimeix de la corrupció la teva vida, que et corona de
misericòrdia i compassió,
- que sadolla de béns el teu desig, i la teva jovenesa serà renovada
com la de l'àliga.
- El Senyor escampa les misericòrdies, fa justícia a tots els oprimits.
- Revelà els seus camins a Moisès, els seus designis als fills d'Israel.
- El Senyor és compassiu i misericordiós, lent per la ira i ple de
misericòrdia.
- La seva còlera no serà eterna, les seves amenaces no seran per
sempre.
- No ha obrat contra nosaltres segons les nostres iniquitats, no ens
ha fet pagar segons els nostres pecats.
- Com l'altura del cel sobre la terra, ha fet poderosa la seva misericòrdia envers aquells que el temen.
- Lluny com l'Orient de l'Occident, ha allunyat de nosaltres les nostres iniquitats.
- Com un pare té compassió dels seus fills, el Senyor ha tingut compassió d'aquells que el temen.
- Perquè Ell sap de què hem estat pastats, es recorda que som pols.
- L'home, els seus dies són com l'herba, floreix com la flor dels
camps;
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- basta un buf damunt seu, i ja no hi és, mai més coneixerà el seu
lloc.
- Però la misericòrdia del Senyor per a aquell que el tem s'estén des
de l'eternitat fins a l'eternitat, i la seva justícia sobre els fills dels seus
fills;
- per als qui guarden la seva aliança, que se’n recorden d'acomplir
els seus designis.
- El Senyor ha preparat el seu tron als cels, domina per damunt de
tot el seu regne.
- Beneïu el Senyor tots els seus àngels, forts i poderosos, que acompliu la seva paraula atents al so de les seves paraules.
- Beneïu el Senyor tots els seus exèrcits els seus servidors, els que
feu els seus designis.
- Beneïu el Senyor totes les seves obres, arreu del seu imperi; beneeix el Senyor, ànima meva,
- arreu del seu imperi; beneeix el Senyor, ànima meva.
Salm 142
- Senyor, escolteu la meva pregària, presteu oïdes a la meva súplica,
en la vostra veritat, escolteu-me en la vostra justícia.
- I no entreu pas en judici amb el vostre servidor, perquè cap dels
vius serà trobat just davant Vós.
- Perquè l'enemic ha perseguit la meva ànima, fins el terra ha humiliat la meva vida.
- M'ha fet sojornar a les tenebres com els morts dels dies passats.
- I dins meu el meu esperit ha estat pres per la accídia, el meu cor
torbat dintre meu.
- Me n'he recordat dels dies d'altre temps, he meditat sobre totes
les vostres obres, sobre l'obra de les vostres mans jo meditava.
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- He allargat les meves mans cap a Vós, la meva ànima és davant
vostre com terra sense aigua.
- Afanyeu-vos, Senyor, a escoltar-me, el meu esperit flaqueja.
- No aparteu de mi el vostre semblant, que no sigui com aquells que
davallen a la fossa.
- Feu-me entendre al matí la vostra misericòrdia, perquè en Vós he
posat la meva esperança.
- Feu-me conèixer el camí per on he d'anar, perquè cap a Vós he
elevat la meva ànima.
- Deslliureu-me dels enemics, Senyor, prop de Vós he buscat refugi.
- Ensenyeu-me a fer la vostra voluntat, perquè Vós sou el meu Déu.
El vostre Esperit bo em conduirà per la terra de rectitud.
- A causa del vostre Nom, Senyor, Vós em fareu viure; en la vostra
justícia, fareu sortir la meva ànima de la tribulació;
- I en la vostra misericòrdia, destruireu els meus enemics, fareu morir tots els que constrenyen la meva ànima, perquè sóc el vostre
servidor.
- Escolteu-me des de la vostra justícia, i no entreu pas en judici amb
el vostre servidor.
- El vostre Esperit bo en conduirà per la terra de rectitud.
- Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant, ara i sempre i pels segles
dels segles. Amén.
- Al·leluia, al·leluia, al·leluia, glòria a Vós, oh Déu. (3 vegades).

El diaca surt del santuari per la porta nord. Saluda el sacerdot, i
aquest últim torna al santuari per la porta sud. A l'ambó el diaca canta
la gran ectènia.
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GRAN ECTÈNIA
S’Omiteix, veure, en tot cas, lesVespres.
El Senyor és Déu
D

El Senyor és Déu i se'ns ha aparegut. Beneït el qui ve en el
Nom del Senyor. Confesseu el Senyor perquè és bo; la seva
misericòrdia és eterna.

C

(En el to del tropari de la festa) El Senyor és Déu i se'ns ha aparegut.

Beneït el qui ve en el Nom del Senyor.
D

M'han encerclat totes les nacions, però en el Nom del Senyor
les he rebutjades.

C

El Senyor és Déu i se'ns ha aparegut. Beneït el qui ve en el
Nom del Senyor.

D

No, no he de morir, doncs viuré i explicaré l'obra de Déu.

C

El Senyor és Déu i se'ns ha aparegut. Beneït el qui ve en el
Nom del Senyor.

D

La pedra rebutjada pels constructors ha esdevingut la pedra
angular. Aquesta ha estat l'obra de Déu, una meravella als
nostres ulls.

C

El Senyor és Déu i se'ns ha aparegut. Beneït el qui ve en el
Nom del Senyor.
S’obren les portes reials i el clero va cap a la taula on és dipositat
l’epitafios; es fa l’encensament de l’epitafios i de tota l’església
mentre el cor canta lentament els següents troparis; els fidels
encenen ciris.
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Tropari
El noble Josep descendí de
la fusta el vostre cos puríssim, l'embolcallà amb un sudari immaculat, i el diposità
cobert d'aromes en un sepulcre nou.
- Glòria al Pare...
To 2: Quan davallàreu fins a

la mort, Vós, vida immortal,
l'infern es trasbalsà per l'esplendor de la vostra divinitat, i quan ressuscitàreu dels
morts que jeien al fons de
les tombes, tots els àngels en
els cels cantaven: Glòria a
Vós, font de vida, oh Crist Déu nostre, glòria a Vós.
- Ara i sempre... Amén.
Prop del sepulcre un àngel del Senyor aparegué a les mirròfores i
els digué: als morts convé la mirra i els aromes; el cos de Crist és
lliure de tota corrupció.
ENCOMIS
Es llegeix el catisme 17, és a dir, el salm 118, en tres estances, tot intercalant després de
cada verset una estrofa; després de cada estança el diaca diu la petita ectènia.
Segons el Calendrier Liturgic, a l’inici de la primera estança, el celebrant encensa tota
l’església; a l’inici de la segona i tercera, fa un petit encensament.

- Sou beneït, Senyor, ensenyeu-me els vostres judicis.
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Verset 1. Benaventurats els que són irreprotxables en els seus camins,

els que caminen en la llei del Senyor.
- En aquest dia fóreu dipositat al sepulcre, oh Crist, vida nostra; les
potències dels cels eren preses d'esglai, però cantaven: Glòria a la
vostra condescendència.
Verset 2. Benaventurats els qui escruten els seus testimoniatges, que

el busquen amb tot el seu cor.
- El sepulcre fou la vostra estança: com davalla a la mort la nostra
Vida, per destruir per sempre l'imperi de la mort i, tot ressuscitantlos, salvar els morts de l'infern.
Verset 3. Car no són els que cometen la iniquitat els qui caminen en

els seus camins.
- En venerar la vostra sepultura, la passió que vàreu patir per salvarnos i la mort que ens deslliura de la corrupció, magnifiquem i cantem la vostra reialesa.
Verset 4.Heu prescrit els vostres manaments perquè es guardin molt

exactament.
- Vós, que heu creat la terra i heu fixat les seves dimensions, la seva
grandesa, oh Rei de tots, avui sojorneu mancat d'espai, però els
morts s'aixequen amb Vós de les tombes.
Verset 5. Que els meus camins puguin ésser ben dirigits, que jo guardi
el vostre judici.

- Oh Senyor de totes les coses, Crist Jesús, oh Rei de tot l'univers,
què cercàveu a l'infern? Per què hi davallàreu? Volíeu salvar la raça
dels mortals.
verset 6. Llavors no estaré pas confós, quan tindré sota els ulls tots

els vostres manaments.
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- El Senyor, el Rei del món, als nostres ulls es deixa veure en la
mort, i Josep ha dipositat en un sepulcre nou el Salvador, que ha
buidat les tombes de llurs morts.
verset 7. Us confessaré en la dretura del meu cor, per haver après els

decrets de la vostra justícia.
- En aquest dia fóreu dipositat al sepulcre, oh Crist, vida nostra: per
la mort heu vençut l'imperi de la mort, per al món obríreu les fonts
de la vida.
verset 8. Guardaré els vostres judicis, no m'abandoneu completa-

ment.
- Veritable sol de justícia, heu estat arrestat, oh Crist, com un bandoler; Vós, que justifiqueu tots els homes, heu estat crucificat enmig
de dos lladres, Salvador del món.
verset 9. Com el jove redreçarà el seu camí? Tot guardant les vostres

paraules.
- Més que qualsevol fill dels homes radiant per l'esplendor de la seva
bellesa, ha pres l'aspecte d'un mort, sense gràcia i sense brillantor,
aquell de qui la natura sencera rep la seva bellesa.
verset 10. Us he buscat amb tot el meu cor, no em rebutgeu lluny dels

vostres manaments.
- L'esplendor de la vostra presència per a l'infern tindrà l'efecte d'un
llampec, i l'hades, per la vostra vinguda, serà talment enlluernat que
no podrà sostenir el dia i la claredat.
verset 11. Al meu cor he amagat les vostres paraules, per no pecar
contra Vós.

- Oh Jesús, dolça llum que m'il·lumineu i doneu al món la salvació,
com és que us amagueu al sepulcre tenebrós, en la vostra inefable i
misteriosa submissió?
verset 12. Sou beneït, Senyor, ensenyeu-me el vostres judicis.
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- Inefable és el misteri de la vostra sepultura, oh Crist Déu nostre, i
els àngels als cels no poden explicar-se de quina manera el mateix
Déu jeua la tomba.
verset 13. Amb els meus llavis he anunciat tots els decrets de la vostra

boca.
- Sorprenent és la meravella que depassa les meravelles d'altres
temps: perquè el Mestre de la meva vida, sense vida és transportat,
i rep el sepulcre que Josep li ofereix.
verset 14. He fruït en el camí dels vostres testimonis, tant com en

totes les riqueses.
- Vós descendiu al sepulcre i tanmateix no abandoneu el si patern:
qui de nosaltres podrà copsar el sorprenent misteri i l'enigma que
depassa el nostre enteniment?
verset 15. Reflexionaré sobre els vostres manaments, i comprendré

els vostres camins.
- Rei del cel i de la terra, veritablement sou present arreu: el sepulcre
tan estret no ens impedeix de reconèixer-vos com a rei de l'univers.
verset 16. Meditaré sobre els vostres judicis, no oblidaré les vostres

paraules
- Sou posat a la tomba, Verb, creador de tot l’univers: els fonaments
de l’infern són commoguts del tot i les tombes dels mortals alliberen llurs captius.
verset 17. Doneu el seu salari al vostre servidor, feu-me viure, i guar-

daré les vostres paraules.
- Aquell que manté la terra i la posa al palmell de la seva mà, sota la
terra pel seu cos es troba retingut i allibera els morts del constrenyiment de l’infern.
verset 18. Traieu el vel dels meus ulls i comprendré les meravelles de

la vostra llei.
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- Ens traieu de la fossa, ens salveu i ens conduïu cap a la vida, per
la vostra mort doneu als morts la joia de la vostra vinguda i trenqueu
les cadenes que els tenien captius.
verset 19. Sóc estranger a la terra, no m’amagueu els vostres mana-

ments.
- Canelobre de la Llum, ara el cos de Déu és dipositat, desapareix
sota la terra, brillant sota l’atuell, però fins als inferns Ell porta la
seva llum.
verset 20. La meva ànima ha volgut amb ardor desitjar en tot temps

els vostres decrets.
- A Josep i Nicodem vénen a ajuntar-se els àngels del cel: la tomba
bastarà al Déu de l’univers, que no podria contenir la terra sencera?
verset 21. Heu castigat els orgullosos, maleïts siguin els que es desvien

dels vostres manaments.
- Reposeu a la tomba, després d’haver deposat la vostra vida lliurement, oh Jesús, font de vida; Vós feu reviure Adam, que havia desobeït sota l’arbre prohibit.
verset 22. Aparteu de mi l’oprobi i el menyspreu, perquè he cercat els

vostres testimoniatges.
- Amb Vós la criatura ha sofert els vostres patiments, oh Jesús,
l’univers sencer s’estremeix de veure-us morir, i coneix el Déu que
té la terra a la seva mà.
verset 23. Car els prínceps han sojornat i han tingut propòsits dolents

contra mi, però el vostre servidor reflexionava sobre els vostres judicis.
- Quan engolí la pedra (i la pedra era el Crist, la nostra vida), l’infern
voraç hagué de retornar tots els presoners que des dels segles havia
pres i devorat.
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verset 24. Car els vostres testimoniatges són la meva meditació, i els

vostres judicis són el meu consell.
- A la tomba completament nova sou dipositat, oh Crist, Salvador
meu; però així renoveu tot el gènere humà, en ressuscitar divinament entre els morts.
verset 25. La meva ànima és encastada contra el terra, feu-me viure

segons la vostra paraula.
- Heu descendit a la terra per cercar Adam, a qui volíeu salvar; però,
oh Mestre, en no trobar-lo a la terra, heu anat a buscar-lo fins a
l’infern.
verset 26. Us he exposat els meus camins, i m’heu escoltat; ensenyeu-

me els vostres judicis.
- La terra tremola de por, l’univers és sacsejat de terror i els astres
de llum amaguen els seus raigs quan s’inclina cap a la terra el vostre
esclat diví.
verset 27. Feu-me comprendre el camí dels vostres judicis i reflexionaré sobre les vostres meravelles.

- Lliurement, però com a home, oh Salvador, heu tastat la nostra
mort i per la vostra divinitat heu ressuscitat els mortals que retenia
l’abisme del pecat.
verset 28. La meva ànima s’ha ensopit per l’accídia, fortifiqueu-me
amb les vostres paraules.

- Oh Jesús, la vostra santa Mare plora i es lamenta maternalment;
en la seva tristor, ella exclama: Ai, en quin lloc, en quin lloc podria
posar el meu Fill i el meu Déu?
verset 29. Allunyeu de mi el camí de la injustícia, i per la vostra llei,

tingueu pietat de mi.
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- oh llavor fecunda, com un gra de blat sembrat al mig del solc,
produïu la feixuga espiga amb molt de fruit, quan dels morts ressusciteu tot el gènere humà.
verset 30. He escollit el camí de la veritat, no he oblidat els vostres

decrets.
- Us amagueu sota terra com el sol s’amaga al mateix moment i el
vel de la nit ha recobert el vostre cos: us aixecareu, Senyor, vestit
amb més esplendor.
verset 31. M’estic fixant en els vostres testimoniatges, Senyor; no

m’ompliu pas de vergonya.
- Oh Senyor, tal com la lluna arriba a tapar el sol, el vostre sepulcre
us amaga a la nostra mirada, corporalment la mort eclipsa la claredat.
verset 32. He corregut pel camí dels vostres judicis, quan heu dilatat

el meu cor.
- En entrar al sepulcre, en portar la vida al si dels inferns, el Crist
allibera de la mort el gènere humà, per fer-nos a tots el do de la vida
immortal.
verset 33. Prescriviu-me, Senyor, el camí dels vostres judicis, i el re-

cercaré sense parar.
- Per la gelosia del diable altre temps l’antic Adam conegué la mort;
ara el retorneu a la vida immortal; Vós, que enmig de nosaltres encarneu el nou Adam.
verset 34. Doneu-me la intel·ligència, i escrutaré la vostra llei, i la
guardaré amb tot el meu cor.

- Les potències angèliques quedaren atònites d’estupor en veure-us,
i els àngels es cobrien el rostre, oh Salvador meu, quan per nosaltres
descendíreu al sepulcre.

52

OFICIS SETMANA SANTA

(DIVENDRES)

verset 35. Conduïu-me pel camí dels vostres manaments, perquè els

vull seguir.
- Cap al vespre, un notable, després de davallar el vostre cos de la
creu, us posà al sepulcre, però nosaltres us cantem: Aixequeu-vos,
i salveu tots els homes!
verset 36. Inclineu el meu cor cap als vostres testimoniatges, i no cap

a la cobejança.
- Vós, que feu la joia dels àngels, ara sou la causa del seu dol; gemeguen de tristesa en veure-us sense vida, corporalment amagat a
l’ombra de la mort.
verset 37. Aparteu els meus ulls, perquè no vegin la vanitat; feu-me

viure en el vostre camí.
- Sobre la creu en què us exalcem, aixequeu tots els homes amb
Vós; sota la terra on descendiu, heu ressuscitat tots els fills dels homes que baixaven a les tombes.
verset 38. Feu persuasiva la vostra paraula per al vostre servidor, a fi
que us temi.

- A la tomba on jaieu, us heu adormit, Senyor, com un lleó; com un
lleó jove ressuscitàreu dels morts, després de deixar la crisàlide del
vostre cos.
verset 39. Aparteu de mi l’oprobi, que jo temo, car els vostres decrets

són plens de dolçor.
- Vós, que per crear la dona heu obert la carn d’Adam sobre el seu
costat, de la ferida del vostre cos ferit heu fet brollar la font que ens
purifica.
verset 40. Heus ací que jo he desitjat els vostres manaments; feu-me

viure en la vostra justícia.
- Antany d’amagat els jueus immolaren l’anyell pasqual; ara en ple
dia Vós sou immolat, oh Salvador que purifiqueu tota la creació.
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verset 41. Que la vostra misericòrdia vingui damunt meu, Senyor, i la

vostra salvació, segons la vostra paraula.
- Oh meravella inexplicable que depassa totes les meravelles d’antany: sí, el Mestre de la terra i de la creació avui accepta morir per
salvar-nos.
verset 42. I jo podré respondre als que m’insulten, car he esperat en

les vostres paraules.
- L’estupor prengué els àngels, aclapara les potències de les altures,
car el Mestre de la vida es mostra en la mort i el Déu del cel és
tancat en una tomba.
verset 43. I no lleveu completament de la meva boca la paraula de

veritat, car he posat tota la meva esperança en els vostres judicis.
- oh Salvador, quan la llança colpeja el vostre cos d’on s’escola la
vida, rescateu i vivifiqueu la puresa dels vivents, la falta de la qual
els havia privat de l’arbre de la vida.
verset 44. I guardaré sempre la vostra llei, eternament i pels segles

dels segles.
- Jesús, Vós ens aplegueu, sobre la creu reuniu tots els mortals, de
la ferida del vostre cos vessa una onada de vida, i feu brollar damunt
nostre els rius del perdó.
verset 45. He caminat àmpliament, car he buscat els vostres mana-

ments.
- Oh Salvador, Josep d’Arimatea us posa pietosament en el sudari;
noblement organitza el vostre enterrament, tot mirant amb esglai el
vostre noble vestit.
verset 46. Parlava dels vostres testimoniatges davant els reis, i no sen-

tia pas vergonya.
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- Quan descendiu sota terra, després de deixar lliurement la vostra
vida, els mortals després de la seva falta obtenen el perdó, els torneu
a dur de la terra fins als cels.
verset 47. I jo meditava els vostres manaments, que estimava molt.

- Reposeu a la tomba, però sou el Déu vivent que dóna la vida als
mortals que retenia la força de la mort, i la vostra sepultura em deslliura de la tomba.
verset 48. He aixecat les mans vers els vostres manaments, que jo
estimava, i reflexionava sobre els vostres judicis.

- Vós doneu la joia als captius que retenia l’infern: quin goig i quina
alegria els dóna la vostra vinguda, quan la claredat dissipa les tenebres.
verset 49. Recordeu-vos de la vostra paraula al vostre servidor; per

ella m’heu donat l’esperança.
- Em prosterno davant Vós, celebro els vostre sofriments i la vostra
mort, i canto el poder de la vostra amistat, que m’ha deslliurat de
les meves passions i de la tomba.
verset 50. Això m’ha consolat en la meva humiliació: que la vostra

paraula m’ha donat la vida.
- Contra Vós ha brillat l’esclat de l’espasa, oh Crist, la nit de la Passió, però l’espasa del príncep de l’infern ha estat esmussada, i l’espasa flamejant no guarda més l’Edèn.
verset 51. Els orgullosos han transgredit del tot els vostres preceptes,

però jo no m’he desviat de la vostra llei.
- Fou colpejada per una espasa, en veure ferit de mort el seu anyell,
i la terra féu ressò a les seves lamentacions, quan la Mare Verge
gemegava, tot plorant el seu Fill.
verset 52. M’he he recordat, Senyor, dels vostres decrets eterns, i m’he

consolat.

DISSABTE SANT

(MATINES)

55

- Vós reposeu a la tomba, Crist Salvador, i descendiu als inferns,
però buideu les tombes dels qui hi jeien i despulleu el nostre enemic
dels seus presoners.
verset 53. El descoratjament m’ha atrapat a causa dels pecadors que

abandonen la vostra llei.
- Quan descendiu sota terra, en haver deposat lliurement la vostra
vida, oh Salvador, torneu la vida a tot el gènere humà, per retornarlo al Pare gloriosament.
verset 54. Els vostres judicis eren el tema dels meus càntics al lloc del

meu exili.
- La terra tremola d’espant, el sol empal·lideix de temor quan veu
sofrir en la carn l’Únic de la Trinitat fins a morir de mala mort per
salvar-nos.
verset 55. A la nit, m’he recordat del vostre Nom, Senyor, i he guardat

la vostra llei.
- Els qui havien rebut el mannà amb què els havíeu alimentat al
desert, en la vostra set us oferiren beure llur beuratge amarg, i en
una fossa deposaren el Benfactor.
verset 56. Això m’ha passat perquè he cercat els vostres judicis.

- Presentat davant Pilat com un acusat davant el tribunal, el nostre
Jutge es deixa condemnar injustament a morir per salvar-nos sobre
l’arbre de la creu.
verset 57. Vós sou la meva part, Senyor; he decidit guardar la vostra

llei.
- Israel, oh poble injust, que massacres els profetes del Senyor, alliberes Barrabàs i lliures el teu Salvador perquè mori a la creu, aquell
qui és el teu Rei.
verset 58. He reclamat el vostre rostre amb tot el meu cor; tingueu

pietat de mi, Senyor, segons la vostra paraula.
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- Creador, que amb els vostres dits formàreu el cos humà amb argila, per salvar-la heu revestit la nostra naturalesa, pel vostre bon
voler us heu dignat patir la creu.
verset 59. He reflexionat sobre els vostres camins, i he tornat altre

cop els meus passos cap als vostres testimoniatges.
- Tot escoltant la veu del Pare, Verb, heu davallat fins al més profund; fins al fons de l’ombrívol infern us heu dignat penetrar per
ressuscitar Adam i tot el gènere humà.
verset 60. Estic prest, i sense cap neguit, per guardar els vostres ma-

naments.
- Llum de la meva ànima, clamava la Verge Mare de Déu; oh Jesús,
Fill estimat, claredat de l’univers, jo et ploro amargament, Llum dels
meus ulls.
verset 61. Les xarxes dels pescadors m’han enllaçat, però no he obli-

dat la vostra llei.
- Poble, reconeix el teu crim i confessa el teu error en veure la
tomba, les venes, la mortalla plegada, el sudari que deixà el Crist
ressuscitat.
verset 62. Enmig de la nit m’he llevat per confessar-vos, a propòsit

dels decrets de la vostra justícia.
- oh Judes, trist deixeble, tu, que véns el Crist per trenta denaris: qui
podria sondejar l'abisme de maldat on has caigut en trair el teu Mestre?
verset 63. Formo part de tots aquells que us temen, i que guarden els
vostres manaments.

- Tu, que et fas el filantrop, pretens anar a ajudar els pobres i treure
tres-cents denaris del perfum preciós que en la teva avarícia hauries
guardat per a tu!
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verset 64. De la vostra misericòrdia, Senyor, la terra n’és plena; ense-

nyeu-me els vostres judicis.
- Pel just que lliures no has rebut el valor just: quina suma has rebut
pel diví perfum que del cel aporta al món la seva suavitat?
verset 65. Heu obrat amb bondat envers el vostre servidor, Senyor,

segons la vostra paraula.
- Si ets l’amic dels pobres, si vertaderament vols ajudar els desgraciats i et sap greu l’efusió d’un perfum preciós, no hauries d’haver
lliurat la nostra Llum.
verset 66. Ensenyeu-me la vostra bondat, la rectitud de la vida i el

coneixement, perquè he tingut fe en els vostres manaments.
- oh joia meva, Déu meu i Verb, gemegava la santa Mare de Déu,
les meves entranyes s’esquincen dolorosament de veure’t sepultat
tres dies a la tomba.
verset 67. Abans d’ésser humiliat, he pecat, també he guardat la vostra

paraula.
- Qui em prestarà les seves llàgrimes, gemegava la Verge Mare de
Déu, qui em donarà les fonts i tota l’aigua del cel per plorar tant
com vulgui el meu dolcíssim Jesús?
verset 68. Vós sou bo, Senyor, en la vostra bondat, ensenyeu-me els

vostres judicis.
- Hh rius i fonts, calamarsa, neu, boira i tot l’univers, ruixeu amb
les vostres onades el dol del nostre Déu, unint els vostres plors a
les llàgrimes de la seva Mare.
verset 69. La injustícia dels orgullosos s’ha multiplicat contra mi, i jo,
amb tot el meu cor, escrutaré els vostres manaments.

- Oh Salvador, quan et veuré?, clamava la Verge Mare de Déu. Quan
podré contemplar la joia del vostre retorn, oh Claredat sense fi,
Llum de la meva ànima?
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verset 70. Llur cor s’ha quallat, com la llet; però jo medito la vostra

llei.
- Us he tornat la pedra angular, oh Salvador, que han rebutjat els
constructors; de la roca heu fet brollar la font de la vida, i feu rajar
damunt nostre l’aigua viva de la salvació.
verset 71. És un bé per a mi que m’hagueu humiliat, perquè jo apren-

gui els vostres judicis.
- Abeurats al doble riu que la llança féu brollar del vostre cos, a la
vostra font vivificant venim per pouar la sang del calze i l’aigua que
dóna la salvació.
verset 72. Més val per a mi la llei de la vostra boca que un munt d'or

i de plata.
- En la vostra voluntat, oh Verb, heu acceptat la mort i la tomba,
però Vós sou el Déu vivent i ens heu promès que ressuscitaríem
dels morts en la vostra resurrecció.
- Glòria al Pare...
- Us celebrem, oh Verb, únic Senyor i Déu de tot l'univers, amb
Vós celebrem el Pare i l'Esperit Sant, prop del sepulcre cantem la
vostra glòria.
- Ara i sempre...Amén.
- Oh Verge, Mare tota pura, sou benaurada i us magnifiquem, en
venerar fidelment el vostre Fill i Déu nostre, que per nosaltres romangué tres dies al sepulcre.
- En aquest dia fóreu dipositat al sepulcre, oh Crist, vida nostra; les
potències dels cels eren preses d'esglai, però cantaven: Glòria a la
vostra condescendència.
El diaca diu la petita ectènia:

DISSABTE SANT

(MATINES)

59

El lector continua amb la SEGONA ESTANÇA del salm 118.
Petit encensament
- És just i digne magnificar-vos, cantar la vostra glòria, oh Font de
vida; a Vós, que heu estès les mans sobre la creu iheu trencat la
força del nostre enemic.
verset 73. Les vostres mans m'han fet i format; doneu-me la intel·li-

gència i aprendré els vostres manaments.
- És just i digne de magnificar-vos, de cantar la vostra glòria, oh
Verb Creador, perquè ens deslliureu de la corrupció i pels vostres
sofriments reprimiu les nostres passions.
verset 74. Els qui us temen em veuran i seran en l'alegria, perquè he

posat tota la meva esperança en les vostres paraules.
- Déu salvador, la terra s'ha estremit d'esglai, el sol s'ha mudat en
tenebres quan us ha vist, llum sense ocàs, jeure corporalment, oh
Crist, sota terra.
verset 75. He sabut, Senyor, que els vostres judicis són equitatius, i

que m'heu humiliat segons la veritat.
- Us heu adormit, Senyor, al sepulcre, amb un somni fecund, oh
Crist Déu nostre, que desperteu tot el gènere humà de la somnolència en què l'havia sumit el pecat.
verset 76. Que la vostra misericòrdia sigui el meu consol, segons la

vostra paraula al vostre servidor.
- Oh Fill meu, deia la Verge Tota Pura, jo que t’he infantat sense
dolor, única entre les dones, pateixo també l'aflicció més dura en
veure’t sofrir d'aquesta manera.
verset 77. Que la vostra compassió vingui sobre meu, i viuré, perquè

la vostra llei és la meva meditació.
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- Déu Salvador, que habiteu dalt dels cels inseparablement u amb
el Pare, aquí baix a la terra jaieu a la tomba i els Serafins es commouen de veure-us així.
verset 78. Que quedin confosos els orgullosos que m'han tractat in-

justament.
- Quan lliureu l'esperit sobre l'arbre de la creu, el vel del temple
s'esquinça; oh Sol, quan us amagueu sota terra, al cel els astres amaguen la seva llum.
verset 79. Que es girin cap a mi els que us temen, i els que coneixen

els vostres testimonis.
- Aquell que ha fixat des del començament el camí que segueix la
terra als cels, vol en veritat davallar al tenebrós sojorn, i el firmament s'estremeix en veure-ho.
verset 80. Que el meu cor sigui irreprotxable gràcies als vostres judi-

cis, a fi que jo no resti confós.
- Encara que l'home és obra de les vostres mans, us encarneu i davalleu a la tomba per alçar els hereus d'Adam i ressuscitar-los amb
la força del vostre braç.
verset 81. La meva ànima defalleix per la vostra salvació i he posat

tota la meva esperança en les vostres paraules.
- Veniu tots al sepulcre on el nostre Déu ha davallat, plorem i cantem a Crist, i seguim el camí de les mirròfores per escoltar, també
nosaltres, l'anunci de la salvació.
verset 82. Els meus ulls defalleixen a causa de la vostra paraula, tot

dient: Quan em consolareu?
- Vós, que sou la font de tots els perfums, rebeu la mirra plena d'aroma que les santes dones us vénen a portar per embalsamar el vostre cos, Font de vida.
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verset 83. Car he esdevingut com una bóta exposada a la gelada; no

he oblidat pas el vostres judicis.
- Amb la vostra sepultura, oh Crist, heu destruït el regne i el poder
de l'infern; per la vostra pròpia mort heu salvat tot el gènere humà
de la corrupció.
verset 84. Quants dies li queden al vostre servidor? Quan fareu justí-

cia amb els que em persegueixen?
- Déu, de qui la saviesa fa córrer en abundància els torrents de l'ona
que ens vivifica, quan descendíreu al sepulcre portàreu la vida fins
els abismes de l'infern.
verset 85. Els malvats m’han entretingut amb propòsits fútils; però

això no val la vostra llei.
- Oh Mare, deixeu les lamentacions, no em ploreu més malgrat el
que vegeu, perquè pateixo la mort voluntàriament per renovar, després de la seva caiguda, els mortals.
verset 86. Tots els vostres manaments són veritat; m’han perseguit

injustament; salveu-me.
- Com al vespre es pon l’astre radiant sota terra, oh Crist, amagueu
el vostre esclat per treure els morts del seu son profund als inferns,
d’on Vós dissipeu les tenebres.
verset 87. Ha faltat poc perquè no em tiressin per terra; però jo no he

abandonat els vostres manaments.
- Avui la terra acull en el seu si la llavor plena de fecunditat, sembrada dolorosament amb llàgrimes, que farà germinar la joia del
món.
verset 88. Vivifiqueu-me, segons la vostra misericòrdia i guardaré els

testimoniatges de la vostra boca.
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- Quan Déu es passejava pel paradís, els nostres primers pares tremolaven; però quan ara el veuen venir fins i tot els inferns acullen
amb joia el seu alliberament.
verset 89. Per l’eternitat, Senyor, la vostra paraula roman al cel.

- Aquella qui t’ha posat al món, Déu Salvador, en veure a la tomba
el vostre cos privat de vida, no pogué retenir les seves llàgrimes i us
cridà: Ressuscita, oh Crist, tal com ens ho heu promès.
Verset 90. La vostra veritat subsisteix de generació en generació; Vós
heu fundat la terra, i roman ferma.

- Quan us diposita en un sepulcre nou, pietosament Josep us canta,
oh Salvador meu, els darrers himnes fúnebres que inspira el seu dol
i els càntics que celebren la vostra divinitat.
verset 91. És per la seva ordre que el dia subsisteix, perquè totes les

coses són els vostres servents.
- A la creu, oh Verb, quan els botxins us traspassen amb claus les
mans i els peus, a la vostra Mare se li esquinçà el cor, com si els
claus haguessin traspassat la seva ànima.
verset 92. Si la vostra llei no hagués estat la meva meditació, llavors

hauria mort en la meva humiliació.
- Veritable dolçor del món, quan els soldats us donaren a beure el
beuratge amarg, quina tristesa més amarga patí la vostra Mare, i el
seu cor ple de dolor fou abeurat amb llàgrimes.
verset 93. Mai oblidaré els vostres judicis, perquè per ells m’heu fet

viure.
- En veure-us sofrir, la Verge tota pura us cridava, Senyor, en les
seves lamentacions: oh Fill meu, quan pateixes injustament, la vostra immolació m’esquinça les entranyes.
verset 94. Us pertany, salveu-me, car he buscat els vostres judicis.
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- A la tomba, quan Josep us diposità, tot tremolant cridava davant
el vostre cos: He de tancar els vostres llavis i els vostres ulls, quin
honor fúnebre he de retre al Creador?
verset 95. Els pecadors em guaitaven per perdre’m; però jo he com-

près els vostres testimoniatges.
- Dos notables han pres el vostre cos immaculat per posar-lo dignament en una tomba i els àngels canten per acompanyar l’himne
que Josep i Nicodem han entonat.
verset 96. He volgut els límits de tota perfecció; ample fins a l’infinit

és el vostre manament.
- Us enfonseu sota la terra, oh Déu Salvador; com el sol amagueu
els vostres raigs, i la lluna verge que heu donat a llum, en veure-us
perdut s’eclipsa en llàgrimes.
verset 97. Com he estimat la vostra llei, Senyor, tot el dia és la meva

meditació.
- Crist Salvador, l’infern s’esgarrifa de terror quan veu venir la font
de la vida que el privarà del seu ric botí i ressuscitarà els morts que
retenia captius.
verset 98. M’heu tornat més savi que els meus enemics pel vostre

manament, car ell és amb mi per l’eternitat.
- Com el sol s’aixeca després de la nit, tot brillant amb la seva claredat renovada, resplendiu, oh Verb, amb un nou esclat, quan després
de la mort deixareu el vostre llit nupcial.
verset 99. He tingut més intel·ligència que els qui m’ensenyen, perquè els vostres testimoniatges són la meva meditació.

- Al seu si la terra, oh Verb, us rebé, però quan reconegué el seu
Creador, davant Vós, Salvador, fou del tot commoguda, i aquesta
tremolor aconsegueix ressuscitar els morts.
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verset 100. He tingut més intel·ligència que els ancians, perquè he

buscat els vostres manaments.
- Quan us dipositaren en un sepulcre nou i embalsamaren el vostre
cos amb perfums preciosos, Nicodem cridava amb Josep: Que tremoli la terra en rebre el seu Mestre!
verset 101. He apartat els meus passos de tots els camins dolents a fi

de guardar les vostres paraules.
- Descendiu sota la terra, Déu creador, amb Vós es pon l’astre radiant, tota criatura és presa de temor en veure empal·lidir l’Autor
de la llum.
verset 102. No m’he desviat dels vostres decrets, perquè m’heu donat

la llei.
- Pedra angular deixada de banda pels constructors, us heu amagat
sota la pedra de la tomba: seguiu el destí humà amb el vostre cos,
però en veure morir el seu Déu, la terra tremola.
verset 103. Com són de dolces les vostres paraules al meu palau, més
que la mel a la meva boca.

- Oh Fill meu, clamava la Verge tot plorant, a la vostra mare i al
vostre deixeble estimat doneu el més dolç dels vostres testaments:
ell serà el meu Fill i jo seré la seva mare.
verset 104. Gràcies als vostres manaments, he tingut intel·ligència;

per això detesto tot camí injust.
- Vós, que heu vingut per donar-nos la vida, quan els mortals us
fixen a la creu, lluny de castigar-los ferint-los de mort, perdoneulos i ressusciteu-los.
verset 105. La vostra llei és una torxa per als meus passos, i una llum

sobre els meus camins.
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- Quan patíreu sobre l’arbre de la creu, havíeu perdut l’encant i la
bellesa; aixequeu-vos, Senyor, ornat amb més esplendor, i retorneu
als homes llur primera bellesa.
verset 106. He jurat i resolt guardar els decrets de la vostra justícia.

- Astre sense crepuscle, Llum sense ocàs, Vós jaieu en terra corporalment: en no poder sofrir l’eclipsi del seu Déu, el sol, en ple migdia, s’ha vestit d’ombra.
verset 107. He estat humiliat fins a l’extrem; Senyor, vivifiqueu-me

segons la vostra paraula.
- Servidor fidel de la vostra majestat, el sol s’ha canviat en tenebres,
i tot prenent el dol la lluna vol també velar-se amb crespó pel vostre
funeral.
verset 108. Accepteu, Senyor, les ofrenes voluntàries de la meva boca,

i ensenyeu-me els vostres decrets.
- Si el centurió us ha reconegut com a Déu, cridava Josep abans
d’endur-se-us, com gosaria jo prendre amb les mans el vostre cos
diví? Oh Senyor, tremolo de tocar el meu Creador!
verset 109. La meva ànima és sempre entre les vostres mans, i no he

oblidat la vostra llei.
- Quan al paradís Adam s’adormí, el seu costat lliurà la causa de la
mort; quan Vós us adormiu, oh Verb de Déu, feu brollar del vostre
flanc la vida del món.
verset 110. Els pecadors m’han parat una trampa, i no he errat fora

dels vostres manaments.
verset 111. Posseeixo els vostres testimoniatges com una herència per

a l’eternitat, perquè són l’exultació del meu cor.
- Arrabassat de la terra ens doneu encara d’abeurar el flux de sang
preciosa, car sou el cep d’on s’escola la nostra vida, i glorifiquem la
vostra Creu i els vostres Sofriments.
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verset 112. He inclinat el meu cor a complir els vostres manaments,

per sempre, a causa del que em doneu en retorn.
- Oh Salvador, ¿com els àngels al cel han pogut sofrir de veure-us
ultratjat, i com els seus caps retingueren les seves legions en veure
l’audàcia dels qui us crucificaven?
verset 113. He odiat els transgressors dels vostres preceptes, i he esti-

mat la vostra llei.
- Vós, que reconstruïu el temple del vostre cos en tres dies, Senyor,
el tornareu a construir; Crist, rei d’Israel, quan descendiu de la creu,
ens salveu per la vostra mort i creiem en Vós.
verset 114. Vós sou el meu socors i el meu suport, en la vostra paraula

he posat tota la meva esperança.
- Vós, que doneu al món tota la seva esplendor i revestiu els cels
d’or i brodats, revestiu la porpra per la vostra burla, damunt la terra
que orneu meravellosament.
verset 115. Allunyeu-vos de mi, els que feu el mal, i escrutaré els ma-

naments del meu Déu.
- Verb de bondat, semblant al pelicà, quan el soldat travessa el vostre cos revifeu el cor dels vostres fills fent brollar damunt d’ells la
Font de la vida.
verset 116. Socorreu-me segons la vostra paraula i viuré; no decebeu

pas la meva espera.
- Josué, per triomfar de l’enemic, aturà altre temps la marxa del sol:
avui, oh Crist, amagueu el seu esclat, i esdeveniu vencedor del príncep de les tenebres.
verset 117. En venir a prendre la nostra humanitat, heu restat al si del

Pare: en la vostra compassió, oh Crist, heu volgut prendre la nostra
mort i portar-la fins als inferns.
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verset 118. Teniu per no res aquells qui s’allunyen dels vostres judicis,

perquè el seu pensament és injust.
- Damunt la creu fou suspès el Creador, aquell qui ha suspès la terra
damunt les aigües, i sense vida inclina ara el seu front cap a la terra,
que s’estremeix en veure’l morir.
verset 119. He mirat com a prevaricadors tots els pecadors de la terra,

perquè he estimat els vostres testimoniatges.
- Oh Fill meu, deia la Mare inesposada mentre vessava llàgrimes
amargues al peu de la creu, com un comdemnat haig de veure ara
aquell de qui el regne no tindrà fi.
verset 120. Claveu la meva carn amb el vostre temor, perquè jo temo

a causa dels vostres preceptes.
- Oh Fill meu, Jesús, l’esperat d’Israel, l’àngel Gabriel, quan volà
cap a mi, ens prometé el tron de David i per a Israel un regne que
no passarà mai.
verset 121. He acomplert el dret i la justícia; no em lliureu a aquells
qui em perjudiquen.

- Avui s’acompleix la profecia pronunciada per Simeó quan us va
veure, perquè ara que mor l’Emmanuel, el tallant de l’espasa ha penetrat la vostra ànima.
verset 122. Preneu el vostre servidor sota la vostra guàrdia pel seu bé,
que els orgullosos deixin de calumniar-me.

- Poble ingrat, retorna del teu esgarriament, reconeix aquell qui has
traspassat, mira amb quin amor t’estima i et prevé, i et concedeix
també la vida i la resurrecció.
verset 123. El meus ulls defalleixen per la vostra salvació, i per les

promeses de la vostra justícia.
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- Oh Llum, inaccessible i sense ocàs, quan el sol us veu a la tomba
s’estremeix i tremola en veure-us sense vida, i amb un vel fosc
amaga la seva llum.
verset 124. Actueu amb el vostre servidor segons la vostra misericòr-

dia, i ensenyeu-me els vostres judicis.
- Oh Fill meu, clamava la Verge tota pura, quina amarga tristor travessa tot el meu cor, quan us veig jacent a la tomba, tu, el Verb ple
d’encants, a qui he infantat.
verset 125. Sóc el vostre servidor, doneu-me intel·ligència perquè

conegui els vostres testimoniatges.
- Oh Fill meu, plorava la Mare inesposada, amb quina amargura és
abeurat el meu cor quan contemplo la vostra humiliació: Vós, que
sou la vida, no resteu sota terra!
verset 126. És el temps d’obrar per al Senyor; ells han rebutjat la vos-

tra llei.
- El terror s’empara de l’infern terrible en veure-us davallar fins a la
seva presó; davant Vós, Llum del Pare immortal, s’inclina i torna
els morts que retenia captius.
verset 127. Per això he estimat els vostres manaments més que l’or i

el topazi.
- Quin espectacle s’ofereix al món aterrit: ara el Déu que ha creat la
vida voluntàriament s’enfonsa en la mort per salvar i vivificar la seva
criatura.
verset 128. També jo he estat redreçat gràcies a tots els vostres ma-

naments; he odiat tot camí d’injustícia.
- Per les vostres mans clavades ens feu oblidar la insaciable mà dels
nostres primers pares; i pel cos que traspassa el soldat, el costat
d’Adam lliurant la causa de la mort.
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verset 129. Admirables són els vostres testimoniatges, per això la

meva ànima els ha escrutats.
- Avui es fa sentir el clamor que sembla l’amargura de Raquel: és
Maria plorant el Fill que ha perdut, i tots els Apòstols que ploren
amb Ella.
verset 130. La manifestació de les vostres paraules il·lumina els in-

fants i els dóna la intel·ligència.
- Verb, de qui la mà creà el gènere humà, us deixeu bufetejar pels
soldats; Vós, que heu trencat les dents de l’infern, accepteu pacientment tots els ultratges.
verset 131. He obert la boca i he atret l'Esperit, perquè desitjava ar-

dentment els vostres manaments.
- Amb els nostres himnes volem cantar, oh Crist, el diví esclat de la
vostra preciosa creu i la vostra sepultura que ens vivifica, perquè
ens rescateu de les xarxes de l’enemic.
- Glòria al Pare...
- Trinitat, que regneu per tota l'eternitat; Déu Pare amb el Verb i
l'Esperit, doneu als vostres fidels el vostre reial suport, fortifiqueu
els nostres cors davant dels nostres enemics.
- Ara i sempre...
- Santa Verge pura i del tot immaculada; Vós, que infantàreu la Font
de la Vida, salveu la nostra Església de l'adversitat i en la vostra
bondat concediu-nos de viure en pau.
- És just i digne magnificar-vos, cantar la vostra glòria, oh Font de
vida; a Vós, que heu estès les mans sobre la creu i que heu trencat
la força del nostre enemic.
El diaca diu la petita ectènia:
Petit encensament
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- Tots els pobles, totes les nacions celebren la vostra sepultura i us
ofereixen, oh Crist, l'homenatge de llurs cants.
verset 132. Mireu cap a mi i tingueu pietat de mi, segons el vostre

decret, vers aquells que estimen el vostre Nom.
- Després de fer-vos davallar de la creu i posar-vos en una mortalla
immaculada, Josep us diposità dins el seu sepulcre.
verset 133. Conduïu els meus passos segons la vostra paraula, i que

cap iniquitat domini sobre meu.
- Per tal d'ungir, oh Crist, el vostre cos diví, les mirròfores prengueren perfum i us l'oferiren amb afany.
verset 134. Rescateu-me de les calúmnies dels homes, i guardaré els

vostres manaments.
- Que vingui tota la creació per tal de presentar al Creador l'homenatge dels seus servidors.
verset 135. Feu resplendir el vostre rostre sobre el vostre servidor i

ensenyeu-me els vostres judicis.
- A la vora del vostre sepulcre venim amb les mirròfores també
nosaltres, per embalsamar el vostre cos, oh Déu vivent.
verset 136. Els meus ulls han fet brollar una font de llàgrimes, perquè

no han guardat la vostra llei.
- Oh Josep, home tres vegades afortunat, tu rets homenatge al cos
immaculat de Crist, Senyor i Mestre de la vida.
verset 137. Vós sou just, Senyor, i el vostre judici és recte.

- Aquells que alimentà al desert en donar-los el mannà fins a saciarlos han conspirat contra llur Benfactor.
verset 138. Heu prescrit els vostres testimonis com a justícia i com a

veritat absoluta.
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- Aquells que alimentà al desert en donar-los el mannà, pa del cel, li
han ofert el vinagre i la fel.
verset 139. El vostre zel m'ha consumit, perquè els meus enemics han

oblidat les vostres paraules.
- Aquells que han mort els enviats, els savis, els profetes de tot
temps, han clavat a la creu el mateix Fill de Déu.
verset 140. La vostra paraula ha passat pel foc i el vostre servidor l'ha

estimada.
- Oh Judes, pèrfid servidor, a penes heu rebut la iniciació que ja heu
traït qui us havia donat la llum.
verset 141. Sóc jove i tingut per res; no he oblidat pas els vostres judi-

cis.
Oh Judes, trist especulador que heu venut el Redemptor de l'univers, heu perdut el tresor més preuat.
verset 142. La vostra justícia és una justícia eterna; i la vostra llei és la

veritat.
- En fer el seu petó al Mestre, la seva boca és com un abisme profund, segons la paraula del savi Salomó.
verset 143. La tribulació i l'angoixa m'han agafat, els vostres mana-

ments són la meva meditació.
- Oh Judes, trist especulador, segueixes el camí dels prevaricadors,
però hi trobes trampes i paranys.
verset 144. Els vostres testimonis són justos per a l'eternitat; doneume la intel·ligència, i jo viuré.

- Per enterrar llur Creador, Josep i Nicodem han portat un vas ple
de mirra i àloe.
verset 145. He cridat amb tot el meu cor; escolteu-me, Senyor, jo recercaré els vostres judicis.
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- Oh Salvador, Font de la Vida, canto, celebro i glorifico la vostra
força que triomfa de l'infern.
verset 146. He cridat cap a Vós; salveu-me, i guardaré els vostres tes-

timonis.
- Verb retingut al sepulcre, la vostra Mare plora i clama la seva dissort, i canta un himne de lamentació.
verset 147. He avançat l'hora i he cridat; he posat tota la meva espe-

rança en les vostres paraules.
- Oh Fill meu, dolcíssim Infant, Primavera que mors en plena floració; on ha anat la flor de la teva bellesa?
verset 148. Els meus ulls no han pogut esperar l'aurora per meditar

les vostres paraules.
- Verb, que patíreu sense dir una paraula, la vostra Mare Pura i del
tot immaculada us plora en dir-vos l'últim adéu.
verset 149. Escolteu la meva veu, segons la vostra misericòrdia, Se-

nyor, i vivifiqueu-me segons el vostre decret.
- Per ungir, oh Crist, el vostre cos diví, unes dones partiren de bon
matí amb la mirra, molt olorosa.
verset 150. Els meus injustos perseguidors s’han apropat, però s’han

allunyat de la vostra llei.
- Gràcies a la vostra divina senyoria, oh Crist Déu meu, heu donat
la vida als morts perquè per la vostra mort heu destruït la mort.
verset 151. Sou a prop, Senyor, i totes les vostres vies són veritat.

- Eva exulta, Adam és consolat: l’astúcia de la serp és abolida per la
vostra saviesa, oh Verb de Déu.
verset 152. Des del començament he sabut dels vostres testimoniat-

ges, que els heu fonamentat per a l’eternitat.
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- Oh Judes, taciturn delator, pel preu de la vostra traïció vergonyosa
heu caigut dins el pou de la perdició.
verset 153. Vegeu la meva humiliació i deslliureu-me, perquè no he

oblidat la vostra llei.
verset 154. Jutgeu la meva causa i rescateu-me; vivifiqueu-me segons

la vostra paraula.
- Davant de Déu moren els impius i com la cera es fonen davant
Vós, oh Fill de Déu i Rei de l’univers.
verset 155. La salvació és lluny dels pecadors perquè no han buscat els
vostres judicis.

- Dins el pou de l’abisme moriran els homes que han vessat la sang
i de qui la dreta és plena de profits.
verset 156. Nombroses són les vostres compassions, Senyor; vivifiqueu-me segons el vostre judici

- Fill de Déu, oh Rei del’univers, Senyor, que sou el meu Déu, el
meu Creador, com us heu dignat sofrir així?
verset 157. Nombrosos són els meus perseguidors i els meus opres-

sors; no m’he desviat dels vostres testimoniatges.
- Quan la seva mare veié l’anyell diví fixat a la creu per ser sacrificat,
la seva ànima fou travessada per una espasa.
verset 158. He vist els insensats i m’he consumit perquè no han guar-

dat les vostres paraules.
- Per sepultar el cos de Crist Josep cedeix el seu sepulcre nou, i
Nicodem ofereix un perfum preciós.
verset 159. Vegeu, Senyor, com he estimat els vostres manaments; vi-

vifiqueu-me per la vostra misericòrdia.
- Qui podria consolar el seu cor? La Verge plora i clama el seu dolor;
la seva ànima és presa del turment més cruel.
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verset 160. El principi de la vostra paraula és veritat; tots els decrets

de la vostra justícia són per a l’eternitat.
- Oh Jesús, llum dels meus ulls, com podeu restar a la tomba? Torneu a aixecar-vos, oh dolcíssim infant meu.
verset 161. Prínceps m’han perseguit sense raó, i el meu cor no ha

temut més que les vostres paraules.
- Oh Mare, no ploreu més: pateixo, però és per ressuscitar Adam i
Eva, els nostres primers pares.
verset 162. Exultaré a causa de les vostres paraules, com aquell qui ha

trobat riques despulles.
- Oh Fill meu, canto i glorifico l’amor i la divina compassió que et
permeten sofrir per nosaltres.
verset 163. He odiat la injustícia i l’he tinguda en horror, però he estimat la vostra llei.

- Damunt la creu, Senyor compassiu, beveu el beuratge amarg ple
de fel en lloc del suc de l’arbre prohibit.
verset 164. Set vegades al dia us he lloat, pels decrets de la vostra jus-

tícia.
- L’arbre vertical, per la vostra creu esdevé la columna del núvol
que guia els nostres passos cap al país promès.
verset 165. Gran és la pau d’aquells qui estimen la vostra llei; res no

els fa trabucar.
- Oh Salvador, jacent a la tomba, les santes dones us ofereixen perfums per embalsamar el vostre cos immaculat.
verset 166. Espero la vostra salvació, Senyor, i estimo els vostres ma-

naments.
- Aixequeu-vos, Déu compassiu, feu-nos sortir de l’abisme de l’infern i ressusciteu tot ressuscitant-nos.
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verset 167. La meva ànima ha guardat els vostres testimoniatges, els

ha estimat ardentment.
- Aixeca’t, Font de lavida, deia la Mare del tot immaculada, mentre
plorava el seu Fill jacent a la tomba.
verset 168. He guardat els vostres manaments i els vostres testimoni-

atges, perquè totes les meves vies són davant Vós.
- Aixequeu-vos, oh Verb de Déu, per posar fi al dol i a la tristor
d’aquella qui infanta el Salvador.
verset 169. Que la meva pregària s’apropi a Vós, Senyor; segons la
vostra paraula, doneu-meintel·ligència.

- Al cel els àngels del Senyor tremolaren d’espant en veure-us, oh
Crist, jacent a l’ombra de la mort.
verset 170. Que la meva demanda entri en la vostra presència; segons
la vostra paraula, deslliureu-me.

- Vós, a qui cantem amb amor; a nosaltres, pecadors salvats per la
vostra passió, concediu-nos la vostra gràcia i el vostre perdó.
verset 171. Els meus llavis deixaran desbordar un himne quan m’hau-

reu ensenyat els vostres manaments.
- Oh espectacle estrany i nou, com la terra amaga al seu si el Verb i
Saviesa de Déu?
verset 172. La meva llengua publicarà la vostra paraula, perquè tots els

vostres manaments són justícia.
- Oh Salvador, Josep us sepultà, prenent el lloc del pare adoptiu que
nodrí el Crist Emmanuel.
verset 173. Que la vostra mà sigui allà per salvar-me, perquè he escollit

els vostres manaments.
- Oh Salvador, la Verge desfeta en llàgrimes gemegava de veure davallar a la mort aquell qui ella infantà per salvar-nos.
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verset 174. He desitjat ardentment la vostra salvació, Senyor, i la vos-

tra llei és la meva meditació.
- Tremolen tots els cors i els esperits davant l’estrany enterrament
del Déu que ha creat tot l’univers.
verset 175. La meva ànima viurà i us lloarà i els vostres decrets seran

el meu socors.

L’estrofa següent es canta 3 vegades mentre el sacerdot vessa aigua
perfumada sobre l’epitafi:
C

Damunt la tomba on reposava el vostre cos les santes mirròfores han vingut de bon matí per vessar llurs perfums.

verset 176. He errat com una ovella perduda; veniu a buscar el vostre

servidor, perquè no he oblidat els vostres manaments.
- Doneu a la vostra Església la pau, beneïu el vostre heretatge, Senyor, i salveu-la, per la vostra resurrecció.
- Glòria al Pare...
- Trinitat, divina majestat, oh Pare, Fill Únic i Esperit Sant, tingueu
pietat d'aquest món que és vostre.
- Ara i sempre...
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- Verge Santa, Mare de Déu, concediu-nos com a servidors vostres
de veure el vostre Fill en la seva Resurrecció.
- Tots els pobles, totes les nacions celebren la vostra sepultura i us
ofereixen, oh Crist, l'homenatge de llurs cants.
El cor canta les Evlogitaries de la Resurrecció, mentre el sacerdot fa
un gran encensament:
EVLOGITARIES
C

Sou beneït, Senyor, mostreu-me els vostres designis.

- Els cors dels àngels quedaren esglaiats en veure com éreu comptat
entre els morts, Vós, el Salvador, Aquell que ha destruït la força de
la mort. Amb Vós, però, heu ressuscitat Adam i ens heu deslliurat
de l'infern.
- Sou beneït, Senyor, mostreu-me els vostres designis.
- Un àngel esplendorós, al sepulcre, s'adreçà a les mirròfores i els
digué: perquè hi barregeu a la mirra que porteu llàgrimes de compassió? Mireu vosaltres mateixes la tomba i convenceu-vos-en: el
Salvador ha ressuscitat de la tomba.
- Sou beneït, Senyor, mostreu-me els vostres designis.
- De bon matí, les mirròfores, desfetes en llàgrimes ja eren a la
tomba; però l'angel es planta davant d'elles i els digué: els temps de
llàgrimes s'han acabat; no ploreu més! Aneu i anuncieu als Apòstols
la Ressurrecció.
- Sou beneït, Senyor, mostreu-me els vostres designis.
- Les santes dones, carregades de perfums es deixaren anar davant
el sepulcre, tot plorant fins que un àngel els diguè: perquè busqueu
entre els morts aquell que és viu? No us adoneu que el nostre Déu
ha ressuscitat de la tomba?
- Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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- Prosternem-nos davant el Pare, davant el seu Fill i davant l'Esperit
Sant, Trinitat Santa, consubstancial, a fi que, amb els serafins, gosem cantar: "Sant, Sant, Sant és el Senyor, el nostre Déu!"
- Ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
- Vós que heu infantat la Font de Vida, Vós, Verge Maria, heu deslliurat Adam del pecat; per Vós les llàgrimes d'Eva s'han transformat en llàgrimes de joia perquè l'home i Déu que s'ha encarnat en
Vós ha fet davallar damunt seu la Font de Vida.
- Al·leluia, al·leluia, al·leluia, glòria a Vós, oh Déu. (3 vegades)

S

C

El diaca diu la Petita ectènia, amb l’ecfonèsi:
Perquè Vós sou el Rei de la pau, i el Salvador de les nostres
ànimes, i nosaltres us rendim glòria, Pare, Fill i Sant Esperit,
ara i sempre i pels segles dels segles.
Amén.

Els fidels apaguen els ciris.
to 1
Catisme
- Josep, en haver demanat a Pilat el vostre cos, el cobrí d'un sudari
immaculat i l'embalsamà amb rics perfums per dipositar-lo en un
sepulcre completament nou; de bon matí, les santes mirròfores s'exclamaven: Oh Crist, tal com havíeu predit, mostreu-nos la vostra
resurrecció.
- Glòria... ara i... Amén.
-Els àngels al cel s’esglaiaren en veure aquell qui sojorna eternament al si del Pare dipositat com un mort al sepulcre; es posaren en
cercles al seu voltant per glorificar amb els morts als inferns llur
Creador i Senyor.
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Salm 50
CÀNON
Oda 1

to 6

Hirmos
Altre temps sota les ones de la mar el Senyor sepultà el faraó perseguidor; i els fills del poble rescatat han sepultat llur Salvador; però
nosaltres, com els fills d’Israel, cantem un himne al nostre Déu,
perquè s’ha cobert de glòria.
Refrany abans de cada tropari per totes les Odes:
- Glòria a Vós, Déu nostre, glòria a Vós.
Troparis
- Senyor, Déu meu, per Vós canto al vostre sepulcre un himne de
comiat: per la vostra sepultura m’obriu les portes de la vida tot destruint la mort i l’infern per la vostra mort.
- Al cel damunt un tron, aquí baix jacent a la tomba, Déu salvador,
féreu trontollar per la vostra mort les potències del cel i de l’infern,
que contemplaven l’espectacle inaudit del Creador ajagut a la mort.
- Perquè tot l’univers fos ple de la vostra glòria, heu davallat al més
profund de la terra; i allà no us he pogut amagar la meva naturalesa
caiguda en Adam; la vostra sepultura, però, em renova, Senyor,
amic dels homes.
Katavasia:

L’hirmos a totes les odes.

Oda 3
Hirmos
Senyor, que suspenguéreu la terra damunt les aigües, la creació, en
veure-us suspès a la creu, tremolà d’espant i s’exclamà: Ningú no és
sant com Vós, oh Déu nostre.
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Troparis
- Multiplicant els prodigis altre temps ens mostràreu els símbols de
la vostra mort; avui, però, és als habitants de l’infern a qui reveleu
els vostres misteris, Senyor, i ells exclamen davant la vostra divina
humanitat: Ningú no és sant com Vós, oh Déu nostre.
- En estendre els braços a la creu, reuníreu els fills dispersats; embolcallat amb un sudari a la tomba, Senyor, deslliureu els captius
que s’exclamen: Ningú no és sant com Vós, oh Déu nostre.
Petita ectènia, amb l’ecfonèsi:

S

Car vós sou el nostre Déu i nosaltres us rendim glòria, Pare,
Fill i Sant Esperit, ara i sempre i pels segles dels segles.

C

Amén.

Catisme
Els soldats que guardaven el vostre sepulcre, Salvador, foren abatuts per la resplendor d’un àngel que es manifestà per anunciar a les
dones la vostra santa Resurrecció; i a Vós, que ens deslliureu de la
mort, us glorifiquem i ens prosternem davant Vós, ressuscitat de la
tomba, el nostre únic Déu.
Oda 4
Hirmos
En preveure la vostra divina humiliació i la vostra mort a la creu, el
profeta Habacuc, en el seu torbament us cridà: Oh Déu de bondat,
per la vostra davallada als inferns heu trencat la força dels tirans,
perquè Vós sou el Rei totpoderós.
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Troparis
- Avui santifiqueu el setè dia que antany beneíreu en descansar de
les vostres obres; Déu creador i salvador, tot observant el sabbat
renoveu totes les coses i torneu a crear l’univers.
- En la vostra victòria, Senyor totpoderós, la vostra ànima fou separada del vostre cos; oh Verb, la vostra força ha trencat els lligams
de l’infern i les cadenes de la mort.
- L’infern, oh Verb, quan vau arribar esdevingué ple d’amargor en
veure un mortal deïficat, un home cobert de ferides, vencedor i totpoderós: davant d’aquesta visió l’infern fou pres pel terror.
Oda 5
Hirmos
Tot contemplant ja la llum sense crepuscle que en la vostra bondat,
oh Crist, ens heu mostrat amb la vostra vinguda, el profeta Isaïes
vetllava davant Vós i exclamà enmig de la nit: Els morts ressuscitaran i s’aixecaran de les tombes, i tota la terra serà en l’alegria.
Troparis
- Vós renoveu la naturalesa dels mortals, oh Creador, tot cobrintvos de fang; el sepulcre i el sudari ens revelen, oh Verb, el vostre
misteri més secret: el noble conseller representa el designi del vostre
Pare etern, que em renova en Vós de manera meravellosa.
- Per la vostra mort transformeu allò que és mortal; per la vostra
sepultura, allò que és sotmès a la corrupció; ens arrabasseu de la
fossa per la vostra divinitat; torneu immortal allò que heu assumit;
la vostra carn, oh Mestre, no ha pogut veure la corrupció, i la vostra
ànima no ha restat als inferns, on éreu estrany.
- Heu nascut de la inesposada, i quan el soldat travessà amb la llança
el vostre cos, oh Creador, féreu sortir una Eva de nou formada; en
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Vós, nou Adam, us heu adormit amb un somni meravellós, amb un
somni que ens procura la vida; de la son i de la mort heu despertat
la nostra vida, oh Senyor totpoderós.
Oda 6
Hirmos
Tancat a les entranyes del monstre marí Jonàs no fou retingut, perquè portava la imatge de la vostra Passió; prefigurant el vostre sojorn a la tomba, sortí com d’una cambra nupcial i digué als soldats:
en va la guàrdia vigila encara aquell que ens concedeix la gràcia de
la salvació.
Troparis
- Oh Verb, la carn que havíeu assumit us fou llevada sense que en
fóssiu separat; a l’hora de la vostra passió el temple del vostre cos
fou destruït, però la vostra divinitat continuà unida a la vostra carn:
en una i en l’altra sou l’Home-Déu, el Fill i el Verb de Déu.
- Al gènere humà, no a la divinitat, porta un cop mortal la caiguda
d’Adam; i si la vostra carn ha patit en la seva condició terrestre,
resteu impassible en la vostra divinitat; a la tomba ens féu atènyer
la immortalitat, i ens mostreu la font de la vida immortal per la vostra Resurrecció.
- L’infern domina sobre el gènere humà, però el seu imperi no és
etern; Déu totpoderós, quan fóreu posat a la tomba, amb la vostra
mà vivificant trencàreu les cadenes de la mort; anunciàreu l’única
redempció a aquells que reposaven des dels segles; Vós, el nostre
Salvador, el primer nascut entre els morts.
Petita ectènia amb l’ecfonèsi:

S

Car Vós sou el Rei de la pau, i el Salvador de les nostres ànimes, i nosaltres us rendim glòria, Pare, Fill i Sant Esperit, ara
i sempre i pels segles dels segles. C
Amén.
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Kontakion
Aquell que altre temps trencà l’abisme es deixa veure ara en la mort;
l’Immortal reposa sota un sudari a la tomba, les santes dones vénen
a embalsamar-lo i diuen tot plorant: Vet aquí el sabbat, que és beneït
entre tots, perquè el Crist adormit ha de ressuscitar el tercer dia.
Ikos
Aquell que conté l’univers en la seva mà fou elevat sobre la creu, i
tota la creació plora de veure’l suspès a la fusta; el sol amaga els seus
raigs, els astres perden el seu esclat; la terra tremola, presa d’espant;
la mar defuig i les roques s’esberlen; les tombes s’obren i se n’aixequen els cossos de molts sants; l’infern es lamenta i el sanhedrí es
reuneix per dissimular la Resurrecció del Crist; les dones exclamen:
Vet aquí el sabbat, que és beneït entre tots, perquè el Crist adormit
ha de ressuscitar el tercer dia.
Sinaxari
El sant i gran dissabte celebrem la divina sepultura i el sojorn als
inferns del nostre Senyor i Salvador Jesús Crist, que ha fet passar el
gènere humà de la mort a la vida eterna.
En va els guardes vetllen sobre la tomba: La mort no pot guardar
la Vida que somnia!
Per la vostra inefable condescendència, Oh Crist Déu nostre, tingueu pietat de nosaltres. Amén
Oda 7
Hirmos
Oh meravella inefable, aquell que alliberà els joves del forn ara la
seva vida és dipositada a la tomba: ho ha volgut així per a la nostra
salvació; cantem-li: Vós, que ens salveu, Senyor, Vós sou beneït.
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Troparis
- L’infern és colpejat al cor en rebre aquell de qui el costat fou ferit
per la llança del soldat; gemega, consumit pel foc diví: és per a la
nostra salvació; cantem-li: Vós, que ens salveu, Senyor, Vós sou
beneït.
- Sepulcre afortunat que has arrecerat el sojorn del Creador, has
esdevingut el diví tresor de la vida: és per a la nostra salvació; cantem-li: Vós, que ens salveu, Senyor, Vós sou beneït.
- Per sotmetre’s a la llei de la mort, la Vida universal acceptà d’ésser
posada a la tomba, i el sepulcre esdevingué la font de la resurrecció:
és per a la nostra salvació; cantem-li: Vós, que ens salveu, Senyor,
Vós sou beneït.
- Als inferns inseparablement, com a la tomba i a l’Edèn, única era
la divinitat del Crist amb el Pare i l’Esperit Sant: és per a la nostra
salvació; cantem-li: Vós, que ens salveu, Senyor, Vós sou beneït.
Oda 8
Hirmos
Que els cels s’estremeixin d’espant, que tremoli la terra i els seus
fonaments, perquè el Déu dels cels és comptat entre els morts i
s’està en l’estretor de la tomba: joves, beneïu el Senyor, i vosaltres,
sacerdots, lloeu-lo; poble, exalteu-lo per tots els segles.
Troparis
- El temple santíssim és destruït, però torna a aixecar el tabernacle
caigut perquè aquell que habita el més alt dels cels, el nou Adam,
davalla als inferns per hi aixecar-se el primer: joves, beneïu el Senyor; i vosaltres, sacerdots, lloeu-lo; poble, exalteu-lo per tots els
segles.
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- El coratge dels Apòstols s’esvaí, i és Josep d’Arimatea que, en
veure-us sense vida i sense vestit, reclamà el Déu de l’univers per
sepultar-lo, tot dient: Joves, beneïu el Senyor; i vosaltres, sacerdots,
lloeu-lo; poble, exalteu-lo per tots els segles.
- Oh meravella inefable, oh bondat, oh condescendència inaudita,
aquell que habita el més alt dels cels es deixa tancar sota una pedra
segellada, i el mateix Déu és tractat d’impostor! Joves, beneïu el Senyor; i vosaltres, sacerdots, lloeu-lo; poble, exalteu-lo per tots els
segles.
Oda 9

No es canta el Magnificat.

Hirmos
No ploris, Mare, encara que hagis vist com jeu a la tomba el Fill que
havies concebut de manera meravellosa, perquè ressuscitaré i seré
glorificat, i exaltaré per tota l’eternitat en la meva glòria divina els
fidels que t’estimen i canten la teva glòria.
Troparis
- Oh Fill etern, t’he concebut meravellosament, vaig ésser més feliç
que cap altra i no he conegut els dolors; però avui et veig sense vida,
oh Déu meu, una espasa de tristor em travessa cruelment; ressuscita, però, Senyor, perquè sigui magnificada.
- Oh Mare, la terra em recobreix segons la meva voluntat, però els
guardians de l’infern s’estremeixen en veure’m amb la roba ensagnada del càstig, perquè damunt la creu he colpejat els meus enemics:
ressuscitaré divinament i tu seràs magnificada.
- Que s’alegri la meva creació, que exultin d’alegria tots els mortals:
he despullat l’infern enemic; que les mirròfores vinguin a embalsamar-me: vaig a rescatar Adam i Eva i tot el gènere humà, i el tercer
dia ressuscitaré.
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Petita ectènia amb l’ecfonèsi:

S

Car les Potèncias del cel us lloen i nosaltres us magnifiquem,
Pare, Fill i Sant Esperit, ara i sempre i pels segles dels segles.

C

Amén.

Exapostilari
D

Sant és el Senyor, Déu nostre.

C

Sant és el Senyor, Déu nostre. (3 vegades)

D

Dons, Sant és el Senyor, Déu nostre.

C

Sant és el Senyor, Déu nostre. (3 vegades)

D

El nostre Déu és per damunt de tots els pobles.

C

Sant és el Senyor, Déu nostre. (3 vegades)

LAUDES
L
C

to 2

Durant el cant de Laudes, el sacerdot revesteix els seus ornaments.
Que tot allò que respira lloï el Senyor.
Que tot allò que respira lloï el Senyor.
LLoeu el Senyor des dels cels, lloeu-lo a les altures.
A Vós convé la lloança, oh Déu.
Lloeu-lo tots els seus àngels, lloeu-lo tots els seus exèrcits.
A Vós convé la lloança, oh Déu.

- Lloeu-lo per les seves grans gestes. Lloeu-lo per la seva immensa
grandesa.
Avui és dins una tomba aquell que té la creació a la seva mà; una
pedra cobreix qui ha cobert els cels de bellesa; la Vida s’ha adormit,
l’infern és pres pel temor, Adam és alliberat dels seus lligams. Glòria
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a la vostra obra de salvació: per ella heu acomplert l’etern repòs del
sabbat, per fer-nos el do de la vostra santa Resurrecció.
- Lloeu-lo amb el so del corn. Lloeu-lo amb l'arpa i la cítara.
- Quina visió s’obre als nostres ulls! Déu reposa en aquest dia; per
la seva Passió el Rei dels segles ha acabat l’obra de salvació, en el
sepulcre renova el sabbat, i nosaltres cantem el Déu de misericòrdia
infinita: Aixequeu-vos, Senyor i jutge de la terra, perquè Vós regneu
pels segles dels segles.
- Lloeu-lo amb la dansa i el timbal. Lloeu-lo amb el llaüt i la flauta.
- Veniu, contemplem la nostra Vida dipositada a la tomba perquè
visquin aquells que jeien a les tombes; veniu, contemplem avui el
lleó de Judes; amb el profeta, cridem: Vós reposeu, adormit, qui us
podrà despertar, oh Rei nostre? Aixequeu-vos amb el poder, Senyor
que us heu volgut oferir per nosaltres.
- LLoeu-lo amb címbals sonors, lloeu-lo amb címbals triomfants.
Que tot allò que respira lloï el Senyor.
- Josep reclamà el vostre cos immaculat i el diposità en un sepulcre
nou: com d’una cambra nupcial havíeu de sortir de la tomba, oh
Crist, que heu trencat l’imperi de la mort per obrir als homes les
portes del paradís; Senyor, glòria a Vós.
- Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
- Avui s’acompleix la paraula misteriosa del profeta Moisès: “Déu
beneí el setè dia.” Car heus ací el dia beneït del sabbat; heus ací el
dia del repòs en què el Fill Únic de Déu reposa de totes les seves
obres en la mort corporal que pateix per la nostra salvació, tot retornant a la glòria d’on havia davallat per donar-nos la vida mitjançant la seva resurrecció, en la seva única bondat i el seu amor pels
homes.
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Durant el cant de l’última estítxera, el clergat va davant l’epitafios.
- Ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
- Sou beneïda, Verge, Mare de Déu, Aquell que s'ha encarnat en
Vós ha empresonat l'infern, ha cridat Adam, ha anihilat la maledicció, ha alliberat Eva, ha destruït la mort i ens ha vivificat. Per això
alcem les nostres veus per cantar: Sou beneït, oh Crist, Déu nostre,
perquè així ho heu volgut, glòria a Vós.
GRAN DOXOLOGIA
S

Glòria a Vós, que ens heu mostrat la llum.

C

Glòria a Déu a dalt dels cels, i pau a la terra, i bona voluntat
entre els homes. Us cantem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem, us donem gràcies per la vostra immensa glòria.

Senyor, Rei del cel, Pare Totpoderós; Senyor, Fill Unic, Jesús Crist
i Esperit Sant, Senyor, Anyell de Déu, Fill del Pare, Vós que porteu
el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres, Vós que porteu el pecat del món, rebeu la nostra pregària; Vós que seieu a la dreta del
Pare, tingueu pietat de nosaltres. Perquè només Vós sou Sant, només Vós sou Senyor, Jesús Crist, en la glòria de Déu Pare. Amén.
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Us beneirè cada dia i lloaré el vostre Nom pels segles dels segles.
Feu-nos dignes, Senyor, de guardar el dia d'avui sense pecat. Sou
beneït, Senyor, Déu dels nostres pares; el vostre Nom és lloat i glorificat pels segles dels segles. Amén.
Senyor, que la vostra misericòrdia davalli damunt nostre doncs hem
posat l'esperança en Vós.
Sou beneït, Senyor, feu-me comprendre els vostres manaments. (3
vegades)

Senyor, heu estat un refugi per nosaltres de generació en generació.
Us ho prego: tingueu pietat de mi, Senyor, guariu la meva ànima
perquè he pecat contra Vós; Senyor, en Vós m'he refugiat, ensenyeu-me a fer la vostra voluntat, perquè Vós sou el meu Déu. En
Vós hi ha la font de la vida. En la vostra llum veurem la llum. Feu
davallar la vostra misericòrdia damunt els qui us coneixen.
Sant Déu, Sant Fort, Sant Immortal, tingueu pietat de nosaltres.(3
vegades)

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant, ara i sempre i pels segles
dels segles. Amén.
Sant Immortal, tingueu pietat de nosaltres.
Sant Déu, Sant Fort, Sant Immortal, tingueu pietat de nosaltres.
A la traducció francesa del P. D. Guillaume, es diu que durant el cant
del Trisagi es fa la processó al voltant de l’esglèsia transportant l’epitafios, acabant al mateix lloc d’on s’ha partit amb el cant dels TROPARIS:
- El noble Josep descendí de la fusta el vostre cos puríssim, l'embolcallà amb un sudari immaculat i el diposità cobert d'aromes en
un sepulcre nou.
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- Vós que teniu en la vostra mà els confins de l’univers, oh Crist, us
heu deixat arrabassar per la tomba a fi de rescatar el gènere humà
després de la seva caiguda a l’infern: Déu immortal, Vós ens doneu
la vida per tota l’eternitat.
D

Saviesa! Estiguem atents!
Prokimenon

to 4

- Aixequeu-vos, Senyor; veniu en el
nostre socors; rescateu-nos per la
glòria del vostre Nom.
Verset: Oh Déu, ho hem sentit amb

les nostres orelles; els nostres pares
ens han explicat l’obra que féreu
des de llurs temps fins als dies
d’antany.
D

Saviesa!

L

Lectura de la profecia d’Ezequiel

D

Estiguem atents!

(Ez 37, 1-14)

La mà del Senyor fou sobre mi, em féu sortir amb l'esperit del Senyor i em deposà al mig de la plana, una plana plena d'ossos humans. M'hi va fer passar a tocar, tot al voltant; eren molt nombrosos
a la superfície de la plana, i tots molt secs. Em digué: Fill d'home,
reviuran aquests ossos?
Jo vaig dir: Senyor Déu, sou vós que ho sabeu. Em digué: Fill
d'home, profetitza sobre aquests ossos. Digue'ls: Ossos secs, escolteu la paraula del Senyor. Així parla el Senyor Déu a aquests ossos:
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Jo faré venir a vosaltres esperit; perquè visqueu, estiraré sobre vosaltres nervis, faré créixer carn sobre vosaltres, estiraré pell sobre
vosaltres i us infondrà esperit, i viureu, i sabreu que jo sóc el Senyor.
Vaig profetitzar com se'm manava, i es féu un soroll al moment que
profetitzava; hi hagué una commoció, i els ossos s'acostaren l'un a
l'altre. Vaig veure'ls recoberts de nervis, la carn creixia i la pell s'hi
estirava al damunt; però no hi havia esperit en ells.
I em digué: Profetitza a l'esperit, profetitza, fill d'home. Digues a
l'esperit: Així parla el Senyor Déu: Vine dels quatre vents, esperit,
bufa sobre aquests morts, i que visquin: Vaig profetitzar com em
manava, i l'esperit vingué en ells, i reprengueren vida i es posaren
drets sobre els peus: eren un exèrcit molt, però molt gran!
Aleshores em digué: Fill d’home, aquest ossos són tota la casa d’Israel. Ells diuen: “Els nostres ossos són secs, s’ha perdut la nostra
esperança, per a nosaltres ja s’ha acabat tot!” Per això, profetitza.
Els diràs: Així parla el Senyor Déu: Jo obriré els vostres sepulcres,
i us faré pujar dels vostres sepulcres, i us faré venir a la terra d’Israel.
I sabreu que jo sóc el Senyor, quan obriré els vostres sepulcres i us
faré pujar dels vostres sepulcres, el meu poble. Us infondré el meu
esperit, i viureu, i us instal·laré sobre la vostra terra, i sabreu que jo,
el Senyor, ho he dit i ho faig, oracle del Senyor.
Prokimenon

to 7

- Aixequeu-vos, Senyor, Déu meu, i tendiu-nos la vostra mà: no
oblideu els desgraciats per sempre.
verset: Us vull donar gràcies, Senyor, amb tot el meu cor i explicar

totes les vostres meravelles.
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Lectura
D

Saviesa!

L

Lectura de la primera epístola del benaurat apòstol Pau als
Corintis
(I Cor 5, 6-8, Gàlates 3, 13-14)

D

Estiguem atents!

Germans, ¿Que no ho sabeu, que un pessic de llevat fa pujar tota la
pasta? Raspeu bé tot el llevat ja passat, de manera que esdevingueu
una pasta nova, ja que sou pans àzims. Perquè ha estat immolada la
nostra víctima pasqual: el Crist. Per tant, celebrem la pasqua, no pas
amb llevat ja passat, ni amb llevat de corrupció i de maldat, sinó
amb àzims de sinceritat i de veritat. El Crist ens ha rescatat de la
maledicció de la Llei, esdevingut maledicció per nosaltres, perquè
ha estat escrit: “maleït tot aquell qui penja d’un patíbul,” a fi que la
benedicció d'Abraham vingués als gentils en el Crist Jesús, de manera que per la fe rebéssim la promesa de l’Esperit.
Al·leluia

to 5

- Que Deu s’aixequi, i que els seus enemics es dispersin, que els seus
adversaris fugin davant el seu rostre.
- Com es dissipa el fum, que es dissipin; com es fon la cera davant
el foc.
- Que morin els impius davant el rostre de Déu, i que els justos
s’alegrin davant d’Ell!
Evangeli
D

Saviesa, estiguem drets! Escoltem el sant Evangeli.

S

Pau a tots.

C

I al vostre esperit.
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D

Lectura del sant Evangeli segons sant Mateu (27, 62-65)

C

Glòria a Vós, Senyor, glòria a Vós.

S

Estiguem atents.
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D
L'endemà, això és, després del dia de la Preparació, els grans
sacerdots i els fariseus es presentaren en corporació a Pilat, i li van
dir: Senyor, ens hem recordat que aquell impostor va dir, quan encara era viu: Al cap de tres dies ressuscitaré. Mana, doncs, que vigilin el sepulcre fins al tercer dia, no fos cas que els seus deixebles
anessin a robar-lo, i diguessin al poble: Ha ressuscitat d'entre els
morts. I la darrera impostura seria pitjor que la primera. Pilat els va
respondre: Aquí teniu una guàrdia; aneu i assegureu-lo com us convingui. Hi anaren, doncs, i van assegurar el sepulcre segellant-ne la
llosa i posant-hi la guàrdia.
Ectènia
D Tingueu pietat de nosaltres, oh Déu, segons la vostra gran misericòrdia, us demanem, escolteu-nos i tingueu pietat.
C

Senyor, tingueu pietat. (3 vegades. El mateix per les peticions que segueixen).

D Preguem també pel nostre bisbe N..., pels sacerdots, els monjos
i els nostres germans en Crist.
D Preguem també per obtenir misericòrdia, vida, pau, salut, protecció, perdó i remissió dels pecats dels servents de Déu, els membres d'aquesta parròquia (o: els germans d'aquest sant monestir).
D Preguem també pels santíssims patriarques ortodoxos de benaurada memòria, pels benaurats fundadors d'aquest sant temple,
per tots els nostres pares i germans ortodoxos que reposen pietosament ací i en tot lloc.
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D Preguem també pels que fan el bé en aquest sant i venerable temple, per tots els que hi treballen i hi canten i per tot el poble ací
present que espera de Vós una gran i abundant misericòrdia.
S

(en veu baixa) Senyor, Déu nostre, rebeu aquesta pregària urgent

dels vostres servidors i tingueu pietat de nosaltres segons la immensitat de la vostra misericòrdia, i concediu-nos la vostra generositat, així com al vostre poble, que espera de Vós una abundant misericòrdia
(en veu alta) Perquè sou el Déu de misericòrdia i amic de l'home us

glorifiquem, Pare, Fill i Esperit Sant, ara i sempre i pels segles
dels segles.
C

Amén.

La següent ectenia s'omiteix a moltes parròquies:
D Acomplim la nostra pregària del matí davant el Senyor.
C

Senyor, tingueu pietat.

D Socorreu-nos, salveu-nos, tingueu pietat de nosaltres i guardeunos, oh Déu, per la vostra gràcia.
C

Senyor, tingueu pietat.

D Que tot aquest día sigui perfecte, sant, bla i sense pecat, demanem al Senyor.
C

Escolteu-nos Senyor. (El mateix per totes les altres peticions)

D Un àngel de pau, guia fidel, guardià de les nostres ànimes i dels
nostres cossos, demanem al Senyor.
D El perdó i la remissió dels nostres pecats i de les nostres transgressions, demanem al Senyor.
D Allò que és bo i útil per a les nostres ànimes i la pau per al món,
demanem al Senyor.
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D Acabar la nostra vida en la pau i la penitència, demanem al Senyor.
D Una fi cristiana, sense dolor, sense vergonya, blana i la nostra
justificació davant el seu tron temible, demanem al Senyor.
D Invocant la nostra santíssima, tota pura, tota beneïda i gloriosa
Sobirana, la Mare de Déu i sempre Verge Maria, i tots els sants,
confiem-nos nosaltres mateixos, els uns als altres i tota la nostra
vida a Crist, Déu nostre.
C

A Vós, Senyor.

S

Perquè sou un Déu bo i amic dels homes i us glorifiquem, Pare,
Fill i Esperit Sant, ara i sempre i pels segles dels segles.

C

Amén.

S

El diaca s'ha situat davant la icona de Crist. El sacerdot diu al poble:
Pau a tots.

C

I al vostre esperit.

D Inclineu el cap davant el Senyor.
C

Davant Vós, Senyor.

S

(en veu baixa) Senyor Sant, Vós que habiteu a les altures i us inclineu

sobre tot el que és humil i que, amb la vostra mirada, present
arreu, vetlleu sobre totes les criatures, nosaltres ens inclinem, en
ànima i cos, davant Vós i us implorem: oh Sant dels Sants, des
del vostre Sant estatge, esteneu la vostra mà, que ningú pot veure,
i doneu-nos la vostra benedicció. Si hem pecat en alguna cosa,
amb coneixement o sense saber-ho, perdoneu-nos, com un Déu
bo i amic dels hombes i concediu-nos els vostres béns terrestres
i celestes.

(en veu alta) Perquè pertany a Vós de fer-nos misericòrdia i de salvar-nos, oh Crist, Déu nostre, i us glorifiquem, Pare, Fill i Esperit
Sant, ara i sempre i pels segles dels segles.
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Amén.

D Saviesa.
C

Beneïu!

S

Que us beneeixi Ell que és beneït, Crist Déu nostre, ara i sempre
i pels segles dels segles.

C

Amén. Oh Crist el nostre Déu, enfortiu en la santa i verdadera fe
tots el cristians piadosos i ortodoxos, així com aquesta santa assemblea pels segles dels segles.

S

Santíssima Mare de Déu, salveu-nos.

C

Vós més venerable que els querubins, i incomparablement més
gloriosa que els serafins, qui, sense màcula engendràreu Déu, el
Verb, a Vós veritablement Mare de Déu, us exalcem.

S

Glòria a Vós, Crist Déu, esperança nostra, glòria a Vós.

C

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant, ara i sempre i pels segles
dels segles. Amén. Senyor, tingueu pietat.(3 vegades). Pare, beneïu.

S

Que Aquell que per nosaltres els homes, i per la nostra salvació
acceptà en la seva carna lliurement la terrible Passió, la Creu vivificant, la sepultura, per les oracions de la seva Mare tota pura,
dels sants i gloriosos Apòstols, de sant N... (patró d'aquesta parròquia) de sant N... (de qui celebrem la festa), dels sants i justos
avantpassats del Senyor, Joaquim i Anna, i de tots els sants, tingui
pietat de nosaltres i ens salvi, perquè és bo i amic dels homes

C Amén.
Els fidels s’apropen per venerar la tomba com després de les Vespres
del divendres sant, mentre el cor canta:
Tropari
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Veniu i beneïm el record de Josep d'Arimatea, que de nit anà a trobar Pilat per tal de reclamar-li Aquell que és la nostra vida: “Doneume -digué- el cos d'aquest pelegrí que no té ni una pedra on reposar
el cap; doneu-me el cos del meu Mestre i Senyor, a qui un mal deixeble ha fet conduir cap a la mort; doneu-me el cos del Fill únic que
una mare ha vist penjar a la creu tot plorant i gemegant mentre es
lamentava maternalment: Ai de mi, oh Fill meu estimat; ai de mi,
llum dels meus ulls, oh tresor de la meva ànima i del meu cor, aquest
dia s'acompleix la profecia de Simeó en el temple, perquè una espasa ha traspassat el meu cor, però Tu canviaràs el meu dol per la
glòria de la Resurrecció.” Davant la vostra Passió ens prosternem,
oh Crist (3 vegades) i adorem la vostra santa Resurrecció.
º

