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DECRET 
 
 
 După ce supremul pontif Paul al VI-lea, prin constituţia apostolică Missale Romanum, dată la 3 aprilie 1969, a aprobat 
rânduiala lecturilor Liturghiei, această Sfântă Congregaţie pentru Cultul Divin, prin decretul din 25 mai 1969 a făcut cunoscut 
tabelul general al lecturilor biblice şi apoi s-a îngrijit de întocmirea unui Lecţionar care să cuprindă textul integral al lecturilor în 
limba latină. 
 Sfânta Congregaţie dă acum publicităţii această ediţie latină a Lecţionarului Liturghierului roman, ediţie pe care o declară 
tipică. 
 Orice dispoziţie contrarie se abrogă. 
 
 Dat la sediul Sfintei Congregaţii pentru Cultul Divin, în ziua de 30 septembrie 1970, sărbătoarea Sfântului Ieronim. 
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RÂNDUIALA LECTURILOR LITURGHIEI 
Note introductive 

 
I. PLANUL GENERAL AL LECŢIONARULUI LITURGHIEI 

 
1. Principii generale 

 
1 Sfântul Conciliu Vatican II în repetate rânduri a scos în evidenţă faptul că Sfânta Scriptură este izvor de reînnoire lăuntrică 
a poporului lui Dumnezeu, izvor din care Biserica se străduieşte să scoată o cunoaştere cât mai adâncă a adevărului şi o hrană tot 
mai îmbelşugată pentru viaţa sa. Pentru aceasta a hotărât ca la celebrările liturgice „să se introducă o mai abundentă, mai variată 
şi mai ordonată citire a Sfintei Scripturi”1. Îndeosebi despre Liturghie a afirmat şi mai insistent: „Să li se ofere credincioşilor o 
cât mai bogată masă a cuvântului lui Dumnezeu; tezaurul biblic să fie deschis tot mai larg, pentru ca astfel, într-un număr 
determinat de ani, să se citească poporului cea mai mare parte a Sfintei Scripturi”2.  
Şi nu e de mirare că Sfântul Conciliu a hotărât aceste principii, deoarece prin lectura Sfintei Scripturi, care se citeşte la liturgia 
cuvântului şi se explică în predică, „Dumnezeu se adresează poporului său, îi destăinuie misterul răscumpărării şi al mântuirii, îi 
oferă hrana spirituală şi însuşi Cristos, prin cuvântul său, devine prezent în mijlocul credincioşilor”3. De aceea, la sfânta 
Liturghie, „Biserica nu încetează să ia de pe masa cuvântului lui Dumnezeu şi a trupului lui Cristos pâinea vieţii şi să o împartă 
credincioşilor săi”4. 

 
2 Recomandările Conciliului sunt realizate acum prin prezenta rânduială a lecturilor, întocmită de către „Comisia pentru 
Aplicarea Constituţiei despre Sfânta Liturgie”. Lecţionarul prezintă textele ce urmează a fi citite la Liturghie în zilele de 
duminică şi sărbătoare, în zilele de peste săptămână din tot cursul anului, de asemenea, cu prilejul comemorărilor sfinţilor şi în 
alte împrejurări speciale. 
 La alegerea textelor s-a avut în vedere ca în zilele de duminică şi de sărbătoare, zile în care poporul creştin este obligat să 
participe la celebrarea euharistică, să se propună pasajele mai însemnate, pentru ca astfel credincioşii participanţi, într-un interval 
de timp determinat, să poată asculta părţile principale ale cuvântului lui Dumnezeu revelat. O altă serie de texte din Sfânta 
Scriptură, serie care o completează oarecum pe precedenta, este prescrisă pentru zilele de lucru, feriale. Aceste două părţi ale 
Lecţionarului nu depind una de alta; Lecţionarul duminical - festiv este independent de Lecţionarul ferial şi invers. 
 De asemenea, seria de lecturi pentru comemorarea sfinţilor, pentru Liturghiile rituale, votive ori pentru diferite împrejurări, 
este întocmită după legi proprii. 
 

2. Lecţionarul pentru duminici şi sărbători 
 
3 Notele caracteristice ale rânduielii lecturilor pentru duminici şi sărbători sunt următoarele: 
 a) Fiecare Liturghie cuprinde trei lecturi: prima din Vechiul Testament, a doua din Apostol (adică din Scrisori sau din 
Apocalips, după diferitele perioade ale anului), a treia din Evanghelii. În acest fel se pune foarte bine în lumină unitatea celor 
două testamente şi a istoriei mântuirii, al cărei centru este Cristos pe care îl cinstim fără încetare în misterul său pascal, adevăr ce 
trebuie să formeze unul din obiectivele principale ale catehezei. De altfel, această repartizare corespunde tradiţiei antice, 
observată multă vreme chiar şi în Occident. 
 b) Varietatea şi abundenţa lecturilor din Sfânta Scriptură în zilele de duminică şi sărbători se datorează şi faptului că pentru 
aceste zile s-a stabilit un ciclu de trei ani, astfel încât textele să se repete din trei în trei ani.  
 Fiecare an este notat cu literele A, B, C. Pentru a stabili care este anul A, B sau C, se procedează aşa: prin litera C este desemnat anul 
al cărui număr e divizibil cu trei, ca şi cum ciclul liturgic ar începe cu primul an al erei creştine. Astfel, anul 1 ar fi anul A, anul 2 - 
anul B, anul 3 - anul C, anii 6, 9, 12 - din nou C; de exemplu, anul 1968 este anul C, anul următor, adică anul 1969 este anul A, 
anul 1970 este anul B şi anul 1971 este din nou anul C. Şi aşa mai departe. 
 E de la sine înţeles că fiecare ciclu decurge conform structurii anului liturgic bisericesc, adică începe cu prima săptămână a 
Adventului care cade în anul civil precedent. 
 c) Principiile care dirijează ordinea lecturilor pentru zilele de duminică şi sărbătoare sunt principiile aşa-numite ale 
„armonizării tematice” şi ale „lecturii cvasicontinue”; se foloseşte unul sau altul, după diversele perioade ale anului şi 
caracteristicile specifice timpului liturgic. 
 Armonizarea optimă între lecturile din Vechiul Testament şi cele din Noul Testament se realizează atunci când ea decurge 
din însăşi Sfânta Scriptură, adică atunci când doctrina şi faptele expuse în textele Noului Testament au legătură mai mult sau mai 
puţin explicită cu doctrina şi faptele Vechiului Testament. În actuala rânduială a lecturilor, textele Vechiului Testament sunt alese 

                                                           
1CONCILIUL VATICAN II, Constitu⎭ia despre sfânta Liturgie, Sacrosanctum Concilium, nr. 35, AAS 56 (1964), pag. 109. 
2Ibid., nr. 51, pag. 114. 
3Introducere general© la Liturghierul roman, nr. 33. 
4CONCILIUL VATICAN II, Constitu⎭ia dogmatic© despre revela⎭ia divin©, Dei Verbum, nr. 21, AAS 58 (1966), pag. 827. 
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în primul rând pe baza corespondenţei cu textele Noului Testament, îndeosebi cu Evanghelia care se citeşte la Liturghia 
respectivă. 
 Un alt gen de legătură între textele lecturilor fiecărei Liturghii, legătură ce duce la armonizare tematică, este folosit în 
timpul Adventului, al Postului Mare şi al Paştelui, timpuri caracterizate printr-o culoare şi o notă proprie. 
 În duminicile de peste an, lipsite de o particularitate mai deosebită, textele scrisorilor şi ale evangheliilor sunt dispuse în 
ordinea lecturii cvasicontinue, iar lectura din Vechiul Testament este armonizată cu Evanghelia. 
 
 
 

3. Lecţionarul pentru zilele de peste săptămână 
 
4 Orânduirea lecturilor pentru zilele feriale, de peste săptămână, se face în modul următor: 
 a) Ciclul pentru timpul Postului Mare este întocmit conform unor principii speciale, care ţin seama de natura specifică 
acestui timp, adică de caracterul său baptismal şi penitenţial. 
 b) Pentru zilele de lucru ale altor perioade, lecturile din Evanghelie sunt aşezate într-un ciclu unic ce se repetă în fiecare an. 
Pentru prima lectură din cele 34 de săptămâni de peste an sunt două cicluri care urmează să fie citite din doi în doi ani. Anul I se 
foloseşte în anii cu număr impar (spre ex. 1961, 1971 etc.), iar anul II în anii cu număr par (spre ex. 1970, 1972 etc.). 
 c) Principiile armonizării tematice sau ale lecturii cvasicontinue se aplică în acelaşi mod ca şi în Lecţionarul duminical, 
după cum se referă la perioade având caractere speciale sau nu. 
 

4. Lecţionarul pentru comemorarea sfinţilor 
 
5 Pentru celebrările de cinstire a sfinţilor se propun două serii de lecturi: 
 a) Prima serie formează Lecţionarul propriu pentru sfinţi şi cuprinde lecturi pentru fiecare solemnitate, sărbătoare şi 
comemorare în parte, îndeosebi dacă celebrările sunt prevăzute cu texte de rugăciuni proprii. Uneori însă, când un text din 
Lecţionarul comun pare mai adaptat comemorării respective, se indică să fie preferat celui prevăzut în Lecţionarul propriu. 
 b) A doua serie, mult mai amplă, formează Lecţionarul comun la sfinţi. În ea se propun mai întâi textele cele mai potrivite 
pentru diferitele categorii de sfinţi; (martiri, păstori, fecioare etc.), apoi numeroase texte referitoare la sfinţenie în general şi care 
pot fi folosite la libera alegere ori de câte ori se face trimitere la Lecţionarul comun. 
 Referitor la ordinea textelor din această serie, e bine de ştiut că ele sunt grupate în ordinea în care trebuie citite. Mai întâi se 
află toate textele din Vechiul Testament, apoi textele din Apostol, urmează psalmii şi versetele dintre lecturi şi, în cele din urmă, 
textele Evangheliei. Sunt aranjate în acest mod, pentru că alegerea unui text sau a altuia este lăsată la aprecierea celebrantului, 
care va avea în vedere necesităţile spirituale ale comunităţii participante la celebrare, în afară de cazul în care este menţionat 
altceva. 
 

5. Lecţionarul pentru Liturghiile rituale, votive şi pentru diverse împrejurări 
 
6 Acelaşi este aranjamentul textelor pentru Liturghiile rituale, votive şi pentru diverse împrejurări. Se propun mai multe texte 
grupate împreună, ca şi în Lecţionarul comun pentru sărbătorile sfinţilor, dându-se celebrantului facultatea de a alege, ţinând 
seama de toate împrejurările, îndeosebi de necesităţile spirituale ale credincioşilor care participă la celebrare. 
 

6. Criteriile mai însemnate după care s-a făcut alegerea şi orânduirea lecturilor 
 
7 Afară de principiile călăuzitoare conform cărora s-au orânduit lecturile fiecărei părţi a Lecţionarului, există şi altele de ordin 
mai general care pot fi enunţate astfel: 
 a) În actuala rânduială a lecturilor, unele cărţi ale Sfintei Scripturi sunt rezervate pentru anumite timpuri liturgice, avându-
se în vedere conţinutul lor intrinsec şi tradiţia liturgică. Se păstrează, spre exemplu, atât tradiţia occidentală (ambroziană şi 
hispanică), cât şi tradiţia orientală de a citi Faptele Apostolilor în timpul pascal, deoarece cuprinsul lor ilustrează foarte limpede 
faptul că întreaga viaţă a Bisericii îşi are începutul în misterul pascal. De asemenea, se păstrează tradiţia, atât occidentală cât şi 
orientală, de a citi Evanghelia după sfântul Ioan în ultimele săptămâni ale Postului Mare şi în timpul pascal: este Evanghelia 
„spirituală” în care ni se prezintă mai adânc misterul lui Cristos.  
 Citirea profetului Isaia, îndeosebi a primei părţi, prin tradiţie, este rezervată timpului Adventului. Totuşi unele texte din 
acest profet se citesc în timpul Crăciunului. Chiar Scrisoarea întâi a sfântului Ioan este rezervată şi ea acestui timp.  
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 b) Referitor la lungimea textelor, se păstrează calea de mijloc. S-a făcut deosebire între naraţiuni, care impun o oarecare 
lungime a textelor şi care, de obicei, sunt ascultate cu atenţie de către credincioşi, şi textele care cuprind expunerea unei 
învăţături mai profunde şi nu pot fi prea lungi. 
 Pentru unele texte, deosebit de lungi, s-au prevăzut două forme: una mai lungă, alta mai scurtă, la alegere, după împrejurări. 
Aceste prescurtări au fost făcute cu mare grijă. În textul tipărit e obligatoriu ca versetele ce pot fi omise să fie indicate prin semne 
tipografice speciale.  
 c) Din motive de ordin pastoral, în zilele de duminică şi solemnităţi se omit textele biblice care într-adevăr sunt mai 
dificile, fie obiectiv, prin problemele literare, critice şi exegetice ce le pun, fie subiectiv, prin faptul că în forma lor directă ar fi 
mai greu de înţeles pentru credincioşi. Cu toate acestea, nu este îngăduit să-i lipsim pe credincioşi de bogăţiile spirituale ale 
textelor, pe motiv că le-ar înţelege mai greu, atunci când dificultatea provine din lipsa formării creştine, de care nici un credincios 
nu poate fi lipsit, sau din lipsa formării biblice pe care orice păstor trebuie să o aibă. Nu rareori, o anumită lectură mai grea 
devine mai uşor de înţeles prin legătura pe care o are cu altă lectură a aceleiaşi Liturghii.  
 d) Conform tradiţiei multor liturgii, şi, nu mai puţin, a înseşi liturgiei romane, în lecturile din Scriptură uneori s-a obişnuit 
să se omită unele versete. Trebuie să afirmăm cu tărie că astfel de omisiuni nu pot fi făcute cu uşurinţă, ca nu cumva să se deformeze 
sensul textului ori mentalitatea şi stilul Scripturii. Totuşi, din motive pastorale, s-a considerat oportun ca şi în prezenta rânduială să se 
păstreze tradiţia amintită, avându-se grijă ca sensul textului să rămână neatins în esenţa lui. Altfel, unele texte ar fi fost mult prea lungi, 
sau, pentru un verset ori altul, mai puţin folositor din punct de vedere pastoral, sau implicând probleme dificile, ar fi trebuit să se 
omită texte întregi nu de mică importanţă, ci, dimpotrivă, de o mare utilitate pentru credincioşi.  
 

7. Alegerea dintre mai multe texte 
 
8 Uneori în Lecţionar se lasă celebrantului libertatea de a alege textul ce urmează a fi citit sau de a alege unul dintre mai 
multele texte propuse pentru aceeaşi lectură. Acest caz este rar întâlnit în lecturile pentru duminici, solemnităţi şi sărbători, pentru 
a nu fi expus deformării caracterul propriu al timpului liturgic respectiv, sau pentru a nu se întrerupe nemotivat lectura 
cvasicontinuă a vreunei cărţi; în schimb se lasă o mare libertate de alegere în sărbătorile sfinţilor, la Liturghiile rituale, votive şi 
pentru diverse împrejurări.  
 Pentru o alegere corectă, e obligatoriu să se ţină seama de următoarele:  
 a) La Liturghiile pentru care se propun trei lecturi, este de dorit să se citească toate trei. Totuşi, în cazul în care conferinţa 
episcopală, din motive pastorale, a permis să se citească numai două lecturi, alegerea între primele două trebuie astfel făcută încât 
să nu contravină intenţiei Bisericii de a instrui pe credincioşi cât mai deplin asupra misterului mântuirii. De aceea, dacă nu există 
o prevedere specială, dintre primele două lecturi e de preferat aceea care este în mai mare concordanţă cu Evanghelia sau aceea 
care, conform intenţiei amintite, corespunde subiectului tratat în cadrul unei cateheze organic dezvoltate într-o perioadă de timp 
mai îndelungată, ori lectura care permite citirea cvasicontinuă a unei anumite cărţi. 
 Spre exemplu, în timpul Postului Mare continuitatea lecturilor din Vechiul Testament urmăreşte să prezinte istoria 
mântuirii în diferitele ei faze; în duminicile de peste an se propune citirea cvasicontinuă a unor scrisori. Este oportun ca păstorul 
sufletesc să aleagă o lectură sau alta conform unei sistematizări pentru mai multe duminici în şir, spre a imprima un caracter 
unitar catehizării; este cu totul neindicat să fie alese lecturi când din Vechiul Testament, când din scrisori, fără nici o ordine, fără 
o armonioasă îmbinare a textelor. 
 b) Tot raţiunile pastorale trebuie să determine alegerea între cele două forme sub care să se prezinte unele texte. După cum 
se ştie, uneori se propune o formă mai lungă şi alta mai scurtă a aceluiaşi text. În acest caz să se ia în consideraţie disponibilitatea 
participanţilor de a urmări cu folos o lectură mai lungă sau mai scurtă, capacitatea de înţelegere a textelor mai dificile şi totodată 
dispoziţia lor de a asculta un text mai lung, care urmează să fie explicat în omilie. 
 Ori de câte ori se acordă permisiunea de alegere între două forme, fiecare caz în parte este arătat printr-un aranjament corespunzător 
în modul de imprimare a textelor. 
 c) Când urmează să se aleagă între două texte, va trebui să se ţină seama de folosul sufletesc al participanţilor, fie că se 
alege textul mai uşor sau mai convenabil comunităţii respective, fie că se repetă sau se amână textul care pentru o anumită 
celebrare este obligatoriu, iar pentru alta este lăsat la libera alegere în raport de necesităţile pastorale. 
 Aceasta se poate întâmpla când există motive de temut că un text ar prezenta dificultăţi pentru o comunitate, sau când 
acelaşi text urmează să fie citit într-un interval de timp foarte apropiat, în zi de duminică şi în una din zilele următoare. 
 
 d) Când se foloseşte Lecţionarul ferial, trebuie observat din timp dacă nu cumva la vreuna din celebrările din acea 
săptămână ar urma să fie omisă una sau alta dintre lecturile aceleiaşi cărţi. În acest caz, preotul, ţinând seama de ordinea 
lecturilor întregii săptămâni, sau va omite părţile mai puţin însemnate, sau le va combina într-un mod cât mai potrivit cu alte 
lecturi, atunci când sunt necesare, spre a întregi expunerea subiectului tratat.  
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 e) Pentru comemorarea sfinţilor, se propun, atunci când există, lecturi proprii, adică lecturi care tratează despre persoana 
sfântului sau despre misterul celebrat în Liturghie; aşa se întâmplă, spre exemplu, în sărbătoarea Convertirea Sfântului Paul, în 
comemorarea sfintei Maria Magdalena. Aceste lecturi, chiar dacă e vorba de o comemorare facultativă, se citesc în mod 
obligatoriu în locul lecturilor care urmează la rând în Lecţionarul ferial. 
 Alteori se propun lecturi adaptate, lecturi care pun în lumină anumite aspecte ale vieţii spirituale sau ale activităţii sfântului 
comemorat. În asemenea cazuri, folosirea acestor lecturi nu pare absolut necesară, decât dacă nu este impusă de motive pastorale. 
De cele mai multe ori este de preferat citirea cvasicontinuă a cărţii propuse pentru timpul liturgic respectiv. 
 Pe lângă acestea, mai sunt lecturile comune, care formează Lecţionarul comun sfinţilor, şi privesc fie o anumită categorie 
de sfinţi, (spre ex. martiri, păstori sufleteşti, fecioare), fie pe sfinţi în general. Deoarece în aceste cazuri se propun mai multe texte 
pentru aceeaşi lectură, e de competenţa preotului celebrant să-l aleagă pe cel mai potrivit pentru credincioşii participanţi la 
celebrare. Totuşi: 
 1. la solemnităţi, când se propun trei lecturi, prima trebuie aleasă din Vechiul Testament, a doua din Apostol şi a treia din 
Evanghelie, în afară de cazul în care conferinţa episcopală a hotărât să se folosească numai două lecturi; 
 2. în sărbători şi comemorări, când sunt numai două lecturi, prima trebuie luată din Vechiul Testament sau din Apostol, a 
doua din Evanghelie. În timpul pascal însă, conform tradiţiei păstrate în Biserică, prima lectură să fie aleasă din Apostol, iar a 
doua, în măsura în care e posibil, din Evanghelia după sfântul Ioan. 
 f) La Liturghiile rituale, votive şi pentru diverse împrejurări, deoarece pentru aceeaşi lectură se propun mai multe texte, 
alegerea se face conform criteriilor indicate pentru Lecţionarul comun sfinţilor.  
 

8. Cântările dintre lecturi 
 
9 Conform normelor propuse în Introducerea generală la Liturghierul roman, după fiecare lectură urmează un cântec. 
 Între aceste cântări are o mare importanţă psalmul care urmează după prima lectură. În mod obişnuit e obligatoriu să se 
folosească psalmul prescris după lectura respectivă; dar la Liturghiile comune sfinţilor, la Liturghiile rituale, votive şi pentru 
diverse împrejurări, alegerea o va face preotul celebrant care se va conduce după principiul unităţii pastorale. 
 Pentru ca poporul să-şi poată însuşi mai uşor răspunsul la psalm, s-au selectat unele texte din psalmi şi răspunsuri pentru diferitele 
timpuri ale anului şi pentru diferitele categorii de sfinţi, texte ce pot fi utilizate în locul celor propuse pentru lecturile respective, 
atunci când psalmul e cântat. 
 Al doilea cântec, cel care urmează după lectura a doua, înainte de Evanghelie, sau este stabilit pentru fiecare Liturghie şi 
are un conţinut în legătură cu Evanghelia, sau trebuie ales din seria proprie unui anumit timp liturgic, ori a altor Liturghii 
comune. 
 În Postul Mare, înainte şi după versetul ce precedă Evanghelia, (în loc de Aleluia), dacă se crede oportun, se poate folosi una din 
invocaţiile următoare, sau altele asemănătoare lor: Laudă ţie, Cristoase, Regele măririi veşnice; Laudă şi mărire ţie, Doamne Isuse; 
Mărire şi laudă ţi-aducem, Cristoase; Mărire ţie, Cristoase, Cuvântul lui Dumnezeu. 
 

9. Scopul pentru care s-a alcătuit noua rânduială a lecturilor 
 
10 Conform intenţiilor Conciliului Vatican II, scopul urmărit prin reorganizarea lecturilor este în primul rând de ordin pastoral. 
Pentru atingerea acestui scop, nu numai principiile generale, care stau la baza actualei rânduieli, dar chiar şi listele de texte 
propuse au fost timp îndelungat şi în repetate rânduri discutate şi revizuite în cadrul cooperării unui foarte mare număr de 
specialişti în probleme de exegeză, pastorală, cateheză şi liturgică, specialişti aparţinând tuturor regiunilor globului. Noua 
rânduială a lecturilor este rodul acestui imens efort comun. 
 Se speră pe drept că îndelungata citire şi explicare a Sfintei Scripturi, care, conform actualei rânduieli, trebuie oferită 
poporului creştin la celebrarea euharistică, va contribui cu mare eficacitate la realizarea obiectivului propus în repetate rânduri de 
către Conciliul Vatican II şi exprimat de supremul pontif Paul al VI-lea prin aceste cuvinte: „Într-adevăr, toate au fost astfel 
rânduite încât să se stimuleze din ce în ce mai mult în credincioşii creştini foamea după cuvântul lui Dumnezeu, foame prin care, 
sub îndrumarea Duhului Sfânt, poporul noului legământ să se simtă stăruitor îndrumat la înfăptuirea unităţii depline a Bisericii. 
Astfel stând lucrurile, avem ferma încredere că în noua rânduială a Lecţionarului, preoţii şi credincioşii se vor pregăti sufleteşte 
împreună spre a se apropia cu mai multă sfinţenie de masa Domnului, şi, în acelaşi timp, meditând tot mai adânc Sfintele 
Scripturi, împreună se vor hrăni zi de zi tot mai îmbelşugat din cuvântul Domnului. În sfârşit, în felul acesta se va ajunge ca, 
potrivit îndrumărilor Conciliului Vatican II, Scrierile Sfinte să constituie pentru toţi un izvor nesecat de viaţă spirituală, fiind 
subiectul principal în expunerea doctrinei creştine şi, în cele din urmă, miezul întregii învăţături teologice”5. 
 
                                                           

5PAUL AL VI-LEA, PP., Constitu⎭ia apostolic© Missale Romanum, 3 aprilie 1969, AAS 61 (1969), pag. 220-221. 
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II. DESCRIEREA RÂNDUIELII LECTURILOR 
 
 Pentru a se vedea mai clar structura întregului Lecţionar şi concordanţa lui cu anul liturgic, oferim descrierea rânduielii 
lecturilor pentru diferitele timpuri ale anului liturgic. 
 

1. Timpul Adventului 
 
11 a) În zilele de duminică. Lecturile din Evanghelie au o notă caracteristică: se referă la venirea Domnului la sfârşitul 
veacurilor (duminica întâi), la Ioan Botezătorul (duminica a doua şi a treia), la evenimentele care au pregătit naşterea Domnului 
(duminica a patra). 
 Lecturile din Vechiul Testament sunt profeţii despre Mesia şi timpul mesianic, îndeosebi din cartea profetului Isaia. 
 Lecturile din Apostol cuprind îndemnuri şi consideraţii în legătură cu diversele aspecte ale acestui timp. 
 b) În zilele de peste săptămână. Lecturile sunt grupate în două serii: una se citeşte de la începutul Adventului până la 16 
decembrie, a doua, din ziua de 17 până în ziua de 24 decembrie. 
 În prima parte a Adventului se citeşte din cartea profetului Isaia, urmând ordinea din carte şi fără a exclude textele de 
însemnătate deosebită, care revin apoi şi în duminici. Evangheliile pentru aceste zile sunt alese în raport cu sensul primelor 
lecturi. 
 Începând cu joi din săptămâna a doua, se citesc din Evanghelie lecturile care vorbesc despre Ioan Botezătorul; prima 
lectură cuprinde fie continuarea din cartea lui Isaia, fie alt text în legătură cu Evanghelia. 
 În ultima săptămână înainte de Naşterea Domnului, urmând Evanghelia după sfântul Matei (cap. 1) şi după sfântul Luca 
(cap. 1), se expun evenimentele care au precedat imediat Naşterea Domnului. Ţinându-se seama de cuprinsul Evangheliei, pentru 
prima lectură s-au ales texte din diferite cărţi ale Vechiului Testament, între care unele profeţii mesianice de mare însemnătate. 
 

2. Timpul Crăciunului 
 
12 a) În solemnităţi, sărbători şi duminici. Pentru ajunul Naşterii şi pentru cele trei Liturghii din ziua de Crăciun, lectura 
profetică e luată din Isaia: textele sunt alese conform tradiţiei romane, fiind folosite până în zilele noastre şi de multe rituri 
particulare. Celelalte lecturi, cu excepţia a două dintre ele, sunt din Liturghierul roman. În duminica din timpul octavei 
Crăciunului, pentru sărbătoarea Sfânta Familie, Evanghelia se referă la copilăria lui Isus, iar celelalte lecturi la viaţa de familie. 
 În a opta zi după Naşterea Domnului, care este totodată solemnitatea Sfânta Maria, Născătoare de Dumnezeu, lecturile se 
referă la sfânta Maria, născătoare de Dumnezeu (Evanghelia şi lectura a doua) şi la preasfântul nume al lui Isus, (sărbătoare care 
nu mai există în noul calendar), (Evanghelia şi lectura întâi). 
 În duminica a doua după sărbătoarea Naşterii, lecturile se referă la misterul Întrupării. 
 La Epifania Domnului, ca lectură din Apostol, se citeşte textul despre chemarea la mântuire a tuturor neamurilor. 
 În duminica de după Epifanie, în sărbătoarea Botezul Domnului, se citesc texte referitoare la acest mister. 
 b) În zilele de peste săptămână. De la 29 decembrie se citeşte fără întrerupere, în întregime, Scrisoarea întâi a sfântului 
Ioan, începută deja la 27 decembrie, în sărbătoarea Sfântului Ioan şi continuată în ziua următoare, în sărbătoarea Pruncii 
Nevinovaţi. 
 Evangheliile relatează arătările Domnului. Se citesc evenimentele copilăriei lui Isus din Evanghelia după sfântul Luca 
(zilele de 29 şi 30 decembrie), capitolul întâi al Evangheliei după sfântul Ioan (31 decembrie-5 ianuarie) şi cele mai importante 
manifestări ale Domnului, din cei trei sinoptici (7-12 ianuarie). 
 

3. Timpul Postului Mare 
 
13 a) În zilele de duminică. Lecturile din Evanghelie sunt rânduite astfel: 
 În duminicile I şi a II-a se păstrează obiceiul de a se citi istorisirea ispitirii lui Isus şi a schimbării la faţă, după relatarea 
celor trei sinoptici. 
 În următoarele trei duminici au fost reintroduse, pentru anul A, Evangheliile despre femeia samariteană, despre orbul din 
naştere şi despre Lazăr; aceste Evanghelii au o mare importanţă pentru iniţierea catecumenilor la viaţa creştină şi de aceea ele pot 
fi folosite şi în anii B şi C, îndeosebi acolo unde se află credincioşi care se pregătesc pentru primirea Botezului. 
 Totuşi, la propunerea mai multor păstori sufleteşti, pentru anii B şi C se propun şi alte texte; pentru anul B, textele după 
sfântul Ioan referitoare la preamărirea lui Cristos prin cruce şi prin Înviere, iar pentru anul C, textele din sfântul Luca, referitoare 
la convertire. 
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 Lecturile din Vechiul Testament se referă la istoria mântuirii, subiect care este totodată una din temele proprii catehezei din 
Postul Mare. Pentru fiecare an este propusă câte o serie de texte ce expun elementele principale ale acestei istorii, de la început şi 
până la promisiunea Noului Legământ; sunt deosebit de importante lecturile despre Abraham (duminica a doua) şi despre ieşirea 
poporului ales din Egipt (duminica a treia). 
 Lecturile din scrierile apostolilor sunt astfel alese încât să se armonizeze cu lecturile din Evanghelie şi din Vechiul 
Testament şi, unde este posibil, să stabilească o cât mai strânsă legătură între ele. 
 b) În zilele de peste săptămână. Lecturile din Evanghelie şi din Vechiul Testament au fost alese pe baza legăturii reciproce 
dintre ele şi tratează diferite „teme” ale catehezei cvadragesimale. În mare parte, pe cât a fost posibil, s-au păstrat lecturile 
Liturghierului roman. Dar s-a considerat oportun să se pună ordine mai strictă între lecturile din Evanghelia după sfântul Ioan, 
din care şi până acum se citea o mare parte, lipsind însă o ordine precisă. Pentru aceasta, începând de luni din săptămâna a patra, 
se propune citirea cvasicontinuă a Evangheliei după sfântul Ioan, alegându-se textele care corespund mai bine caracterului 
specific Postului Mare. 
 Deoarece lecturile despre femeia samariteană, despre orbul din naştere şi despre Lazăr se citesc acum în zi de duminică, şi 
numai în anul A, (în ceilalţi ani fiind la alegere), s-a prevăzut că vor putea fi reluate şi în zilele de peste săptămână, de aceea, la 
începutul săptămânii a treia, a patra şi a cincea, s-a adăugat câte o Liturghie la alegere în care sunt cuprinse textele respective; 
aceste lecturi pot fi citite în oricare zi a săptămânii, în locul lecturilor zilei. 
 

4. Timpul Paştelui 
 
14 a) În zilele de duminică. Până la duminica a treia a sfintelor Paşti, lecturile din Evanghelie cuprind istorisirea apariţiilor lui 
Cristos înviat. Spre a nu se întrerupe seria acestor istorisiri, lecturile despre bunul păstor, care până acum se făceau în duminica a 
doua după Paşti, au fost transferate în duminica a patra a Învierii, adică a treia după Paşti. În duminicile a cincea, a şasea şi a 
şaptea a sfintelor Paşti sunt prezentate extrase din cuvântarea şi rugăciunea Domnului de la Cina de pe urmă. 
 Prima lectură se face din Faptele Apostolilor, într-un ciclu de trei ani, în mod paralel şi progresiv; în felul acesta, în fiecare 
an se aminteşte câte ceva despre viaţa, activitatea şi dezvoltarea Bisericii primare. 
 Ca lectură din Apostol, în anul A se citeşte Scrisoarea întâi a sfântului Petru, în anul B, Scrisoarea întâi a sfântului Ioan şi 
în anul C, Apocalipsul: se poate observa limpede că aceste texte sunt într-o armonie perfectă cu spiritul de însufleţită credinţă şi 
nestrămutată speranţă propriu timpului pascal. 
 b) În zilele săptămânii. Lectura întâi se ia din Faptele Apostolilor, ca şi în duminici, într-o lectură cvasicontinuă. 
 La Evanghelie, în timpul octavei Paştelui, se citesc istorisirile apariţiilor Domnului, păstrându-se pentru solemnitatea Înălţării 
Domnului pasajele conclusive ale sinopticilor. Apoi se reia lectura cvasicontinuă a Evangheliei după sfântul Ioan, din care se extrag 
acum episoade care au un caracter pascal, şi astfel se completează lectura începută deja în Postul Mare. În lecturile din perioada 
Paştelui, se rezervă o parte din timp cuvântării şi rugăciunii Domnului de după Cina de pe urmă. 
 

5. Timpul de peste an 
 
 A. Ordinea şi alegerea textelor 
15 Timpul de peste an cuprinde 33 sau 34 de săptămâni, care sunt deja în afara timpurilor deja amintite. Începe cu lunea care 
urmează duminicii de după 6 ianuarie şi continuă până marţi, înainte de Postul Mare, inclusiv; apoi se reia din lunea de după 
duminica Rusaliilor şi se sfârşeşte înainte de primele Vespere ale duminicii întâi a Adventului. 
 Lecţionarul cuprinde lecturile pentru 34 de duminici şi săptămânile care le urmează. Totuşi, uneori, săptămânile de peste an 
sunt în număr de 33. Pe lângă acestea, unele duminici aparţin unui alt timp liturgic (duminica în care se celebrează sărbătoarea 
Botezul Domnului şi duminica Rusaliilor) sau sunt destinate unor solemnităţi (solemnitatea Preasfânta Treime şi solemnitatea 
Domnul Nostru Isus Cristos, Rege al Universului). 
 În vederea unei corecte distribuiri a lecturilor propuse pentru timpul de peste an, se vor observa următoarele: 
 a) Duminica în care se sărbătoreşte Botezul Domnului ţine locul primei duminici de peste an; prin urmare, lecturile 
săptămânii întâi încep din lunea de după duminica ce urmează zilei de 6 ianuarie. 
 b) Duminica de după sărbătoarea Botezul Domnului este a doua de peste an. Celelalte se numerotează progresiv până la 
duminica ce precede începutul Postului Mare. Lecturile din săptămâna în care cade Miercurea Cenuşii (feria a patra) se întrerup după 
ziua precedentă. 
 c) După duminica Rusaliilor, la reluarea lecturilor timpului de peste an, se procedează astfel:  
 1. Dacă duminicile de peste an sunt în număr de 34, se continuă cu săptămâna care urmează imediat după aceea din care s-
au reluat lecturile înainte de începerea Postului Mare. Astfel, de exemplu, dacă înainte de Postul Mare au fost şase săptămâni de 
peste an, în lunea de după duminica Rusaliilor se începe cu săptămâna a şaptea. Solemnitatea Preasfânta Treime ţine locul 
duminicii de peste an care vine la rând. 
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 2. Dacă duminicile de peste an sunt 33, se omite prima săptămână care ar trebui reluată după Rusalii, ca în felul acesta să 
revină pentru sfârşitul anului textele escatologice repartizate pentru ultimele două săptămâni ale anului. Aşa, de exemplu, dacă 
înainte de Postul Mare au fost cinci duminici, în lunea (feria a II-a) de după Rusalii, omiţându-se săptămâna a şasea, se începe cu 
săptămâna a şaptea. 
 
 B. Lecturile pentru duminici 
16 a) Lecturile din Evanghelii. În duminica a doua de peste an, Evanghelia se referă tot la arătarea Domnului, celebrată în 
solemnitatea Epifania Domnului, reluând pericopa tradiţională despre nunta din Cana şi alte două din Evanghelia după sfântul 
Ioan. 
 Cu duminica a treia, începe citirea semicontinuă a celor trei Evanghelii sinoptice; această lectură este astfel orânduită încât 
să se pună în lumină nuanţa specifică fiecărei Evanghelii şi totodată să se urmărească desfăşurarea vieţii şi predicării Domnului. 
 Prin această distribuire se obţine şi o anumită concordanţă între sensul fiecărei Evanghelii şi evoluţia anului liturgic. Astfel, 
după Epifanie se citeşte istoria începuturilor predicării Domnului, fapte în strânsă legătură cu Botezul şi primele manifestări în 
public ale lui Cristos, aşa cum apăreau în lecturile Epifaniei şi ale duminicilor următoare (din vechea rânduială). Spre sfârşitul 
anului liturgic se ajunge în mod normal la problema escatologică, proprie ultimelor duminici. Capitolele care în Evanghelii 
precedă istorisirea Patimii tratează mai mult sau mai puţin tocmai această temă. 
 În anul B, după duminica a şaisprezecea, se introduc cinci lecturi din capitolul al VI-lea al Evangheliei după sfântul Ioan 
(Cuvântarea despre pâinea vieţii); această intercalare e firească, deoarece istorisirea înmulţirii pâinilor din Evanghelia după 
sfântul Ioan înlocuieşte aceeaşi naraţiune după Sfântul Marcu. La lectura cvasicontinuă după sfântul Luca, din anul C, înaintea 
primului text (al duminicii a III-a), s-a transcris şi prologul Evangheliei, prolog care expune într-un mod admirabil intenţiile 
autorului şi se pare că nu poate fi mai bine plasat în alt context. 
 b) Lecturile din Vechiul Testament sunt alese în raport cu fiecare pericopă evanghelică, pentru a evita o prea mare 
distanţare între lecturile aceleiaşi Liturghii şi mai ales pentru a se pune în lumină unitatea celor două testamente. Legătura dintre 
lecturile unei Liturghii este arătată şi prin alegerea deosebit de îngrijită a titlurilor ce sunt puse la începutul fiecărei lecturi. 
 Pe cât a fost posibil, textele sunt astfel alese încât lecturile să fie scurte şi uşor de înţeles. De asemenea, s-a avut în vedere 
ca în zi de duminică să se propună cât mai multe dintre textele Vechiului Testament de importanţă majoră; ele nu sunt distribuite 
în ordinea logică, dar după cerinţele impuse de textul evanghelic; totuşi tezaurul cuvântului lui Dumnezeu este explorat în aşa fel 
încât toţi credincioşii care participă la Liturghia duminicală să cunoască aproape toate paginile mai însemnate ale Vechiului 
Testament. 
 c) Pentru scrisoare se propune citirea cvasicontinuă a scrisorilor sfântului apostol Paul şi a sfântului apostol Iacob 
(scrisorile sfinţilor apostoli Petru şi Ioan se citesc în timpul pascal şi în timpul Crăciunului). 
 Scrisoarea întâi către Corinteni, fiind deosebit de lungă şi tratând probleme foarte diverse, a fost repartizată în cei trei ani ai 
ciclului duminical la începutul timpului de peste an. La fel s-a considerat oportun să fie împărţită în două şi Scrisoarea către 
Evrei, prima parte urmând să fie citită în anul B, a doua în anul C. 
 Trebuie remarcat că au fost alese numai pasajele mai scurte şi nu prea grele, spre a putea fi înţelese de către credincioşi. 
 Tabelul numărul II, de la pagina 23, indică schema de împărţire a scrisorilor între duminicile de peste an, pentru cei trei ani 
ai ciclului. 
 d) Lecturile duminicii a XXXIV-a, care este şi ultima de peste an, îl preamăresc pe Cristos, regele universului, prevestit prin 
figura regelui David, proclamat în mijlocul umilirilor Patimii şi ale crucii sale, exercitându-şi stăpânirea în Biserică şi urmând să revină în 
slavă la sfârşitul timpurilor. 
 
 C. Lecturile pentru zilele de peste săptămână  
17 a) Evangheliile sunt astfel orânduite ca mai întâi să se citească Evanghelia după Marcu (săptămânile I-IX), apoi după Matei 
(săptămânile X-XXI), şi, în sfârşit, după Luca (săptămânile XXII-XXXIV). Capitolele I-XII după sfântul Marcu se citesc în 
întregime, omiţându-se doar două pericope din capitolul VI, pericope citite în zilele altor timpuri. Din Matei şi Luca se citesc 
toate pasajele care nu se află în Evanghelia după sfântul Marcu. Se citesc de două ori sau chiar de trei ori pasajele care au o notă 
specifică în diferitele Evanghelii sau sunt necesare pentru a înţelege bine structura unei Evanghelii. 
 b) Lectura întâi este orânduită în aşa fel încât pe o perioadă de câteva săptămâni să se citească dintr-un Testament, apoi din 
celălalt, ţinându-se seama de lungimea cărţilor din care se citeşte. 
 1. Din cărţile Noului Testament se citesc lecturi suficient de ample, spre a reda oarecum substanţa fiecărei scrisori. Totuşi 
au fost omise locurile care tratează probleme mai puţin utile, sub aspect pastoral, pentru timpul nostru; spre exemplu, cu privire la 
glosolalie sau cu privire la vechea disciplină a Bisericii. 
 2. Din Vechiul Testament nu pot fi date decât părţi alese care, pe cât e posibil, să pună în lumină caracterul specific al 
fiecărei cărţi. Textele istorice au fost astfel alese încât să ofere o privire de ansamblu a istoriei mântuirii înainte de Întruparea 
Domnului nostru Isus Cristos. Deoarece povestirile prea lungi cu greu ar fi putut fi date în întregime, s-au ales numai anumite 
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versete care să formeze o lectură nu prea lungă. Pe lângă acestea, semnificaţia religioasă a evenimentelor istorice este scoasă în 
evidenţă prin textele luate din cărţile sapienţiale, texte care sunt utilizate ca introducere ori concluzie la fiecare serie de lecturi 
istorice. 
 Aproape toate cărţile Vechiului Testament sunt inserate în Lecţionarul ferial al timpului de peste an. Au fost omise doar 
cărţile profetice foarte scurte (Abdia, Sofonia) şi cartea poetică mai puţin adaptată spre a fi citită, Cântarea Cântărilor. Dintre 
istorisirile scrise pentru edificarea credincioşilor şi care ar fi trebuit redate în lecturi destul de lungi pentru a putea fi înţelese, se 
citesc Tobia şi Rut, celelalte fiind omise (Estera, Iudita); dar şi din acestea se găsesc multe extrase în duminicile şi zilele de peste 
săptămână ale altor timpuri. 
 Tabelul numărul III redat mai jos (pag. 24), indică distribuirea cărţilor celor două Testamente în zilele de peste săptămână 
pe un ciclu de doi ani. 
 3. La sfârşitul anului liturgic se citesc acele cărţi care corespund notei escatologice a acestei perioade, adică Daniel şi 
Apocalipsul. 
 

III. APARATUL FIECĂREI LECTURI 
 
 În volumul de faţă se dă pentru fiecare lectură indicarea textului, titlul şi începutul; în legătură cu acestea, trebuie să se ţină 
seama de următoarele: 
 
18 A. Indicarea textului, (adică a capitolului şi a versetelor) este făcută după ediţia Vulgata, adăugându-se şi notaţia după 
textul original (ebraic, aramaic sau grec) atunci când există o deosebire între ele. La traducerile în limbile diferitelor popoare va 
putea fi adoptată fie una, fie alta dintre numerotări, după hotărârile autorităţilor competente pentru fiecare limbă în parte. 
Întotdeauna trebuie să se observe o minuţioasă indicare a capitolelor şi a versetelor, indicare ce va fi reprodusă în mod convenabil 
în textul însuşit sau la marginea lui. 
 Din această prescriere urmează ca în cărţile liturgice să figureze „indicarea” textului care trebuie citit în cadrul celebrării. 
Se va proceda însă după următoarele norme, care vor putea fi schimbate prin hotărârea autorităţilor competente, în raport cu 
obiceiurile şi convenienţele diferitelor locuri sau ale diferitelor limbi. 
 a) Să se spună totdeauna „Citire din cartea”, sau „Scrisoarea”, sau „Evanghelia”, şi nu „începutul” (afară de cazul în care în 
anumite împrejurări se va crede oportun), sau „urmarea”. 
 b) Numele cărţilor să se păstreze aşa cum au fost până acum în Liturghierul roman, în afară de următoarele: 
 1. Când sunt două cărţi cu acelaşi nume, să se spună: „Cartea întâi” şi „Cartea a doua” (spre exemplu a Regilor, a 
Macabeilor) sau „Scrisoarea întâi”, „Scrisoarea a doua”; 
 2. Să se folosească numele astăzi în uz pentru următoarele cărţi: 
„Cărţile I şi a II-a ale lui Samuel”, în loc de cărţile I şi a II-a ale Regilor; 
„Cărţile I şi a II-a ale Regilor”, în loc de cărţile a III-a şi a IV-a ale Regilor; 
„Cărţile I şi a II-a ale Cronicilor”, în loc de cărţile I şi a II-a Paralipomena; 
„Cartea lui Esdra şi cartea lui Nehemia”, în loc de cărţile I şi a II-a ale lui Esdra; 
 3. Cărţile sapienţiale, care până acum au fost cuprinse sub un singur nume, „Cartea Înţelepciunii”, se vor specifica prin 
următoarele numiri: Cartea lui Iob, a Proverbelor, Qohelet (adică Ecleziastul), Cântarea Cântărilor, cartea Înţelepciunii, cartea lui 
Ben Sirah (adică Ecleziasticul); 
 4. Pentru toate cărţile, care în Vulgata, sunt enumerate între cărţile profeţilor, să se spună: „Lectură din cartea profetului 
Isaia, Ieremia...”, chiar pentru cărţile pe care unii nu le consideră profetice; 
 5. Să se spună „Cartea Lamentaţiunilor” şi „Scrisoarea către Evrei”, fără a se menţiona profetul Ieremia sau apostolul Paul, 
deoarece astăzi toţi experţii sunt de acord că Ieremia şi Paul nu sunt autorii acestor cărţi. 
 
19 B. Pentru fiecare text se dă un titlu, ales cu grijă (adesea din chiar cuvintele textului) pentru a se indica tema principală a 
lecturii, şi, atunci când este necesar, să se arate prin înseşi aceste titluri legătura între lecturile aceleiaşi Liturghii. 
 În traducerile pentru uzul diferitelor popoare, textele să nu fie redate fără titluri. Autoritatea competentă are dreptul să 
hotărască dacă e cazul să traducă titlurile date în acest volum sau trebuie să formuleze altele, mai adaptate specificului fiecărui 
popor. Acolo unde se va crede oportun, la titlu se poate adăuga o menţiune care să explice mai pe larg sensul general al pericopei. 
 
20 C. Începutul lecturii se face prin expresiile introductive obişnuite: „În timpul acela”, „Fraţilor”, „Preaiubiţilor”, „Domnul 
spune”, expresii care se omit atunci când chiar în text se dă o indicaţie suficientă a timpului, a persoanelor sau când aceste 
cuvinte nu sunt în concordanţă cu conţinutul textului. Prin hotărârea autorităţii competente, formulele amintite pot fi omise sau 
modificate conform specificului fiecărei limbi. 
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 După aceste expresii se începe propriu-zis lectura, lăsându-se afară sau adăugându-se unele cuvinte, dacă este necesar, 
pentru înţelegerea textului separat de contextul său. De asemenea, se dau indicaţiile cuvenite când textul este format din versete 
disparate şi din această pricină trebuie făcute unele schimbări. 
 
21 D. La sfârşitul lecturilor, pentru a introduce aclamaţia poporului, se va fixa o formulă pe care lectorul va trebui să o 
rostească: „Cuvântul Domnului”, sau altă formulă cu acelaşi înţeles, conform obiceiurilor locului. 
 

IV. ALCĂTUIREA LECŢIONARELOR 
ÎN LIMBILE MODERNE 

 
22 Pe lângă cele spuse mai sus, îndeosebi la numerele 18-20, la editarea traducerilor Lecţionarului să se observe următoarele 
norme: 
 În toate ediţiile să figureze explicaţiile referitoare la structura şi scopul Lecţionarului, adică cel puţin capitolul I al acestor 
note introductive. 
 
23 Deoarece Lecţionarul are atât de mari proporţii, în mod necesar editarea lui se va face în mai multe volume, pentru care 
însă nu este prescrisă nici o împărţire. 
 Nu se exclude obiceiul din vechime de a se edita o carte pentru evanghelii şi alta pentru scrisori, conţinând lecturile din 
Vechiul Testament şi din scrierile apostolilor. 
 Se pare că e mai bine să se publice separat Lecţionarul duminical, în care vor putea fi incluse şi extrase din Lecţionarul 
pentru comemorarea sfinţilor, şi Lecţionarul pentru zilele săptămânii. Lecţionarul duminical va putea fi împărţit după ciclul de 
trei ani, astfel încât pentru fiecare an lecturile să fie aşezate în serie continuă. 
 Pot fi făcute la alegere şi alte sistematizări ce eventual s-ar considera utile. 
 
24 Textele cântărilor trebuie să fie ataşate întotdeauna lecturilor, îndeosebi pentru celebrarea Liturghiilor citite; se pot edita şi 
cărţi separate în care să figureze numai cântările. Se recomandă ca textele să fie imprimate în formă de strofe. 
 Ori de câte ori lectura este formată din părţi diferite, această structură a textului să fie scoasă în evidenţă şi prin 
aranjamentul tipografic. De asemenea, se recomandă ca toate textele, chiar şi cele care nu sunt poetice, să fie imprimate ca 
împărţite în stihuri, pentru a se da posibilitatea să fie citite mai uşor, îndeosebi de către lectorii mai puţin pregătiţi. 
 Când lectura este dată sub două forme, mai lungă şi mai scurtă, să fie tipărite separat, pentru a fi citite cu uşurinţă; dacă 
această separare nu pare oportună, să se găsească modalitatea ca ambele texte să poată fi proclamate fără greşeală. 
 În toate cărţile să se dea indicele biblic al pericopelor, după modelul celui din volumul cu Rânduiala lecturilor liturgice. 
 
25 Principiile după care se face traducerea lecturilor biblice şi a cântărilor se află în instrucţiunea „De popularibus 
interpretationibus conficiendis”, din ziua de 25 ianuarie 1969, trimisă preşedinţilor conferinţelor episcopale şi ai comisiilor 
liturgice naţionale, şi explicată prin declaraţia „Circa interpretationes textuum liturgicorum «ad interim» paratas”, publicată în 
„Notitiae” 5 (1969), privind obligaţia de a trimite spre confirmare Sfintei Congregaţii pentru Cultul Divin chiar şi traducerile ad 
interim aprobate pentru a fi folosite la Liturghie. 
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INDICE DE PRESCURTĂRI 
 
 Gen   Cartea Genezei 
 Ex    Cartea Exodului 
 Lev    Cartea Leviticului 
 Num   Cartea Numerilor 
 Dt    Cartea Deuteronomului 
 Ios    Cartea lui Iosua 
 Jud    Cartea Judecătorilor 
 Rut   Cartea lui Rut 
 1 şi 2 Sam  Cărţile 1 şi 2 ale lui Samuel 
 1 şi 2 Rg  Cărţile 1 şi 2 ale Regilor 
 1 şi 2 Cr  Cărţile 1 şi 2 ale Cronicilor 
 Esd    Cartea lui Esdra 
 Neh   Cartea lui Nehemia 
 Est    Cartea Esterei 
 Iob   Cartea lui Iob 
 Ps    Cartea Psalmilor 
 Prov   Cartea Proverbelor 
 Tob   Cartea lui Tobia 
 Idt    Cartea Iuditei 
 Qoh   Cartea lui Qohelet (= Ecleziast) 
 Ct    Cartea Cântarea Cântărilor 
 Is    Cartea profetului Isaia 
 Ier    Cartea profetului Ieremia 
 Lam   Cartea Lamentaţiunilor (Plângeri) 
 Bar    Cartea profetului Baruh 
 Ez    Cartea profetului Ezechiel 
 Dan   Cartea profetului Daniel 
 Os    Cartea profetului Osea 
 Am    Cartea profetului Amos 
 Abd   Cartea profetului Abdia 
 Iona  Cartea profetului Iona 
 Mih   Cartea profetului Mihea 
 Ioel   Cartea profetului Ioel 
 Nah   Cartea profetului Nahum 
 Hab   Cartea profetului Habacuc 
 Sof    Cartea profetului Sofonia 
 Ag    Cartea profetului Aggeu 
 Zah   Cartea profetului Zaharia 
 Mal   Cartea profetului Malahia 
 Înţ    Cartea Înţelepciunii 
 Sir    Cartea lui Ben Sirah (= Ecleziastic) 
 1 şi 2 Mac  Cărţile 1 şi 2 ale Macabeilor 
 
 Mt    Evanghelia după Matei 
 Mc   Evanghelia după Marcu 
 Lc   Evanghelia după Luca 
 In   Evanghelia după Ioan 
 Fap   Faptele Apostolilor 
 Rom  Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 
 1 şi 2 Cor Scrisorile 1 şi 2 ale sfântului apostol Paul către Corinteni 
 Gal   Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 
 Ef   Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 
 Fil   Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 
 Col   Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 
 1 şi 2 Tes Scrisorile 1 şi 2 ale sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 
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 1 şi 2 Tim Scrisorile 1 şi 2 ale sfântului apostol Paul către Timotei 
 Tit   Scrisoarea sfântului apostol Paul către Tit 
 Flm   Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filemon 
 Evr   Scrisoarea către Evrei 
 Iac   Scrisoarea sfântului apostol Iacob 
 1 şi 2 Pt  Scrisorile 1 şi 2 ale sfântului apostol Petru 
 1, 2 şi 3 In Scrisorile 1, 2 şi 3 ale sfântului apostol Ioan 
 Iuda  Scrisoarea sfântului apostol Iuda 
 Ap   Apocalipsul sfântului apostol Ioan 
 
 
N.B.: În text, psalmii sunt luaţi din ediţia numită Vulgata nouă (Typis Polyglottis Vaticanis, 1969), care are o numerotare deosebită a 

versetelor. Însă, indicarea versetelor după titlul fiecărui psalm responsorial este făcută după Vulgata veche, după cum apare 
în ediţia tipică Ordo Lectionum Missae (Typis Polyglottis Vaticanis, 1969). 
Antifoanele sunt luate de obicei din Vulgata nouă, totuşi, uneori au fost introduse uşoare adaptări indicate prin sigla „cf.”, 
aşa încât versetul responsorial formulat de cele mai multe ori ca invocaţie, să poată fi mai uşor cântat de către popor. 
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Tabelul I 
Tabelul sărbătorilor mobile 

 
 

Anul 
Domnului 

 
Ciclul 

duminical 

 
Ciclul 
ferial 

 
Miercurea 

Cenuşii 

 
Paştele 

 
Rusaliile 

Sărbătorile de peste an 
Dumin
din Ad

      Înainte de Post După timpul pascal 

      Până săpt. Din de la săpt. 

2000 B II 8 mart. 23 apr. 11 iun. 7 mart. 9 12 iun. 10 3 de

2001 
2002 
2003 
2004 

C 
A 
B 
C 

I 
II 
I 
II 

28 febr. 
13 febr. 
5 mart. 
25 febr. 

15 apr. 
31 mart. 
20 apr. 
11 apr. 

3 iun. 
19 mai 
8 iun. 
30 mai 

27 febr. 
12 febr. 
4 mart. 
24 febr. 

8 
5 
8 
7 

4 iun. 
20 mai 
9 iun. 

31 mai. 

9 
7 

10 
9 

2 de
1 de

30 no
28 no

2005 
2006 
2007 
2008 

A 
B 
C 
A 

I 
II 
I 
II 

9 febr. 
1 mart. 
21 febr. 
6 febr. 

27 mart. 
16 apr. 
8 apr. 

23 mart. 

15 mai 
4 iun. 
27 mai 
11 mai 

8 febr. 
28 febr. 
20 febr. 
5 febr. 

5 
8 
7 
4 

16 mai 
5 iun. 
28 mai 
12 mai 

7 
9 
8 
6 

27 no
3 de
2 de

30 no
2009 
2010 
2011 
2012 

B 
C 
A 
B 

I 
II 
I 
II 

25 febr. 
17 febr. 
9 mart. 
22 febr. 

12 apr. 
4 apr. 
24 apr. 
8 apr. 

31 mai 
23 mai 
12 iun. 
27 mai 

24 febr. 
16 febr. 
8 mart. 
21 febr. 

7 
6 
9 
7 

1 iun. 
24 mai 
13 iun. 
28 mai 

9 
8 

11 
8 

29 no
28 no
27 no
2 de

2013 
2014 
2015 
2016 

C 
A 
B 
C 

I 
II 
I 
II 

13 febr. 
12 febr. 
18 febr. 
10 febr. 

31 mart. 
30 mart. 

5 apr. 
27 mart. 

19 mai 
18 mai 
24 mai 
15 mai 

12 febr. 
11 febr. 
17 febr. 
9 febr. 

5 
5 
6 
5 

20 mai 
19 mai 
25 mai 
16 mai 

7 
7 
8 
7 

1 de
30 no
29 no
27 no
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Tabelul II 
Ordinea lecturii a doua în duminicile de peste an 

 
Duminica Anul A Anul B Anul C 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

1 Corinteni 1-4 
» 
» 
» 
» 

2 Corinteni 
» 

Romani 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Filipeni 
» 
» 
» 

1 Tesaloniceni 
» 
» 
» 
» 

1 Corinteni 6-11 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Efeseni 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Iacob 
» 
» 
» 
» 

Evrei 2-10 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 Corinteni 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Galateni 
» 
» 
» 
» 
» 

Coloseni 
» 
» 
» 

Evrei 11-12 
» 
» 
» 

Filemon 
1 Timotei 

» 
» 

2 Timotei 
» 
» 
» 

2 Tesaloniceni 
» 
» 
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Tabelul III 
Ordinea lecturii întâi în feriile de peste an 

 
Săptămâna Anul I Anul II 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

Evrei 
» 
» 
» 

Geneza 1-11 
» 

Siracide (Ecleziastic) 
» 

Tobia 
2 Corinteni 

» 
Geneza 12-50 

» 
» 

Exod 
» 

Exod; Levitic 
Numeri; Deuteronom 
Deuteronom; Iosua 

Judecători; Rut 
1 Tesaloniceni 

1 Tesaloniceni; Coloseni 
Coloseni; 1 Timotei 

1 Timotei 
Esdra; Aggeu; Zaharia 
Zaharia; Nehemia; Ioel 

Iona; Malahia; Ioel 
Romani 

» 
» 
» 

Înţelepciunii 
1 şi 2 Macabei 

Daniel 

1 Samuel 
» 

2 Samuel 
2 Samuel; 1 Regi 1-16 

1 Regi 1-16 
Iacob 

» 
1 Petru; Iuda 

2 Petru; 2 Timotei 
1 Regi 17-22 

1 Regi 17-22; 2 Regi 
2 Regi; Lamentaţiuni 

Amos 
Osea; Isaia 

Isaia; Mihea 
Mihea; Ieremia 

Ieremia 
Ieremia; Nahum; Habacuc 

Ezechiel 
» 

2 Tesaloniceni; 1 Corinteni 
1 Corinteni 

» 
» 

Proverbe; Qohelet (Ecleziast) 
Iob 

Galateni 
Efeseni 

» 
» 

Efeseni; Filipeni 
Tit; Filemon; 2 şi 3 Ioan 

Apocalips 
» 
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POSTUL 
MARE 
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MIERCUREA CENUŞII 

 
 LECTURA I  Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele. 
  
 Citire din cartea profetului Ioel 2,12-18 
 
12 Domnul zice: 
 „Acum întoarceţi-vă la mine din toată inima,  
 cu post, cu plâns şi cu tânguire.  
13  Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele,  
 şi întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul vostru,  
 căci el este milostiv şi îndurător, îndelung răbdător şi plin de bunătate, 
 şi nu se bucură de pedeapsa pe care a trimis-o asupra voastră.  
14 Cine ştie?  
 Poate că (Domnul) se va întoarce şi vă va ierta  
 şi va revărsa asupra voastră binecuvântarea sa,  
 aşa încât să puteţi aduce jertfă şi ofrande Domnului Dumnezeului  
 vostru. 
15 Sunaţi din trâmbiţă în Sion, rânduiţi un timp de post sfânt,  
 chemaţi pe toţi la adunare! 
16 Strângeţi poporul, vestiţi o adunare sfântă;  
 aduceţi-i pe bătrâni, strângeţi copiii, chiar şi pe pruncii de la sân!  
 Să iasă mirele din camera lui şi mireasa din odaia ei.  
17 Preoţii, slujitorii Domnului, să plângă între pridvor şi altar şi să zică:  
 «Iartă-ne, Doamne, iartă pe poporul tău!  
 Nu da de ocară moştenirea ta,  
 ca să nu-şi bată joc de ea popoarele păgâne!»  
 Pentru ce să se spună printre neamuri:  
 «Unde este Dumnezeul lor?»”  
18 Iar Domnul s-a arătat plin de grijă pentru ţara lui  
 şi s-a îndurat de poporul său. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL 50,3-4.5-6a.12-13.14 şi 17 (R.: cf. 3a) 
  
  R.:  Ai milă de noi, Doamne, 
    căci am păcătuit. 
  
3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate, 
 şi după mulţimea îndurărilor tale şterge fărădelegea mea. 
4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea 
 şi curăţă-mă de păcatul meu. R. 
  
5 Căci recunosc fărădelegea mea 
 şi păcatul meu stă pururi înaintea mea. 
6a Numai împotriva ta am păcătuit 
 şi ce-i rău înaintea ta am săvârşit. R. 
  
12 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, 
 şi un duh drept înnoieşte înăuntrul meu. 
13 Nu mă alunga din faţa ta 
 şi Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. R. 
  
14 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale 
 şi întăreşte-mă cu duh binevoitor. 
17 Doamne, deschide-mi buzele 
 şi gura mea va vesti mărirea ta. R. 
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 LECTURA A II-A  Împăcaţi-vă cu Dumnezeu. 
        Iată, acum e timpul potrivit. 
  
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 5,20 – 6,2 
 
20 Fraţilor, 
 noi suntem trimişi din partea lui Cristos 
 şi prin noi, de fapt, vă vorbeşte însuşi Dumnezeu.  
 Vă implorăm deci în numele lui Cristos:  
 împăcaţi-vă cu Dumnezeu!  
21 Căci pe Cristos, care nu a cunoscut păcatul,  
 pentru noi Dumnezeu l-a făcut una cu păcatul oamenilor,  
 pentru ca prin el noi să dobândim dreptatea lui Dumnezeu.  
6,1 Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu,  
 vă îndemnăm să nu lăsaţi ca harul lui Dumnezeu să fie fără rod în voi;  
2 căci el zice:  
 „La timpul potrivit te-am ascultat,  
 în ziua mântuirii te-am ajutat”.  
 Iată, acum este timpul potrivit;  
 iată, acum este ziua mântuirii. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE  Ps 94,8ab 
     Astăzi nu vă împietriţi inimile, 
     ci ascultaţi glasul Domnului. 
  

Notă: În locul versetului dinaintea Evangheliei stabilit pentru fiecare zi poate fi ales unul din versetele propuse la pag. 
266. 

  
 EVANGHELIA  Tatăl tău, care vede ce faci tu în ascuns,  
       îţi va răsplăti. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei  6,1-6.16-18 
 
    În timpul acela, 
    Isus a spus ucenicilor săi: 
1 „Luaţi aminte să nu săvârşiţi faptele voastre bune înaintea oamenilor,  
 ca să fiţi văzuţi de ei;  
 altfel, nu veţi avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri.  
2 Deci când dai pomană,  
 nu trâmbiţa înaintea ta,  
 cum fac făţarnicii în sinagogi şi pe uliţe,  
 ca să fie slăviţi de oameni;  
 vă spun adevărul: aceştia şi-au primit răsplata.  
3 Tu însă când dai pomană,  
 să nu ştie stânga ce face dreapta,  
4 pentru ca pomana ta să fie dată în ascuns,  
 şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie.  
5 Când vă rugaţi, nu fiţi ca făţarnicii,  
 cărora le place să se roage prin sinagogi şi la colţurile uliţelor,  
 stând în picioare, ca să fie văzuţi de oameni;  
 adevăr vă spun: şi-au primit răsplata.  
6 Tu însă când te rogi, intră în camera ta  
 şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău care este în ascuns,  
 şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie.  
16 Când postiţi să nu vă arătaţi trişti, ca făţarnicii,  
 căci ei îşi schimonosesc feţele,  
 ca să arate oamenilor că postesc.  
 Vă spun adevărul: şi-au luat răsplata.  
17 Tu însă când posteşti,  
 unge-ţi capul şi spală-ţi faţa,  
18 ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti,  
 ci Tatălui tău care este în ascuns  
 şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti. 
  

Cuvântul Domnului 
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JOI 
DUPĂ MIERCUREA CENUŞII 

  
 LECTURA I  Iată, pun astăzi înaintea voastră  
      binecuvântarea şi blestemul. 
  
 Citire din cartea Deuteronomului 30,15-20 
 
15  Moise a vorbit poporului spunând: 
  „Iată, îţi pun astăzi înainte viaţa şi binele, moartea şi răul:  
16 Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău  
 să umbli pe căile lui şi să păzeşti poruncile lui,  
 legile şi rânduielile lui, ca să trăieşti şi să te înmulţeşti,  
 şi ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze  
 în ţara pe care o vei lua în stăpânire.  
17 Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta  
 şi, lăsându-te amăgit, te vei închina altor zei şi le vei sluji,  
18 vă spun astăzi că veţi pieri  
 şi nu veţi avea zile multe în ţara pe care o veţi lua în stăpânire,  
 după ce veţi trece Iordanul. 
19 Iau azi cerul şi pământul ca martori  
 că am pus înaintea voastră viaţa şi moartea, binecuvântarea şi  
 blestemul.  
 Alege, aşadar, viaţa, ca să trăieşti tu şi seminţia ta.  
20 Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău,  
 să asculţi glasul lui şi să te alipeşti de el,  
 căci de aceasta atârnă viaţa ta şi lungimea zilelor tale,  
 şi numai aşa vei putea locui în ţara pe care Domnul Dumnezeul tău  
 cu jurământ a făgăduit-o părinţilor tăi,  
 lui Abraham, lui Isaac şi lui Iacob, că le-o va da”. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: Ps 39,5a) 
  
  R.:  Fericit este omul  
    care îşi pune încrederea în Domnul. 
  
1 Fericit este omul care nu ia parte la sfatul celor răi, 
 nu urmează calea păcătoşilor 
 şi nu se aşază lângă cei care batjocorăsc; 
2 dar îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului 
 şi la Legea lui cugetă ziua şi noaptea. R. 
  
3 El este ca pomul sădit lângă un izvor de apă, 
 care aduce rod la timpul potrivit; 
 frunzele lui nu se veştejesc 
 şi tot ce începe duce la bun sfârşit. R. 
  
4 Nu tot aşa este cu cei răi, nu tot aşa, 
 ei sunt ca pleava, pe care o spulberă vântul. 
6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi, 
 iar drumul pe care merg cei răi duce la pieire. R. 
  



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 VERS LA EVANGHELIE  Mt 4,17 
   Convertiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor. 
  
 EVANGHELIA  Cine îşi va pierde viaţa pentru mine şi-o va mântui. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 9,22-25 
 
22 În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
 „Fiul Omului, trebuie să pătimească multe,  
 să fie tăgăduit de bătrâni, de mai marii preoţilor şi de cărturari,  
 să fie omorât şi a treia zi să învie.”  
23 Apoi a zis tuturor:  
 „Dacă voieşte cineva să vină după mine,  
 să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să mă urmeze.  
24 Fiindcă cine va voi să-şi scape viaţa, o va pierde;  
 iar cine îşi va pierde viaţa pentru mine, o va mântui.  
25 Şi ce i-ar folosi omului să câştige lumea întreagă,  
 dacă s-ar osândi ori s-ar pierde pe sine însuşi?” 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  

VINERI 
DUPĂ MIERCUREA CENUŞII 

 
 LECTURA I  Oare acesta este postul care-mi place? 
  
 Citire din cartea profetului Isaia  58,1-9a 
 
1  Aşa vorbeşte Domnul:  
  „Strigă din toate puterile şi nu te opri,  
 dă drumul glasului să sune ca o trâmbiţă,  
 vesteşte poporului meu păcatele sale şi casei lui Iacob fărădelegile sale.  
2 În fiecare zi mă caută şi vor să afle căile mele,  
 ca un neam care ar fi înfăptuit dreptatea  
 şi n-ar fi părăsit Legea Dumnezeului său.  
 Ei mă întreabă despre legile dreptăţii  
 şi vor să se apropie de Dumnezeu. 
 Dar tot ei zic: 
3 «Pentru ce să postim, dacă tu nu vezi?  
 La ce să ne chinuim sufletul, dacă tu nu ţii seamă de lucrul acesta?»  
 Dar iată că în zi de post voi vă lăsaţi în voia pornirilor voastre  
 şi asupriţi crunt pe cei care trudesc pentru voi.  
4 În timp ce postiţi, voi vă certaţi şi bateţi furioşi cu pumnul.  
 Dacă vreţi ca strigătul vostru să se audă sus,  
 nu mai postiţi ca până acum.  
5 Oare acesta este postul care-mi place?  
 Oare aceasta este ziua în care omul îşi smereşte sufletul său?  
 Să-şi plece capul ca un fir de papură şi să se culce pe sac şi cenuşă?  
 Aceasta numeşti tu post şi zi plăcută Domnului?  
6 Iată postul care-mi place:  
 rupe lanţurile nedreptăţii, dezleagă legăturile robiei,  
 dă drumul celor asupriţi şi sfărâmă orice fel de jug;  
7 împarte-ţi pâinea cu cel flămând  
 şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost;  
 pe cel gol îmbracă-l şi nu întoarce spatele semenului tău.  
8 Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi-ţi vei grăbi vindecarea;  
 dreptatea ta îţi va merge înainte  
 şi slava Domnului te va însoţi.  
9a Atunci tu vei chema pe Domnul şi el îţi va răspunde,  
 îl vei striga şi el îţi va zice: «Iată-mă!»”. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 50,3-4.5-6a.18-19 (R.: 19b) 
  
  R.:  Inima căită şi smerită,  
    Dumnezeule, n-o dispreţui. 
  
3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate, 
 şi după mulţimea îndurărilor tale şterge fărădelegea mea. 
4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea 
 şi curăţă-mă de păcatul meu. R. 
  
5 Căci recunosc fărădelegea mea 
 şi păcatul meu stă pururi înaintea mea. 
6a Numai împotriva ta am păcătuit 
 şi ce-i rău înaintea ta am săvârşit. R. 
  
18 Dacă ai fi voit jertfe, ţi-aş fi adus, 
 dar arderile de tot nu-ţi sunt plăcute. 
19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit, 
 inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui. R. 
  



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 VERS LA EVANGHELIE  Am 5,14 
     Căutaţi binele şi nu răul, 
     ca să aveţi viaţă şi Domnul va fi cu voi. 
  
 EVANGHELIA  Vor veni zile când mirele nu va mai fi cu ei  
       şi atunci vor posti. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 9,14-15 
 
14 În timpul acela,  
  pe când Isus se afla în ţinutul Gherasenilor,  
 au venit la el ucenicii lui Ioan Botezătorul  
 şi l-au întrebat:  
 „Pentru ce noi şi fariseii postim deseori,  
 iar ucenicii tăi nu postesc deloc?”  
15 Isus le-a răspuns:  
 „Pot oare nuntaşii să fie trişti câtă vreme mirele este cu ei?  
 Vor veni zile când mirele nu va mai fi în mijlocul lor  
 şi atunci vor posti”. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  

SÂMBĂTĂ 
DUPĂ MIERCUREA CENUŞII 

 
 LECTURA I  Când vei da din toată inima pâinea ta celui flămând, 
      lumina ta va răsări în întuneric. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia  58,9b-14 
 
9b Aşa vorbeşte Domnul: 
  „Dacă vei îndepărta din mijlocul tău asuprirea,  
 gestul de ameninţare şi cuvintele de ocară,  
10 dacă vei da de mâncare celui flămând şi vei aduce mângâiere celui  
 amărât, 
 atunci lumina ta va răsări în întuneric  
 şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare.  
11 Domnul te va călăuzi neîncetat,  
 îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă  
 şi va da din nou putere mădularelor tale;  
 vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor, ale cărui ape nu seacă  
 niciodată.  
12 Pe vechile tale ruine vor fi ziduri noi, vei ridica din nou temeliile  
 străbune  
 şi vei fi numit reparator de spărturi şi înnoitor de drumuri,  
 ca ţara să poată fi locuită.  
13 Dacă-ţi vei opri piciorul în ziua de odihnă  
 şi nu-ţi vei mai vedea de treburile tale în ziua mea cea sfântă,  
 ci vei socoti ziua de odihnă ca desfătare şi vrednică de cinste,  
 ca sfinţită de Domnul, şi o vei cinsti fără să mai umbli,  
 fără să te mai îndeletniceşti cu treburile tale  
 şi fără să mai vorbeşti lucruri deşarte,  
14 atunci îţi vei afla desfătarea în Domnul.  
 Eu voi duce carul tău triumfal pe culmile cele mai înalte ale ţării  
 şi voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău, Iacob,  
 căci gura Domnului a vorbit acestea”. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 85,1-2.3-4.5-6 (R.: 11a) 
  
  R.:  Învaţă-mă, Doamne, căile tale  
    şi condu-mă cu adevărul tău. 
  
1 Pleacă-ţi, Doamne, urechea şi răspunde-mi, 
 mie, celui sărman şi nefericit. 
2 Păzeşte-mi sufletul pentru că îţi sunt credincios. 
 Mântuieşte pe slujitorul tău, care se încrede în tine. R. 
  
3 Tu eşti Dumnezeul meu, ai milă de mine; 
 Doamne, către tine strig ziua întreagă. 
4 Înveseleşte inima slujitorului tău! 
 Către tine, Doamne, îmi înalţ sufletul. R. 
  
5 Căci tu, Doamne, eşti bunătate şi îndurare, 
 pentru toţi care te cheamă. 
6 Ascultă-mi, Doamne, rugăciunea; 
 ia aminte la glasul plângerilor mele. R. 
  



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 VERS LA EVANGHELIE  Ex 33,11 
    Nu vreau moartea celui păcătos, 
     ci să se întoarcă de la calea lui şi să rămână viu. 
  
 EVANGHELIA  N-am venit să chem la pocăinţă pe cei drepţi, 
       dar pe cei păcătoşi. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 5,27-32 
 
27  În timpul acela,  
  trecând prin faţa unui punct vamal,  
 Isus a văzut un vameş, cu numele de Levi,  
 şezând la masa lui de lucru,  
 şi i-a zis: „Urmează-mă!”  
28 Iar vameşul, lăsând totul, s-a ridicat şi a mers după Isus.  
29 Levi a făcut un ospăţ mare în casa lui, în cinstea lui Isus;  
 mulţime mare de vameşi şi alţi oaspeţi şedeau cu ei la masă.  
30 Dar fariseii şi cărturarii, care erau de partea lor,  
 murmurau zicând către ucenicii lui:  
 „Pentru ce mâncaţi şi beţi împreună cu vameşii şi păcătoşii?”  
31 Isus a luat cuvântul şi le-a zis:  
 „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de medic, ci cei bolnavi.  
32 N-am venit să chem la pocăinţă pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi”. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  

DUMINICA I DIN POSTUL MARE 
 

ANUL A 
  
 LECTURA I  Crearea protopărinţilor şi păcatul. 
  
 Citire din cartea Genezei 2,7-9; 3,1-7 
 
7 Domnul Dumnezeu l-a creat pe om din ţărâna pământului,  
  i-a suflat în faţă duh de viaţă,  
 şi omul a devenit astfel fiinţă vie.  
8 Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit,  
 şi l-a pus acolo pe omul pe care îl făcuse.  
9 Şi a făcut Domnul Dumnezeu să răsară din pământ tot felul de pomi,  
 plăcuţi la vedere şi cu roade bune de mâncat,  
 iar în mijlocul grădinii era pomul vieţii şi pomul cunoaşterii binelui şi  
 răului.  
3,1 Între toate vieţuitoarele câmpului, pe care le făcuse Domnul Dumnezeu,  
 şarpele era cel mai viclean.  
 El a zis către femeie: „A zis Dumnezeu cu adevărat 
 să nu mâncaţi din roadele nici unui pom din grădină?”  
2 Femeia a răspuns şarpelui:  
 „Putem să mâncăm din roadele tuturor pomilor din grădină;  
3 numai din rodul pomului din mijlocul grădinii ne-a zis Dumnezeu:  
 «Să nu mâncaţi din el, nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi!»”.  
4 Atunci şarpele a zis către femeie: „Nicidecum nu veţi muri!  
5 Dar Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi mânca din el  
 vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi  
 răul”.  
6 Aşadar, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit,  
 şi că pomul era de dorit, ca unul care dă înţelepciune,  
 şi a luat din el şi a mâncat şi a dat şi bărbatului său care a mâncat şi el.  
7 Atunci li s-au deschis ochii la amândoi şi au cunoscut că erau goi;  
 au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut îmbrăcăminte din ele. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 50,3-4.5-6a.12-13.14 şi 17 (R.: cf. 3a) 
  
  R.:  Ai milă de noi, Doamne, 
    căci am păcătuit. 
  
3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate, 
 şi după mulţimea îndurărilor tale şterge fărădelegea mea. 
4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea 
 şi curăţă-mă de păcatul meu. R. 
  
5 Căci recunosc fărădelegea mea 
 şi păcatul meu stă pururi înaintea mea. 
6a Numai împotriva ta am păcătuit 
 şi ce-i rău înaintea ta am săvârşit. R. 
  
12 Zideşte în mine inimă curată, Dumnezeule, 
 şi duh drept înnoieşte înlăuntrul meu. 
13 Nu mă alunga de la faţa ta 
 şi Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. R. 
  
14 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale 
 şi întăreşte-mă cu duh binevoitor. 
17 Doamne, deschide-mi buzele 
 şi gura mea va vesti mărirea ta. R. 
  



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 LECTURA A II-A  Unde s-a înmulţit păcatul, acolo a prisosit harul. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 5,12-19 
 
12  Fraţilor, printr-un singur om, 
  păcatul a intrat în lume, iar prin păcat a intrat moartea;  
 astfel, moartea a trecut la toţi oamenii,  
 căci toţi oamenii au păcătuit în cel dintâi om.  
13 De aceea păcatul era în lume şi înainte de Legea lui Moise,  
 cu toate că păcatul nu poate fi socotit ca atare câtă vreme nu este o lege.  
14 Totuşi de la Adam până la Moise  
 moartea a domnit şi peste cei ce nu păcătuiseră printr-o neascultare,  
 aşa cum făcuse Adam,  
 care este icoana celui care avea să vină (adică a lui Cristos).  
15 Dar harul nu este la fel cu greşeala.  
 Căci dacă prin greşeala unuia toţi au fost loviţi cu moartea,  
 cu mult mai mult harul lui Dumnezeu  
 şi darul lui au prisosit asupra celor mulţi,  
 prin harul unui singur om, Isus Cristos.  
16 Iar darul nu este la fel cum este greşeala celui dintâi om:  
 căci judecata pornind de la greşeala celui dintâi  
 a adus osânda pentru cei mulţi,  
 pe când harul duce (pe oameni) din multe greşeli la îndreptare.  
17 Căci, dacă prin greşeala unuia, moartea a domnit prin unul,  
 cu mult mai mult cei ce primesc prisosinţa harului  
 şi a darului dreptăţii vor domni în viaţă prin unul, Isus Cristos. 
18 Aşadar, precum prin greşeala unuia a venit osânda pentru toţi oamenii,  
 aşa şi prin dreptatea unuia  
 a venit pentru toţi oamenii îndreptarea care dă viaţă.  
19 Căci precum prin neascultarea unui om au devenit păcătoşi cei mulţi,  
 tot aşa prin ascultarea unuia vor deveni drepţi cei mulţi. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 

sau forma scurtă: 
  
 LECTURA A II-A  Unde s-a înmulţit păcatul, acolo a prisosit harul. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 5,12.17-19 
 
12  Fraţilor,  
  printr-un singur om,  
 păcatul a intrat în lume, iar prin păcat a intrat moartea;  
 astfel, moartea a trecut la toţi oamenii,  
 căci toţi oamenii au păcătuit în cel dintâi om.  
17 Căci, dacă prin greşeala unuia, moartea a domnit prin unul,  
 cu mult mai mult cei ce primesc prisosinţa harului  
 şi a darului dreptăţii vor domni în viaţă prin unul, Isus Cristos. 
18 Aşadar, precum prin greşeala unuia a venit osânda pentru toţi oamenii,  
 aşa şi prin dreptatea unuia  
 a venit pentru toţi oamenii îndreptarea care dă viaţă.  
19 Căci precum prin neascultarea unui om au devenit păcătoşi cei mulţi,  
 tot aşa prin ascultarea unuia vor deveni drepţi cei mulţi. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 VERS LA EVANGHELIE  Mt 4,4b 
    Nu numai cu pâine trăieşte omul,  
    dar şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu. 
  
 EVANGHELIA  Isus posteşte patruzeci de zile şi este ispitit. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei  4,1-11 
 
1  În timpul acela,  
  Isus a fost condus de Duhul Sfânt în pustiu,  
 ca să fie ispitit de către Diavol.  
2 După ce a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, i s-a făcut  
 foame. 
3 Atunci, apropiindu-se, ispititorul i-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu,  
 spune ca pietrele acestea să se prefacă în pâini”.  
4 Dar Isus i-a răspuns, zicând:  
 „Scris este: Nu numai cu pâine trăieşte omul,  
 ci şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu”.  
5 Apoi Diavolul l-a dus în Oraşul Sfânt, l-a aşezat pe aripa templului şi  
 i-a zis:  
6 „Dacă tu eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris:  
 El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta şi ei te vor lua pe mâini,  
 ca nu cumva să-ţi loveşti de vreo piatră piciorul tău”.  
7 Isus i-a răspuns: „Iarăşi este scris: Să nu ispiteşti pe Domnul  
 Dumnezeul tău”.  
8 După aceasta Diavolul l-a dus pe un munte foarte înalt,  
 i-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi i-a zis:  
9 „Toate acestea ţi le voi da ţie, dacă vei cădea înaintea mea şi mi te vei  
 închina”.  
10 Atunci Isus i-a răspuns: „Pleacă din faţa mea, Satană, căci scris este:  
 Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai lui să-i slujeşti”.  
11 Atunci Diavolul l-a lăsat.  
 Şi iată, au venit la Isus îngerii şi îl slujeau. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 

ANUL B 
  
 LECTURA I  Legământul lui Dumnezeu cu Noe,  
      după ce acesta a fost salvat de apele potopului. 
  
 Citire din cartea Genezei 9,8-15 
 
8  După potop, Dumnezeu a spus lui Noe şi fiilor săi: 
  „Iată, eu închei un legământ cu voi, 
 cu toţi urmaşii voştri  
10 şi cu toate vieţuitoarele care sunt cu voi:  
9  cu păsările, cu animalele şi cu toate fiarele pământului care sunt cu voi,  
 şi cu toate vietăţile care au ieşit din corabie.  
11 Fac un legământ cu voi,  
 că nici o făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului  
 şi nu va mai veni potop ca să pustiască pământul.”  
12 Şi Dumnezeu le-a zis:  
 „Iată semnul legământului, pe care-l fac între mine şi voi,  
 şi între toate vieţuitoarele care sunt cu voi,  
 pentru toate neamurile de oameni în veci:  
13 Curcubeul meu, pe care l-am aşezat în nori,  
 el va sluji ca semn al legământului dintre mine şi pământ.  
14 Când voi strânge nori deasupra pământului,  
 curcubeul se va arăta în nori;  
15 eu îmi voi aduce aminte de legământul dintre mine şi voi  
 şi toate vieţuitoarele de orice fel;  
 şi apele nu vor mai produce potopul care nimiceşte toate făpturile.” 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 24,4bc-5ab.6-7bc.8-9 (R.: cf. 10) 
  
  R.:  Căile tale, Doamne,  
    sunt adevăr şi îndurare. 
  
4bc Arată-mi, Doamne, căile tale, 
 condu-mă pe cărările tale. 
5ab Povăţuieşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă, 
 căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele! R. 
  
6 Aminteşte-ţi, Doamne, de bunătatea şi îndurarea ta, 
 pentru că ele sunt veşnice. 
7bc Adu-ţi aminte de mine în îndurarea ta, 
 pentru bunătatea ta, Doamne! R. 
  
8 Domnul este bun şi drept, 
 el arată păcătoşilor calea. 
9 El conduce pe cei umili în dreptate 
 şi învaţă pe cei smeriţi căile sale. R. 
  



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 LECTURA A II-A  Arca lui Noe este icoana botezului,  
        care acum vă mântuieşte pe voi. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 3,18-22 
 
18 Preaiubiţilor,  
  Cristos a murit pentru păcate, o dată pentru totdeauna:  
 cel drept a murit pentru cei nelegiuiţi,  
 pentru ca să vă conducă la Dumnezeu.  
 Cu trupul el a fost supus morţii,  
 cu duhul a fost readus la viaţă.  
19 Astfel el a mers să ducă mesajul său la cei care erau prizonierii morţii.  
20 Aceştia, odinioară, se revoltaseră,  
 când răbdarea lui Dumnezeu era în aşteptare,  
 în timp ce Noe construia arca,  
 în care numai câţiva, adică opt suflete cu totul,  
 au fost salvate prin apă.  
21 Aceasta este o imagine a botezului,  
 care acum vă mântuieşte pe voi,  
 nu prin curăţirea de petele exterioare,  
 ci prin angajarea în faţa lui Dumnezeu cu o conştiinţă dreaptă,  
 prin învierea lui Isus Cristos,  
22 care s-a înălţat la cer,  
 mai presus de îngeri şi de toate puterile nevăzute,  
 la dreapta lui Dumnezeu. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE  Mt 4,4b 
     Nu numai cu pâine trăieşte omul,  
     dar şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu. 
  
 EVANGHELIA  Isus a fost ispitit de Satana, iar îngerii îi slujeau lui. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  1,12-15 
 
12 În timpul acela,  
  Duhul Sfânt l-a condus pe Isus în pustiu.  
13 Acolo a rămas patruzeci de zile şi a fost ispitit de Satana. 
 El era împreună cu fiarele sălbatice, iar îngerii îi slujeau.  
14 După ce Ioan a fost aruncat în închisoare,  
 Isus s-a dus în Galileea ca să predice evanghelia lui Dumnezeu.  
15 El zicea: 
 „S-a împlinit timpul şi împărăţia lui Dumnezeu este aproape. 
 Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!” 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL C 
 
 LECTURA I  Mărturisirea de credinţă a poporului ales. 
  
 Citire din cartea Deuteronomului 26,4-10 
 
4  Moise a spus poporului: 
  „Când tu vei prezenta cele dintâi roade ale pământului,  
 preotul să ia coşul din mâna ta  
 şi să-l pună înaintea altarului Domnului Dumnezeului tău.  
5 Apoi vei rosti aceste cuvinte în faţa Domnului Dumnezeului tău: 
 «Tatăl meu era un arameu pribeag care s-a dus în Egipt,  
 unde a trăit ca un străin, cu puţinii săi oameni.  
 Acolo el a ajuns un popor mare, puternic şi numeros.  
6 Egiptenii ne-au chinuit,  
 ne-au asuprit şi ne-au supus la grea robie.  
7 Dar noi am strigat către Domnul Dumnezeul părinţilor noştri,  
 iar Domnul ne-a auzit glasul şi a văzut umilirea,  
 chinurile şi asuprirea noastră.  
8 Şi Domnul ne-a scos din Egipt cu mână tare şi cu braţ puternic,  
 cu fapte înfricoşătoare, cu semne şi minuni.  
9 El ne-a condus în acest loc şi ne-a dat această ţară,  
 o ţară în care curge lapte şi miere.  
10 Acum iată, aduc primele roade din recoltele pământului  
 pe care mi l-ai dat tu, Doamne!»  
 Roadele acelea să le pui înaintea Domnului Dumnezeului tău  
 şi să te închini înaintea Domnului Dumnezeului tău”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL 90,1-2.10-11.12-13.14-15 (R.: cf. 15b) 
  
 R.:  Fii cu mine, Doamne, 
   în orice strâmtorare. 
  
1 Tu care stai sub ocrotirea Celui Preaînalt 
 şi locuieşti la umbra Celui Preaputernic, 
2 spune-i Domnului: „Tu eşti scăparea mea 
 şi locul meu de refugiu, 
 Dumnezeul meu în care mă încred”. R. 
  
10 Nici un rău nu te va lovi, 
 nici o nenorocire nu se va apropia de locuinţa ta, 
11 pentru că Domnul va porunci îngerilor săi 
 să te păzească pe toate căile tale. R. 
  
12 Ei te vor purta pe mâini, 
 ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră; 
13 vei păşi peste şerpi veninoşi şi peste vipere, 
 lei şi balauri vei călca în picioare. R. 
  
14 Pentru că nădăjduieşte în mine, îl voi salva, 
 îl voi ocroti, pentru că îmi cinsteşte numele. 
15 Când mă va chema, eu îi voi răspunde,  
 voi fi alături de el în necazuri,  
 îl voi elibera şi-l voi preamări. R. 
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 LECTURA A II-A  Mărturisirea de credinţă  
        a celui care crede în Cristos. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 10,8-13 
 
8 Fraţilor,  
  ce zice Scriptura?  
 „Cuvântul este aproape de tine: în gura ta şi în inima ta”.  
 Cuvântul acesta este mesajul credinţei pe care o predicăm noi.  
9 Aşadar, dacă tu mărturiseşti,  
 cu gura ta, că Isus este Domn  
 şi crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morţi, vei fi mântuit.  
10 Acela care crede cu inima devine drept  
 şi acela care cu gura îşi mărturiseşte credinţa ajunge la mântuire.  
11 Scriptura zice:  
 „La judecată nici unul dintre cei care cred nu va fi dat de ruşine”.  
12 Astfel, între iudei şi păgâni nu este nici o deosebire:  
 căci toţi au acelaşi Domn,  
 bogat în îndurare faţă de toţi cei care îl cheamă,  
 fiindcă este scris:  
13 „Toţi cei care vor chema numele Domnului vor fi mântuiţi”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE  Mt 4,4b 
     Nu numai cu pâine trăieşte omul,  
     dar şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu. 
  
 EVANGHELIA  Isus a fost dus de către Duhul Sfânt în pustiu, 
       unde a fost ispitit. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 4,1-13 
 
1 În timpul acela,  
  Isus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan  
 şi a fost condus de către Duhul Sfânt în pustiu  
2 şi timp de patruzeci de zile,  
 şi a fost ispitit de Diavol.  
 Nu a mâncat nimic în zilele acelea,  
 iar când s-a împlinit timpul i s-a făcut foame. 
3 Atunci a zis Diavolul:  
 „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu,  
 porunceşte acestei pietre să se prefacă în pâine”.  
4 Isus i-a răspuns:  
 „Scris este: «Nu numai cu pâine trăieşte omul,  
 ci şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu»”. 
5 Apoi Diavolul l-a dus pe un munte înalt,  
 i-a arătat într-o clipă toate împărăţiile lumii  
6 şi i-a zis:  
 „Îţi voi da toată puterea şi slava acestei împărăţii, 
 căci sunt ale mele şi le dau cui vreau eu.  
7 Dacă, aşadar, te vei închina înaintea mea,  
 toate vor fi ale tale”. 
8 Isus i-a răspuns:  
 „Scris este: «Domnului Dumnezeului tău să te închini  
 şi numai lui să-i slujeşti»”.  
9 Apoi Diavolul l-a dus la Ierusalim, 
 l-a aşezat pe aripa templului şi i-a zis:  
 „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici,  
10 căci scris este:  
 «Va porunci îngerilor săi pentru tine ca să te păzească»,  
11 şi iarăşi:  
 «Ei te vor purta pe mâini,  
 ca să nu-ţi loveşti piciorul de vreo piatră»”.  
12 Isus i-a răspuns:  
 „S-a spus: «Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău!»”  
13 După ce l-a ispitit în toate felurile,  
 Diavolul s-a îndepărtat de Isus pentru un anumit timp. 
  

Cuvântul Domnului 
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LUNI 
 
 LECTURA I  Să nu fii nedrept cu aproapele tău. 
  
 Citire din cartea Leviticului 19,1-2.11-18 
 
1 Domnul i-a vorbit lui Moise, zicând:  
  „Vorbeşte întregii adunări a fiilor lui Israel şi spune-le: 
2 «Fiţi sfinţi, căci eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt.  
11 Să nu furaţi, să nu minţiţi şi să nu înşele nimeni pe aproapele său. 
12 Şi să nu juraţi strâmb pe numele meu.  
 Să nu necinsteşti numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul.  
13 Să nu asupreşti pe aproapele tău şi de la el să nu iei nimic cu forţa.  
 Să nu reţii până a doua zi plata lucrătorului cu ziua.  
14 Să nu vorbeşti de rău pe cel surd  
 şi să nu pui piedică înaintea orbului;  
 să te temi de Domnul Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul.  
15 Să nu faci nedreptate la judecată;  
 să nu cauţi la faţa celui sărac şi să nu te sfieşti de faţa celui puternic,  
 ci să judeci pe aproapele tău după dreptate.  
16 Să nu umbli cu clevetiri împotriva celor din poporul tău.  
 Să nu ceri pedeapsa cu moartea pentru aproapele tău. Eu sunt Domnul. 
17 Să nu urăşti pe fratele tău în inima ta;  
 să nu te sfieşti a-l dojeni pe aproapele tău ca să nu porţi păcatul lui.  
18 Nu căuta să te răzbuni  
 şi nu ţine supărare pe fiii poporului tău.  
 Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.  
 Eu sunt Domnul»”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.15 (R.: cf. In 6,63b) 
  
  R.:  Cuvintele tale, Doamne,  
    sunt duh şi viaţă. 
  
8 Legea Domnului este desăvârşită, 
 înviorează sufletul; 
 mărturia Domnului este adevărată, 
 îl face înţelept pe cel neştiutor. R. 
  
9 Orânduirile Domnului sunt drepte, 
 înveselesc inima, 
 poruncile Domnului sunt strălucitoare,  
 luminează ochii. R. 
  
10 Frica de Domnul este curată; 
 rămâne în veacul veacului; 
 judecăţile Domnului sunt adevărate, 
 toate sunt drepte. R. 
  
15 Plăcute să fie înaintea ta cuvintele mele 
 şi cugetul inimii mele, 
 Doamne, stânca mea  
 şi Mântuitorul meu! R. 
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 VERS LA EVANGHELIE  2 Cor 6,2b 
     Iată, acum este timpul potrivit,  
     iată, acum este ziua mântuirii. 
  
 EVANGHELIA  Tot ceea ce aţi făcut  
       unuia dintre aceşti fraţi mai mici ai mei, mie mi-aţi 
       făcut. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei  25,31-46 
 
 În timpul acela,  
  Isus a spus ucenicilor săi: 
31 „Când va veni Fiul Omului în slava sa, împreună cu toţi îngerii, 
 se va aşeza pe tronul său de mărire.  
32 Înaintea lui vor fi adunate toate popoarele,  
 dar el îi va despărţi pe unii de alţii,  
 aşa cum desparte păstorul oile de capre,  
33 şi va pune oile la dreapta sa, iar caprele la stânga sa.  
34 Atunci împăratul va spune celor de la dreapta sa:  
 «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu,  
 primiţi ca moştenire împărăţia pregătită pentru voi  
 de la întemeierea lumii;  
35 căci am fost flămând şi voi mi-aţi dat să mănânc;  
 am fost însetat şi voi mi-aţi dat să beau;  
 am fost străin şi voi m-aţi primit;  
36 am fost gol şi voi m-aţi îmbrăcat;  
 am fost bolnav şi voi m-aţi vizitat;  
 am fost în închisoare şi voi aţi venit la mine.»  
37 Atunci cei drepţi vor răspunde:  
 «Doamne, când te-am văzut noi flămând şi ţi-am dat să mănânci?  
 Sau însetat şi ţi-am dat să bei?  
38 Sau când te-am văzut noi străin şi te-am primit?  
 Sau gol şi te-am îmbrăcat?  
39 Sau când te-am văzut bolnav sau în închisoare şi am venit la tine?»  
40 Împăratul le va răspunde:  
 «Vă spun adevărul:  
 ori de câte ori aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici,  
 care sunt fraţii mei, mie mi-aţi făcut.»  
41 Apoi va spune celor din stânga:  
 «Plecaţi de la mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic,  
 pregătit Diavolului şi îngerilor săi!  
42 Căci am fost flămând şi voi nu mi-aţi dat să mănânc,  
 am fost însetat şi voi nu mi-aţi dat să beau;  
43 am fost străin şi voi nu m-aţi primit;  
 am fost gol şi voi nu m-aţi îmbrăcat;  
 am fost bolnav şi în închisoare şi voi nu m-aţi vizitat.» 
44 Atunci îi vor răspunde şi ei:  
 «Doamne, când te-am văzut noi flămând, însetat, străin, gol,  
 bolnav sau în închisoare şi nu ţi-am slujit?»  
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45 El le va răspunde:  
 «Vă spun adevărul:  
 Ori de câte ori nu aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici,  
 care sunt fraţii mei, mie nu mi-aţi făcut.»  
46 Şi vor merge aceştia în osânda veşnică,  
 iar drepţii în viaţa veşnică». 
  

Cuvântul Domnului 
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MARŢI 
 
 LECTURA I  Cuvântul meu va face ceea ce vreau eu. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia  55,10-11 
 
10 Aşa vorbeşte Domnul:  
  După cum ploaia şi zăpada, care cad din ceruri,  
 nu se întorc înapoi fără să ude pământul,  
 fără să-l facă să rodească şi să odrăslească,  
 pentru ca să dea sămânţă semănătorului  
 şi pâine celui care mănâncă,  
11 tot aşa şi cuvântul meu, care iese din gura mea,  
 nu se va întoarce la mine fără rod,  
 ci va face ceea ce vreau eu şi îşi va împlini misiunea”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,4-5.6-7.16-17.18-19 (R.: 18b) 
  
  R.:  Domnul îi scoate pe cei drepţi  
    din orice strâmtorare. 
  
4 Slăviţi pe Domnul împreună cu mine, 
 să înălţăm numele lui împreună! 
5 Când îl caut pe Domnul, el îmi răspunde 
 şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R. 
  
6 Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi, 
 şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze. 
7 Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat 
 şi l-a mântuit de toate necazurile sale. R. 
  
16 Ochii Domnului sunt îndreptaţi spre cei drepţi 
 şi urechea lui ia aminte la strigătele lor. 
17 Domnul îşi întoarce faţa împotriva celor răi, 
 pentru a şterge amintirea lor de pe pământ. R. 
  
18 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude 
 şi-i scapă din orice strâmtorare. 
19 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită 
 şi îi mântuieşte pe cei cu sufletul mâhnit. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE  Mt 4,4b 
     Nu numai cu pâine trăieşte omul,  
     dar şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu. 
  
 EVANGHELIA  Voi aşa să vă rugaţi. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei  6,7-15 
 
  În timpul acela,  

 Isus a spus ucenicilor săi: 
7 „Când vă rugaţi, nu spuneţi vorbe multe ca păgânii.  
 Ei îşi închipuie că datorită vorbăriei lor vor fi ascultaţi.  
8 Aşadar, nu faceţi ca ei,  
 căci ştie Tatăl vostru de ce aveţi nevoie, mai înainte de a-i cere.  
9 Voi deci aşa să vă rugaţi:  
 Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău;  
10 vie împărăţia ta;  
 facă-se voia ta, precum în cer aşa şi pe pământ. 
11 Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi  
12 şi ne iartă nouă greşelile noastre,  
 precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.  
13 Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de Cel Rău.  
14 Căci dacă iertaţi oamenilor greşelile lor,  
 şi pe voi vă va ierta Tatăl vostru din ceruri.  
15 Dar dacă voi nu iertaţi oamenilor,  
 nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre”. 
  

Cuvântul Domnului 
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MIERCURI 
 
 LECTURA I  Ninivitenii au părăsit calea lor cea rea. 
  
 Citire din cartea profetului Iona 3,1-10 
 
1 Domnul i-a vorbit lui Iona astfel:  
 „Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare  
2    şi vesteşte acolo ce-ţi voi spune eu”.  
3    Iona s-a sculat şi s-a dus la Ninive, după porunca Domnului.  
 Ninive însă era un oraş foarte mare:  
 îţi trebuiau trei zile ca să-l străbaţi.  
4 Iona a intrat în oraş, înaintând cale de o zi şi strigând:  
 „Încă patruzeci de zile şi Ninive va fi distrus!”  
5 Ninivitenii au crezut în Dumnezeu,  
 au vestit un post şi toţi, de la cel mai mare până la cel mai mic,  
 au îmbrăcat haine de doliu. 
6 Ajungând vestea la împăratul din Ninive,  
 acesta s-a ridicat de pe tron,  
 a aruncat de pe el veşmântul împărătesc,  
 s-a îmbrăcat cu o haină de doliu şi s-a aşezat pe cenuşă.  
7 Apoi a poruncit să se facă cunoscută în Ninive  
 această hotărâre a împăratului şi a mai-marilor săi:  
 „Oamenii, animalele de povară, boii şi oile,  
 să nu guste nimic, să nu mănânce şi să nu bea.  
8 Să se îmbrace în haine de doliu,  
 să strige cu toată puterea către Dumnezeu,  
 şi să se întoarcă fiecare din calea sa cea rea  
 şi de la fărădelegile de care îi sunt întinate mâinile. 
9 Cine ştie?  
 Poate că Dumnezeu îşi va schimba sentinţa  
 şi îşi va potoli ardoarea mâniei!  
 Şi atunci nu vom mai pieri.  
10 Văzând deci faptele lor de pocăinţă,  
 că au părăsit calea lor cea rea,  
 Dumnezeu a renunţat la pedeapsa cu care îi ameninţase. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 50,3-4.12-13.18-19 (R.: 19b) 
  
  R.:  Inima căită şi smerită  
    Dumnezeu n-o dispreţuieşte. 
  
3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate, 
 şi după mulţimea îndurărilor tale şterge fărădelegea mea. 
4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea 
 şi curăţă-mă de păcatul meu. R. 
  
12 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, 
 şi un duh drept înnoieşte înăuntrul meu. 
13 Nu mă alunga din faţa ta 
 şi Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. R. 
  
18 Dacă ai fi voit jertfe, ţi-aş fi adus, 
 dar arderile de tot nu-ţi sunt plăcute. 
19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit, 
 inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE  Ioel 2,12-13 
     Acum, spune Domnul, întoarceţi-vă la mine din toată inima,  
     căci eu sunt milostiv şi îndurător. 
  
 EVANGHELIA  Acestei generaţii nu i se va da alt semn,  
       decât cel al profetului Iona. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 11,29-32 
 
29 În timpul acela, 
  văzând că mulţimile se strângeau în jurul lui,  
 Isus a început să spună:  
 „Generaţia aceasta este o generaţie perfidă;  
 ea cere un semn,  
 dar nu i se va da alt semn, decât cel al profetului Iona.  
30 Căci după cum Iona a fost un semn pentru niniviteni,  
 tot aşa şi Fiul Omului va fi un semn pentru această generaţie.  
31 Regina de la miazăzi se va ridica în ziua judecăţii  
 alături de oamenii acestei generaţii şi-i va osândi,  
 căci ea, de la marginile pământului a venit  
 ca să asculte înţelepciunea lui Solomon;  
 şi iată, aici este unul mai mare decât Solomon.  
32 Ninivitenii se vor ridica în ziua judecăţii  
 alături de această generaţie şi o vor osândi,  
 pentru că ei s-au întors la propovăduirea lui Iona;  
 şi iată, aici este unul mai mare decât Iona. 
  

Cuvântul Domnului 
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JOI 
 
 LECTURA I  Nu am alt ajutor decât pe tine, Doamne. 
  
 Citire din cartea Esterei 14,1.3-5.12-14 
 
1 În zilele acelea, 
  regina Estera, cuprinsă de groaza morţii, care ameninţa poporul ei,  
3 a alergat la Domnul  
 şi-l implora pe Domnul Dumnezeul lui Israel, zicând: 
 „Doamne, care eşti singurul nostru rege,  
 ajută-mă pe mine care sunt singură şi n-am alt ajutor decât pe tine.  
4 Primejdia care-mi ameninţă viaţa este foarte aproape.  
5 Eu din copilărie am auzit spunându-se, în mijlocul neamului meu,  
 că tu, Doamne, l-ai ales pe Israel, dintre toate popoarele  
 şi pe părinţii noştri dintre toţi strămoşii lor, ca să-ţi faci un popor  
 care să-ţi aparţină ca moştenire veşnică  
 şi ai ţinut faţă de ei toate promisiunile făcute.  
12 Adu-ţi aminte, Doamne:  
 arată-ni-te în vremea necazului nostru;  
 dă-mi curaj tu, împărat al zeilor şi al tuturor puterilor! 
13 Pune pe buzele mele cuvinte potrivite,  
 când mă voi afla în faţa acestui leu şi schimbă-i inima,  
 pentru ca el să înceapă a-l urî pe cel care ne prigoneşte,  
 spre a-l nimici pe el şi pe cei ce sunt de partea lui.  
14 Pe noi însă salvează-ne cu braţul tău  
 şi ajută-mă pe mine care sunt singură  
 şi care nu am alt ajutor decât pe tine, Doamne, care cunoşti toate. 
  

Cuvântul Domnului 
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PSALMUL RESPONSORIAL 137,1-2a.2bc-3.7c-8 (R.: 3a) 
  
  R.:  Tu mă asculţi, Doamne,  
    când strig către tine! 
  
1 Te laud, Doamne, din toată inima, 
 pentru că ai ascultat cuvintele mele. 
2a Îţi cânt înaintea îngerilor, 
 mă prostern spre templul tău cel sfânt. R. 
  
2bc Laud numele tău pentru bunătatea şi fidelitatea ta, 
 căci ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor tale. 
3 În ziua în care te-am chemat m-ai ascultat, 
 m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul. R. 
  
7c Dreapta ta mă mântuieşte. 
8 Domnul va duce la bun sfârşit ceea ce a început în mine. 
 Doamne, bunătatea ta este veşnică. 
 Nu părăsi, Doamne, lucrarea mâinilor tale. R. 
  



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 VERS LA EVANGHELIE  Ps 50,12a.14a 
     Zideşte în mine inimă curată, Dumnezeule,  
     şi dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale. 
  
 EVANGHELIA  Cine cere, primeşte. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei  7,7-12 
 
  În timpul acela,  
  Isus a spus ucenicilor săi: 
7 „Cereţi şi vi se va da,  
 căutaţi şi veţi afla,  
 bateţi şi vi se va deschide.  
8 Căci cine cere primeşte,  
 cine caută găseşte,  
 iar celui care bate i se deschide.  
9 Cine dintre voi este omul acela,  
 care atunci când fiul său îi cere pâine, îi dă o piatră?  
10 Sau, când îi cere peşte, îi dă un şarpe?  
11 Dacă voi, aşadar, răi cum sunteţi,  
 ştiţi să daţi lucruri bune copiilor voştri,  
 cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri,  
 va da lucruri bune celor care i le cer?  
12 Orice voiţi ca oamenii să facă pentru voi,  
 faceţi şi voi pentru ei: aceasta este Legea şi Profeţii”. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  

VINERI 
 
 LECTURA I  Nu vreau moartea celui păcătos,  
      ci să se întoarcă şi să fie viu. 
  
 Citire din cartea profetului Ezechiel  18,21-28 
 
21 Aşa zice Domnul:  
  „Dacă cel rău se întoarce  
 de la toate păcatele sale, pe care le-a săvârşit,  
 şi păzeşte toate poruncile mele,  
 şi face ceea ce este bun şi drept,  
 negreşit el va trăi şi nu va muri.  
22 Nu-mi voi mai aminti de nici o fărădelege pe care a săvârşit-o,  
 ci va trăi pentru faptele dreptăţii pe care le săvârşeşte.  
23 Vreau eu oare moartea celui păcătos? zice Domnul Dumnezeu;  
 nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de la căile sale  
 şi să fie viu?  
24 Dar şi cel drept,  
 dacă se abate de la dreptatea sa şi săvârşeşte păcatul,  
 şi face toate acele nelegiuiri pe care le săvârşeşte cel fărădelege,  
 va fi el oare viu?  
 Toate faptele lui bune pe care le-a săvârşit vor fi date uitării,  
 iar pentru fărădelegea şi păcatul său va muri.  
25 Dar voi ziceţi: «Calea Domnului nu este dreaptă!»  
 Ascultaţi voi, cei din casa lui Israel,  
 oare calea mea nu este dreaptă, sau căile voastre nu sunt drepte?  
26 Dacă cel drept se abate de la dreptatea sa şi săvârşeşte fărădelegea, apoi  
 moare în starea aceasta,  
 el moare pentru fărădelegea pe care a săvârşit-o.  
27 Iar dacă cel rău se întoarce de la fărădelegea pe care a săvârşit-o  
 şi face ceea ce este bun şi drept, îşi va salva viaţa.  
28 Pentru că şi-a deschis ochii şi s-a întors de la fărădelegile sale,  
 pe care le-a săvârşit,  
 el va fi viu şi nu va muri”. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL 129,1-2.3-4.5-6.7-8 (R.: 3) 
  
  R.:  Nu-ţi aminti, Doamne,  
    de fărădelegile noastre. 
  
1 Dintru adâncuri strig către tine, Doamne, 
2 Doamne, ascultă glasul meu! 
 Pleacă-ţi urechea ta la glasul rugăciunii mele. R. 
  
3 Dacă te-ai uita la fărădelegi, Doamne, 
 Doamne, cine ar mai rămâne în viaţă? 
4 La tine însă este iertare, 
 de aceea ne temem de tine. R. 
  
5 Eu nădăjduiesc în Domnul, 
 sufletul meu se încrede în cuvântul său. 
6 Sufletul meu îl aşteaptă pe Domnul, 
 mai mult decât aşteaptă străjerii ivirea zorilor. R. 
  
7 Să nădăjduiască Israel în Domnul, 
 căci la Domnul se află îndurare şi mântuire deplină. 
8 El va mântui pe Israel 
 de toate fărădelegile sale. R. 
  



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 VERS LA EVANGHELIE  Ez 18,31 
     Lepădaţi de la voi toate fărădelegile, zice Domnul,  
     şi înnoiţi-vă inima şi duhul. 
  
 EVANGHELIA  Mergi mai întâi şi împacă-te cu fratele tău. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei  5,20-26 
 
20  În timpul acela, Isus a spus ucenicilor săi: 
  „Dacă dreptatea voastră  
 nu va întrece pe cea a cărturarilor şi a fariseilor,  
 nu veţi intra în împărăţia cerurilor.  
21 Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: Să nu ucizi,  
 iar dacă cineva va ucide, va fi tras la judecată.  
22 Eu însă vă spun:  
 oricine se mânie pe fratele său va fi tras la judecată.  
 Cine va spune fratelui său prostule va fi dat pe mâna Sinedriului; 
 cine-i va spune nebunule va fi sortit focului Gheenei. 
23 Deci dacă îţi aduci darul tău la altar,  
 iar acolo îţi aminteşti că fratele tău are ceva împotriva ta,  
24 lasă-ţi darul acolo, înaintea altarului,  
 şi du-te de te împacă mai întâi cu fratele tău,  
 apoi vino şi adu-ţi darul.  
25 Împacă-te repede cu duşmanul tău, cât timp mai eşti cu el pe drum,  
 ca nu cumva duşmanul tău să te dea pe mâna judecătorului,  
 judecătorul pe mâna temnicerului,  
 iar temnicerul să te arunce în închisoare.  
26 Îţi spun adevărul:  
 nu vei ieşi de acolo, până ce nu vei plăti şi ultimul ban”. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  

SÂMBĂTĂ 
 
 LECTURA I  Să fii un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. 
  
 Citire din cartea Deuteronomului 26,16-19 
 
16  Moise a vorbit poporului său spunând:  
  „Astăzi Domnul Dumnezeul tău îţi porunceşte  
 să împlineşti legile şi poruncile lui,  
 să le păzeşti şi să le împlineşti din toată inima ta  
 şi din tot sufletul tău.  
17 Astăzi tu ai mărturisit înaintea Domnului  
 că el va fi Dumnezeul tău,  
 că vei umbla pe căile lui,  
 vei păzi legile lui, poruncile şi orânduielile lui  
 şi vei asculta de glasul lui.  
18 Şi azi Domnul ţi-a mărturisit că vei fi poporul lui,  
 după cum ţi-a spus,  
 dacă vei păzi poruncile lui.  
19 El îţi va da întâietate în slavă, în faimă şi în măreţie,  
 asupra tuturor popoarelor pe care le-a făcut,  
 şi vei fi un popor sfânt, pentru Domnul Dumnezeul tău,  
 după cum ţi-a promis”. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
PSALMUL RESPONSORIAL 118,1-2.4-5.7-8 (R.: cf. 1) 
  
  R.:  Fericiţi sunt cei care păzesc Legea Domnului. 
  
1 Fericiţi sunt cei neprihăniţi pe cale, 
 care umblă în Legea Domnului. 
2 Fericiţi sunt cei care păzesc poruncile lui 
 şi-l caută din toată inima. R. 
  
4 Tu ai dat poruncile tale 
 ca să fie păzite cu sfinţenie. 
5 O, de ar fi căile mele statornice 
 în a păzi poruncile tale. R. 
  
7 Te voi lăuda cu inimă curată, 
 cunoscând hotărârile tale drepte. 
8 Vreau să păstrez orânduielile tale, 
 nu mă lăsa în părăsire! R. 
  



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 VERS LA EVANGHELIE  2 Cor 6,2b 
     Iată, acum este timpul potrivit,  
     iată, acum este ziua mântuirii. 
  
 EVANGHELIA  Fiţi desăvârşiţi  
       precum Tatăl vostru ceresc desăvârşit este. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei  5,43-48 
 
 În timpul acela,  
  Isus a spus ucenicilor săi: 
43 „Aţi auzit că s-a spus:  
 Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe duşmanul tău.  
44 Eu însă vă spun:  
 Iubiţi pe duşmanii voştri,  
 rugaţi-vă pentru cei care vă prigonesc şi vă vorbesc de rău,  
45 ca să fiţi fiii Tatălui vostru din ceruri,  
 care face să răsară soarele său peste cei buni şi peste cei răi  
 şi să cadă ploaia peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.  
46 Căci dacă iubiţi pe cei care vă iubesc, ce răsplată veţi avea?  
 Oare nu fac aceasta şi vameşii?  
47 Şi dacă îi salutaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi mai mult?  
 Oare nu fac aceasta şi păgânii?  
48 Fiţi, aşadar, desăvârşiţi,  
 precum Tatăl vostru ceresc desăvârşit este”. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  

DUMINICA A II-A DIN POSTUL MARE 
  

ANUL A 
  
 LECTURA I  Chemarea lui Abraham, părintele poporului lui  
      Dumnezeu. 
  
 Citire din cartea Genezei 12,1-4a 
 
 În zilele acelea,  
  Domnul i-a zis lui Abraham: 
1 „Ieşi din ţara ta, lasă familia şi casa tatălui tău  
 şi mergi în ţara pe care ţi-o voi arăta.  
 Eu voi ridica din tine un popor mare,  
2 te voi binecuvânta,  
 voi da strălucire numelui tău  
 şi tu vei fi izvor de binecuvântare.  
 Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta  
3 şi voi blestema pe cei ce te vor blestema;  
 în tine vor fi binecuvântate toate popoarele pământului”.  
4a Şi Abraham a plecat precum i-a spus Domnul. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,4-5.18-19.20 şi 22 (R.: cf. 22) 
  
  R.:  Arată-ne, Doamne, îndurarea ta,  
    căci tu eşti speranţa noastră! 
  
4 Drept este cuvântul Domnului 
 şi în toate lucrările sale se arată adevărul. 
5 El iubeşte dreptatea şi adevărul, 
 pământul este plin de bunătatea Domnului. R. 
  
18 Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi 
 spre cei care se tem de dânsul, spre cei ce nădăjduiesc în mila lui, 
19 ca să-i scape de la moarte 
 şi să-i hrănească în timp de foamete. R. 
  
20 Sufletul nostru îl aşteaptă pe Domnul, 
 pentru că este ajutorul şi apărătorul nostru. 
22 Fie, Doamne, mila ta asupra noastră, 
 precum şi speranţa noastră este în tine. R. 
  



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 LECTURA A II-A  Dumnezeu ne cheamă şi ne luminează. 
  
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul  
 către Timotei 1,8b-10 
 
8b Preaiubitule,  
  ia parte cu mine la suferinţă pentru vestirea evangheliei,  
 bizuindu-te pe puterea lui Dumnezeu.  
9 El ne-a mântuit şi ne-a dat o sfântă chemare,  
 întemeiată nu pe faptele noastre, ci pe hotărârea harului său.  
 Acest har ne-a fost dat în Cristos Isus  
 mai înainte de începutul veacurilor,  
10 dar acum a ieşit la lumină,  
 căci Mântuitorul nostru Cristos Isus s-a arătat,  
 distrugând moartea şi făcând să strălucească viaţa şi nemurirea  
 prin vestirea evangheliei. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 VERS LA EVANGHELIE  Mt 17,5 
     Din norul strălucitor s-a auzit glasul Tatălui:  
     „Acesta este Fiul meu preaiubit. Pe dânsul să-l ascultaţi!” 
  
 EVANGHELIA  Faţa lui strălucea ca soarele. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei  17,1-9 
 
1 În timpul acela, 
  Isus a luat cu sine pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan, fratele lui,  
 şi i-a dus la o parte, pe un munte înalt.  
2 Acolo s-a schimbat la faţă înaintea lor:  
 faţa lui strălucea ca soarele, iar hainele lui au devenit albe ca lumina.  
3 Şi iată, li s-au arătat Moise şi Ilie, stând de vorbă cu el.  
4 Petru, luând cuvântul, i-a zis lui Isus:  
 „Doamne, ce bine ne simţim aici! Dacă vrei, să facem aici trei colibe:  
 una pentru tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie.” 
5 Pe când vorbea el încă, iată un nor luminos i-a învăluit,  
 iar din nor s-a auzit un glas care le-a zis:  
 „Acesta este Fiul meu preaiubit, în care îmi găsesc toată bucuria.  
 Pe dânsul să-l ascultaţi!”  
6 Auzind aceasta, ucenicii au căzut cu faţa la pământ  
 şi au fost cuprinşi de o mare spaimă.  
7 Dar Isus s-a apropiat de ei şi, atingându-i, le-a zis:  
 „Sculaţi-vă, nu vă temeţi”.  
8 Iar ei, ridicându-şi ochii, n-au văzut pe nimeni, decât pe Isus singur.  
9 Apoi, coborându-se de pe munte, Isus le-a dat această poruncă:  
 „Să nu spuneţi nimănui ceea ce aţi văzut,  
 până când Fiul Omului nu va învia din morţi” 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  

ANUL B 
 
 LECTURA I  Jertfa patriarhului nostru Abraham. 
  
 Citire din cartea Genezei 22,1-2.9a.10-13.15-18 
 
1 În zilele acelea, 
  Dumnezeu l-a pus la încercare pe Abraham şi i-a zis:  
 „Abrahame, Abrahame!”  
 El a răspuns: „Iată-mă!”  
2 I-a zis Dumnezeu: „Ia-l pe fiul tău,  
 pe singurul tău fiu, pe care îl iubeşti, pe Isaac,  
 du-te în ţinutul Moria şi jertfeşte-l acolo ca ardere de tot  
 pe un munte, pe care ţi-l voi arăta eu”.  
9a Când au ajuns la locul pe care i-l arătase Dumnezeu,  
 Abraham a zidit acolo un altar şi a aşezat lemnele pe el.  
10 Apoi a întins mâna şi a luat cuţitul, ca să-l jertfească pe fiul său.  
11 Atunci îngerul Domnului l-a strigat din cer, zicând:  
 „Abrahame, Abrahame!”  
 „Iată-mă!”, a răspuns acesta.  
12 Iar îngerul i-a zis:  
 „Nu-ţi ridica mâna asupra copilului şi nu-i face nici un rău,  
 căci ştiu acum că te temi de Dumnezeu,  
 întrucât n-ai cruţat pentru mine pe singurul tău fiu”.  
13 Abraham a ridicat ochii  
 şi a văzut la spate un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiş.  
 A luat deci berbecul şi l-a jertfit ca ardere de tot în locul fiului său.  
15 Îngerul Domnului l-a chemat din cer a doua oară pe Abraham 
16 şi i-a zis: „Mă jur pe mine însumi, zice Domnul,  
 pentru că ai făcut lucrul acesta  
 şi n-ai cruţat pe fiul tău pentru mine, pe singurul tău fiu,  
17 te voi copleşi cu binecuvântări şi îţi voi înmulţi urmaşii atât de mult,  
 încât vor fi ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării  
 şi neamul tău va stăpâni cetăţile duşmanilor săi.  
18 Prin neamul tău, toate popoarele pământului vor fi binecuvântate,  
 pentru că ai ascultat de porunca mea”. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL 115,10 şi 15.16-17.18-19 (R.: Ps 114,9) 
  
  R.:  Voi trăi în prezenţa Domnului  
    în împărăţia celor vii. 
  
10 Eu cred, chiar şi atunci când spun: 
 „Sunt prea nefericit”. 
15 Lucru de preţ este în faţa Domnului 
 moartea slujitorilor săi. R. 
  
16 O, Doamne, eu sunt slujitorul tău, 
 slujitorul tău şi fiul slujnicei tale. 
 Ai sfărâmat lanţurile mele. 
17 Îţi voi aduce jertfă de laudă 
 şi voi invoca numele tău. R. 
  
18 Voi împlini cele făgăduite Domnului, 
 în faţa întregului său popor 
19 în curtea casei Domnului, 
 în mijlocul tău, Ierusalime. R. 
  



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 LECTURA A II-A  Voi trăi în prezenţa Domnului 
        în împărăţia celor vii. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,31b-34 
 
31b  Fraţilor,  
  dacă Dumnezeu este de partea noastră,  
 cine se va ridica împotriva noastră?  
32 El nu l-a cruţat pe propriul său Fiu,  
 ci l-a dat la moarte pentru noi toţi,  
 cum ar putea atunci să nu ne dăruiască toate împreună cu el? 
33 Cine va aduce învinuire împotriva aleşilor lui Dumnezeu? 
 Dumnezeu este cel care îndreptăţeşte!  
34 Cine va rosti sentinţa de condamnare?  
 Cristos Isus a murit,  
 ba mai mult, el a înviat,  
 şade de-a dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi! 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 VERS LA EVANGHELIE 
     Din norul strălucitor s-a auzit glasul Tatălui:  
     „Acesta este Fiul meu preaiubit. Pe dânsul să-l ascultaţi!” 
  
 EVANGHELIA  Acesta este Fiul meu preaiubit. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  9,2-10 
 
2  În timpul acela,  
  Isus a luat cu sine pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan,  
 i-a dus la o parte pe un munte înalt şi s-a schimbat la faţă înaintea lor.  
3 Hainele lui au devenit strălucitoare şi atât de albe,  
 cum nimeni de pe pământ nu le-ar fi putut albi.  
4 Şi le-a apărut Ilie împreună cu Moise, stând de vorbă cu Isus. 
5 Atunci Petru luând cuvântul a zis:  
 „Învăţătorule, ce bine ne simţim aici!  
 Să facem trei colibe:  
 una pentru tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie”.  
6 De fapt nu ştia ce să spună, atât erau de înspăimântaţi.  
7 Şi a venit un nor, care i-a învăluit, iar din nor s-a auzit un glas: 
  „Acesta este Fiul meu preaiubit.  
 Pe dânsul să-l ascultaţi”.  
8 Apoi, deodată, privind în jur nu au mai văzut pe nimeni  
 decât doar pe Isus singur cu ei.  
9 Coborându-se de pe munte,  
 Isus le-a poruncit să nu povestească nimănui cele văzute de ei,  
 înainte ca Fiul Omului să fi înviat din morţi.  
10 Iar ei au împlinit porunca, dar se întrebau între ei:  
 „Ce înseamnă aceasta: când va învia din morţi?” 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  

ANUL C 
 
 LECTURA I  Dumnezeu încheie un legământ cu Abraham 
      cel credincios. 
  
 Citire din cartea Genezei 15,5-12.17-18 
 
5 În zilele acelea, 
  Dumnezeu i-a apărut lui Abraham, l-a scos afară şi i-a zis:  
 „Priveşte cerul şi numără stelele, dacă poţi”,  
 şi a continuat: „Atât de mulţi vor fi urmaşii tăi”.  
6 Abraham a crezut ce i-a spus Domnul  
 şi pentru aceasta Domnul l-a socotit drept.  
7 Domnul i-a mai zis:  
 „Eu sunt Domnul, care te-am scos din Ur, din Caldeea,  
 ca să-ţi dau în stăpânire ţara aceasta”.  
8 A zis Abraham:  
 Doamne Dumnezeule, cum pot cunoaşte că o voi stăpâni?”  
9 Şi Domnul i-a zis:  
 Ia o juncă de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani,  
 o turturică şi un pui de porumbel”.  
10 Abraham a luat toate aceste animale,  
 le-a despicat în două şi a pus fiecare bucată una în faţa celeilalte,  
 dar păsările nu le-a despicat.  
11 Şi fiindcă păsările răpitoare se năpusteau asupra animalelor înjunghiate,  
 Abraham le izgonea.  
12 La apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Abraham  
 şi l-a cuprins întuneric şi frică mare.  
17 După ce a asfinţit soarele şi s-a făcut întuneric,  
 iată un fum, ca dintr-un cuptor, şi o coloană de foc  
 au trecut printre acele jumătăţi de animale.  
18 În ziua aceea Dumnezeu a încheiat un legământ cu Abraham, spunând:  
 „Urmaşilor tăi le voi da ţara aceasta de la râul Egiptului  
 până la râul cel mare al Eufratului”. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,1.7-8a.8b-9.13-14 (R.: 1a) 
  
  R.:  Domnul este lumina  
    şi mântuirea mea. 
  
1 Domnul este lumina şi mântuirea mea, 
 de cine mă voi teme? 
 Domnul este sprijinitorul vieţii mele, 
 în faţa cui voi tremura? R. 
  
7 Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem, 
 ai milă de mine şi ascultă-mă! 
8a Prin glasul inimii îmi şopteşti: 
 „Caută faţa mea!” R. 
  
8b Iar eu, Doamne caut faţa ta. 
9 Nu-mi ascunde faţa ta, 
 nu îndepărta cu mânie pe slujitorul tău; 
 tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge. R. 
  
13 Sunt sigur că voi vedea bunătatea Domnului 
 în împărăţia celor vii. 
14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare, 
 ai curaj şi nădăjduieşte în Domnul. R. 
  



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 LECTURA A II-A  Cristos va transforma sărmanul nostru trup, 
        făcându-l asemenea cu trupul său glorios. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 3,17 – 4,1 
 
17 Fraţilor, 
  luaţi-mă drept model şi îndreptaţi-vă privirea  
 spre cei care trăiesc după exemplul pe care vi-l dăm noi.  
18 Căci v-am spus-o adesea  
 şi acum vă repet cu lacrimi în ochi:  
 mulţi trăiesc ca duşmani ai crucii lui Cristos.  
19 Sfârşitul lor este pieirea,  
 dumnezeul lor este pântecele,  
 ei se fălesc cu cele ce sunt spre ruşinea lor  
 şi nu se gândesc decât la cele pământeşti.  
20 Noi însă suntem cetăţeni ai cerului;  
 de acolo aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Cristos,  
21 care va transforma sărmanul nostru trup,  
 făcându-l asemenea trupului său glorios,  
 prin puterea pe care o are de a-şi supune toate.  
4,1 Deci, fraţii mei preaiubiţi,  
 pe care atât de mult doresc să vă revăd,  
 voi, care sunteţi bucuria şi răsplata mea,  
 rămâneţi statornici în Domnul, preaiubiţilor! 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 

sau forma scurtă: 
  
 LECTURA A II-A  Cristos va transforma sărmanul nostru trup, 
        făcându-l asemenea cu trupul său glorios. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 3,20 – 4,1 
 
20  Fraţilor,  
 noi suntem cetăţeni ai cerului;  
 de acolo aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Cristos,  
21 care va transforma sărmanul nostru trup,  
 făcându-l asemenea trupului său glorios,  
 prin puterea pe care o are de a-şi supune toate.  
4,1 Deci, fraţii mei preaiubiţi,  
 pe care atât de mult doresc să vă revăd,  
 voi, care sunteţi bucuria şi răsplata mea,  
 rămâneţi statornici în Domnul, preaiubiţilor! 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE  cf. Lc 9,35 
     Din norul strălucitor s-a auzit glasul Tatălui:  
     „Acesta este Fiul meu preaiubit, pe dânsul să-l ascultaţi!” 
  
 EVANGHELIA  În timp ce se ruga, înfăţişarea i s-a schimbat. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 9,28b-36 
 
28b  În timpul acela,  
  Isus a luat cu sine pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan  
 şi s-au urcat pe munte ca să se roage.  
29 Pe când se ruga, aspectul feţei i s-a schimbat,  
 iar îmbrăcămintea lui a devenit albă, strălucitoare.  
30 Şi iată, doi bărbaţi stăteau de vorbă cu el:  
31 erau Moise şi Ilie, arătându-se în slavă.  
 Ei vorbeau despre sfârşitul lui care urma să se împlinească în Ierusalim.  
32 Petru şi cei care erau cu el erau toropiţi de somn;  
 când s-au trezit, au văzut slava lui Isus  
 şi pe cei doi bărbaţi care stăteau cu el.  
33 Pe când aceştia se depărtau, Petru i-a zis lui Isus:  
 „Învăţătorule, ce bine ne simţim aici!  
 Să facem trei colibe:  
 una pentru tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie”.  
 Nu-şi dădea seama ce spune.  
34 În timp ce spunea acestea, a venit un nor, care i-a învăluit,  
 iar ei, intrând în nor au fost cuprinşi de frică.  
35 Atunci s-a auzit din nor un glas:  
 „Acesta este Fiul meu preaiubit, pe dânsul să-l ascultaţi!”  
36 În timp ce glasul răsuna, Isus era singur.  
 Ei au păstrat tăcerea  
 şi în zilele acelea nu au spus nimănui nimic despre cele văzute. 
  

Cuvântul Domnului 
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LUNI 
  
 LECTURA I  Am păcătuit, am săvârşit fărădelegi. 
  
 Citire din cartea profetului Daniel 9,4b-10 
 
4b Eu, Daniel, am făcut Domnului Dumnezeului meu  
  această rugăciune şi această mărturisire:  
 „Doamne, Dumnezeu mare şi înfricoşător,  
 care păstrezi legământul şi îndurarea  
 faţă de cei care te iubesc şi împlinesc poruncile tale!  
5 Noi am păcătuit, am săvârşit fărădelegi,  
 ne-am purtat ca cei nelegiuiţi,  
 ne-am revoltat şi ne-am îndepărtat de la poruncile şi legile tale;  
6 nu i-am ascultat pe profeţi, slujitorii tăi,  
 care au vorbit în numele tău, către regii noştri,  
 către mai marii noştri, către părinţii noştri şi către tot poporul ţării.  
7 A ta, Doamne, este dreptatea, iar a noastră este ruşinea obrazului,  
 precum se vede astăzi la oamenii din Iudeea,  
 la locuitorii Ierusalimului şi ai întregului Israel,  
 la cei care sunt aproape şi la cei care sunt departe  
 în toate ţările, în care tu i-ai izgonit  
 din pricina fărădelegilor, pe care le-au săvârşit împotriva ta.  
8 Doamne, ruşinea obrazului este a noastră,  
 a regilor noştri, a mai-marilor noştri, a părinţilor noştri,  
 căci am păcătuit împotriva ta. 
9 A ta, Doamne Dumnezeul nostru, este îndurarea şi iertarea,  
 căci ne-am răzvrătit împotriva ta;  
10 nu am ascultat de glasul Domnului Dumnezeului nostru,  
 n-am păzit legile pe care ni le-ai dat prin profeţi, slujitorii tăi”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 78,8.9.11 şi 13 (R.: Ps 102,10a) 
  
  R.:  Nu ne răsplăti, Doamne,  
    după păcatele noastre. 
  
8 Nu-ţi mai aminti de fărădelegile noastre de demult, 
 ci să ne întâmpine degrabă îndurarea ta, 
 căci suntem cu totul lipsiţi de putere. R. 
  
9 Ajută-ne, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, 
 spre slava numelui tău, 
 eliberează-ne şi iartă-ne păcatele pentru numele tău. R. 
  
11 Să ajungă până la tine gemetele celor prinşi în război, 
 scapă cu braţul tău puternic pe cei daţi la moarte. R. 
  
13 Iar noi, poporul tău şi turma pe care tu o păzeşti, 
 te vom lăuda în veci 
 şi vom vesti din neam în neam mărirea ta. R. 
  



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 VERS LA EVANGHELIE  In 6,64b.69b 
     Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă;  
     tu ai cuvintele vieţii veşnice. 
  
 EVANGHELIA  Iertaţi şi veţi fi iertaţi. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 6,36-38 
 
 În timpul acela,  
 Isus a spus ucenicilor săi: 
36 „Fiţi milostivi, precum Tatăl vostru este milostiv.  
37 Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi;  
 nu condamnaţi, şi nu veţi fi condamnaţi;  
 iertaţi, şi veţi fi iertaţi.  
38 Daţi, şi vi se va da;  
 o măsură plină, scuturată, îndesată şi cu vârf  
 va fi turnată în desaga voastră,  
 căci măsura de care vă folosiţi voi pentru alţii,  
 va fi folosită şi pentru voi”. 
  

Cuvântul Domnului 
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MARŢI 
 
 LECTURA I  Învăţaţi să faceţi binele, căutaţi dreptatea. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia  1,10.16-20 
 
10 Ascultaţi cuvântul Domnului, conducători ai Sodomei,  
  luaţi aminte la învăţătura Domnului, popor al Gomorei!  
16 „Spălaţi-vă, curăţiţi-vă,  
 înlăturaţi dinaintea ochilor mei faptele voastre rele,  
 încetaţi de a mai face răul!  
17 Învăţaţi să faceţi binele:  
 căutaţi dreptatea, ocrotiţi-l pe cel asuprit,  
 faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă.  
18 Veniţi să discutăm, zice Domnul.  
 De-ar fi păcatele voastre ca purpura,  
 se vor face albe ca zăpada  
 şi de-ar fi roşii cum este cârmâzul,  
 se vor face albe ca lâna.  
19 Dacă vă hotărâţi să mă ascultaţi,  
 vă veţi hrăni cu bunătăţile pământului;  
20 dar dacă nu vreţi să mă ascultaţi şi mă mâniaţi,  
 de sabie veţi pieri.  
 Aşa vorbeşte Domnul.” 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 49,8-9.16bc-17.21 şi 23 (R.: 23b) 
  
  R.:  Arată-ne, Doamne,  
    calea mântuirii. 
  
8 Ascultă, poporul meu: 
 Nu pentru jertfele tale te dojenesc, 
9 pentru că arderile tale de tot sunt pururi înaintea mea. 
 Nu voi primi viţei din casa ta, 
 nici ţapi din turmele tale. R. 
  
16bc Pentru ce tot rosteşti legile mele 
 şi ai pe buze legământul meu, 
17 tu, care urăşti învăţătura mea 
 şi care arunci la spate cuvintele mele? R. 
  
21 Iată ce ai făcut, iar eu să tac? 
 Îţi închipui că eu sunt ca tine? 
23 Cine aduce jertfă de mulţumire mă preamăreşte 
 şi celui care merge pe calea cea dreaptă 
 îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE  Ez 18,31 
     Lepădaţi de la voi toate fărădelegile, zice Domnul,  
     şi înnoiţi-vă inima şi duhul. 
  
 EVANGHELIA  Ei spun şi nu fac. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei  23,1-12 
 
1  În timpul acela, Isus a spus mulţimii şi ucenicilor săi: 
  „De la catedra lui Moise vă învaţă cărturarii şi fariseii:  
3 faceţi, aşadar, şi păziţi tot ceea ce vă spun ei,  
    dar nu faceţi după faptele lor, căci ei spun şi nu fac.  
4 Leagă sarcini grele şi le pun pe umerii oamenilor,  

 dar ei nici cu degetul nu vor să le mişte.  
5 Toate faptele lor le fac pentru ca să-i vadă oamenii:  
 poartă filacterii foarte largi şi ciucurii hainelor foarte lungi;  
6 le plac locurile de cinste la ospeţe, băncile dintâi în sinagogi,  
7 să se plece lumea în faţa lor în pieţe  
 şi să fie numiţi de oameni „rabbi”. 
8 Dar voi nu îngăduiţi să vi se spună „rabbi”,  
 căci unul este Învăţătorul vostru,  
 iar voi toţi sunteţi fraţi.  
9 Nici „tată” să nu spuneţi nimănui pe pământ,  
 căci unul este Tatăl vostru, cel din ceruri.  
10 Nici „învăţători” nu îngăduiţi să vi se spună,  
 căci unul este Învăţătorul vostru, Cristos. 
11 Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru.  
12 Cine se va înălţa va fi înjosit, iar cine se va smeri va fi înălţat”. 
  

Cuvântul Domnului 

     2 
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MIERCURI 
 
 LECTURA I  Veniţi să-l ucidem pe profet. 
  
 Citire din cartea profetului Ieremia 18,18-20 
 
18 Au zis duşmanii mei:  
 „Veniţi să punem la cale un complot împotriva lui Ieremia,  
 căci nu va pieri Legea din lipsă de preoţi,  
 nici sfatul din lipsă de înţelepţi,  
 nici cuvântul, din lipsă de profeţi.  
 Haideţi să-l prindem în vorbă,  
 să fim atenţi la orice cuvânt al său”.  
19 Ia aminte la mine, Doamne,  
 ascultă ce spun duşmanii mei.  
20 Cum poate fi răsplătit binele cu răul,  
 căci mi-au săpat o groapă, ca să mă piardă?  
 Adu-ţi aminte că am stat în faţa ta  
 pentru a le lua apărarea  
 şi pentru a îndepărta mâna ta de la ei. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 30,5-6.14.15-16 (R.: 17b) 
  
  R.:  Mântuieşte-mă, Doamne,  
    în iubirea ta. 
  
5 Scoate-mă din laţul pe care mi l-au întins duşmanii, 
 căci tu eşti ocrotitorul meu. 
6 În mâinile tale îmi încredinţez sufletul: 
 tu mă vei mântui, Doamne, Dumnezeule adevărat! R. 
  
14 Aud învinuirile mulţimii, totul mă înspăimântă, 
 urzesc cu toţii împotriva mea, 
 pun la cale pieirea mea. R. 
  
15 Dar eu mă încred în tine, Doamne, şi spun:  
 „Tu eşti Dumnezeul meu!”. 
16 Zilele mele sunt în mâinile tale, 
 scapă-mă de duşmanii şi de prigonitorii mei! R. 
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 VERS LA EVANGHELIE  In 8,12b 
     Eu sunt lumina lumii, spune Domnul;  
     cine mă urmează va avea lumina vieţii. 
  
 EVANGHELIA  Îl vor osândi la moarte. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 20,17-28 
 
17  În timpul acela,  
  Isus îndreptându-se spre Ierusalim,  
 i-a luat deoparte pe cei doisprezece  
 şi pe drum le-a spus:  
18 „Iată, urcăm la Ierusalim;  
 Fiul Omului va fi dat pe mâna arhiereilor şi cărturarilor;  
 ei îl vor osândi la moarte  
19 şi-l vor da pe mâna păgânilor  
 ca să fie batjocorit, biciuit şi răstignit,  
 dar a treia zi va învia”.  
20 Atunci s-a apropiat de el  
 mama fiilor lui Zebedeu, împreună cu fiii săi,  
 s-a plecat adânc în faţa lui, spunând că vrea să-i ceară ceva.  
21 El i-a zis: „Ce vrei?”  
 I-a răspuns: „Iată-i pe aceşti doi fii ai mei;  
 porunceşte ca ei să şadă unul la dreapta ta şi altul la stânga  
 în împărăţia ta”.  
22 Isus i-a răspuns: „Nu ştiţi ce cereţi.  
 Sunteţi în stare să beţi paharul pe care îl voi bea eu?”  
 Iar ei au spus: „Suntem!”  
23 El le-a zis: „Paharul meu îl veţi bea.  
 Cât priveşte însă a şedea la dreapta şi la stânga mea,  
 nu-mi stă în putere să hotărăsc.  
 Tatăl meu a hotărât deja  
 pentru cine sunt pregătite aceste locuri”.  
24 Auzind ceilalţi zece, s-au mâniat pe cei doi fraţi.  
25 Iar Isus i-a chemat la sine şi le-a zis:  
 „Voi ştiţi că cei care conduc popoarele  
 poruncesc ca nişte stăpâni şi cei mari îşi fac simţită puterea.  
26 Între voi să nu fie aşa;  
 dimpotrivă, cine vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru,  
27 iar cine vrea să fie cel dintâi între voi să fie sclavul vostru.  
28 Căci şi Fiul Omului nu a venit să fie slujit,  
 ci ca să slujească şi să-şi dea viaţa  
 ca răscumpărare pentru cei mulţi”. 
  

Cuvântul Domnului 
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JOI 
 
 LECTURA I  Blestemat să fie omul care-şi pune încrederea în om; 
      binecuvântat să fie omul care-şi pune încrederea în 
      Domnul. 
  
 Citire din cartea profetului Ieremia 17,5-10 
 
5 Aşa vorbeşte Domnul:  
  „Blestemat să fie omul care-şi pune încrederea în om,  
 care-şi face dintr-un trup sprijinul său,  
 iar inima şi-o îndepărtează de Domnul.  
6 El va fi ca ciulinii în pustiu: nu va vedea fericirea,  
 el va locui în arşiţa pustiului,  
 în pământ neroditor şi de nelocuit.  
7 Binecuvântat să fie omul care-şi pune încrederea în Domnul,  
 a cărui speranţă este Domnul.  
8 El va fi ca un pom sădit lângă ape,  
 care-şi întinde rădăcinile spre râu;  
 el nu se teme când vine arşiţa,  
 frunzele lui rămân verzi,  
 el nu-i îngrijorat în timp de secetă  
 şi nu încetează să aducă roade.  
9 Inima omului este coruptă şi de nepătruns,  
 cine o poate cunoaşte?  
10 Eu, Domnul, privesc în inimi şi pătrund rărunchii,  
 ca să răsplătesc fiecăruia după faptele sale  
 şi după roadele pe care le aduce”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: Ps 39,5a) 
  
  R.:  Fericit este omul  
    care îşi pune încrederea în Domnul. 
  
1 Fericit este omul care nu ia parte la sfatul celor răi, 
 nu urmează calea păcătoşilor 
 şi nu se aşază lângă cei care batjocorăsc; 
2 dar îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului 
 şi la Legea lui cugetă ziua şi noaptea. R. 
  
3 El este ca pomul sădit lângă un izvor de apă, 
 care aduce rod la timpul potrivit; 
 frunzele lui nu se veştejesc 
 şi tot ce începe duce la bun sfârşit. R. 
  
4 Nu tot aşa este cu cei răi, nu tot aşa, 
 ei sunt ca pleava, pe care o spulberă vântul. 
6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi, 
 iar drumul pe care merg cei răi duce la pieire. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE  cf. Lc 8,15 
     Fericiţi sunt cei care păstrează cuvântul lui Dumnezeu 
     într-o inimă bună şi aduc rod întru răbdare. 
  
 EVANGHELIA  Ai primit cele bune, iar Lazăr cele rele;  
       acum el este mângâiat, iar tu eşti chinuit. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 16,19-31 
 
  În timpul acela,  
  Isus le-a spus fariseilor:  
19 „Era un om bogat, care se îmbrăca în veşminte luxoase  
 şi benchetuia în fiecare zi.  
20 Iar un sărac, cu numele de Lazăr,  
 zăcea înaintea uşii lui, plin de bube.  
21 El ar fi fost bucuros să se sature  
 cu firimiturile care cădeau de pe masa bogatului  
 dar nimeni nu i le dădea. 
 Doar câinii veneau şi-i lingeau bubele.  
22 A murit săracul  
 şi a fost dus de către îngeri în cer, lângă Abraham.  
 A murit şi bogatul  
 şi a fost înmormântat.  
23 Iar în iad, fiind în chinuri,  
 şi-a ridicat ochii şi l-a văzut de departe pe Abraham  
 şi pe Lazăr la pieptul său.  
24 Atunci a strigat:  
 «Părinte Abraham, fie-ţi milă de mine  
 şi trimite-l pe Lazăr să-şi înmoaie vârful degetului în apă  
 şi să-mi răcorească limba,  
 căci sufăr cumplit în văpaia aceasta».  
25 Dar Abraham i-a răspuns:  
 «Fiule, adu-ţi aminte că tu ai primit cele bune în viaţă,  
 pe când Lazăr cele rele;  
 acum, dimpotrivă, el are parte de mângâiere,  
 iar tu de suferinţă.  
26 Pe lângă aceasta,  
 între noi şi voi a fost creată o prăpastie mare,  
 încât cei care ar voi să treacă de aici la voi să nu poată,  
 şi nici de acolo să treacă la noi».  
27 Bogatul a zis:  
 «Te rog, părinte, cel puţin să-l trimiţi pe Lazăr acasă la tatăl meu,  
28 căci am cinci fraţi, să le atragă atenţia,  
 ca să nu ajungă şi ei în acest loc de chin».  
29 Dar Abraham i-a zis:  
 «Îl au pe Moise şi pe profeţi: să asculte de ei».  
30 «Nu, părinte Abraham, a zis bogatul,  
 dacă cineva dintre cei morţi se va duce la ei, se vor întoarce».  
31 I-a răspuns Abraham:  
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 «Dacă nu ascultă de Moise şi de profeţi, nu vor crede,  
 chiar dacă ar învia cineva din morţi»”. 
  

Cuvântul Domnului 
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VINERI 
 
 LECTURA I  Iată visătorul! Haideţi să-l ucidem! 
  
 Citire din cartea Genezei 37,3-4.12-13a.17b-28 
 
3 Iacob îl iubea pe Iosif mai mult decât pe toţi ceilalţi copii ai săi, 
  pentru că era copilul bătrâneţilor sale,  
 şi-i făcuse o haină lungă şi aleasă.  
4 Fraţii lui, văzând că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe toţi fiii săi,  
 îl urau şi nu-i puteau spune decât vorbe duşmănoase.  
12 Într-o zi, fraţii lui se duseseră să pască oile la Sihem.  
13a Iacob i-a spus lui Iosif:  
 „Fraţii tăi pasc oile la Sihem; vino să te trimit la ei”.  
17b Şi s-a dus Iosif la fraţii săi, pe care i-a găsit la Dotain.  
18 Iar ei, văzându-l de departe,  
 până a nu se apropia de ei,  
 s-au sfătuit să-l omoare.  
19 Au zis unul către altul:  
 „Iată, vine visătorul.  
20 Haideţi să-l ucidem, să-l aruncăm într-o fântână  
 şi să zicem că l-a mâncat o fiară sălbatică,  
 şi vom vedea ce se va alege de visele lui!”  
21 Auzind aceasta,  
 Ruben a voit să-l scape din mâinile lor şi a spus:  
22 „Să nu-i luăm viaţa!”  
 Apoi a adăugat:  
 „Să nu vărsaţi sânge!  
 Aruncaţi-l în fântâna aceea din pustiu,  
 dar nu vă ridicaţi mâinile asupra lui!”  
 Iar aceasta o zicea cu gândul de a-l scăpa din mâinile lor  
 şi de a-l trimite la tatăl său.  
23 Când a sosit Iosif la fraţii săi,  
 ei l-au dezbrăcat de haina cea lungă şi aleasă, cu care era îmbrăcat,  
24 l-au luat şi l-au aruncat în fântână;  
 fântâna era goală, nu avea apă.  
25 După aceea s-au aşezat să mănânce.  
 Ridicându-şi ochii, au văzut o caravană de ismailiţi,  
 venind dinspre Galaad;  
 cămilele lor erau încărcate cu tămâie, balsam şi smirnă,  
 pe care le duceau în Egipt.  
26 Atunci Iuda a zis către fraţii săi:  
 „Ce folos vom avea, dacă vom ucide pe fratele nostru  
 şi vom ţine ascuns sângele lui?  
27 Haideţi mai degrabă să-l vindem acestor ismailiţi  
 şi să nu ne ridicăm mâinile asupra lui,  
 pentru că este fratele nostru, de acelaşi sânge cu noi”.  
 Şi l-au ascultat fraţii lui.  
28 Trecând negustorii madianiţi,  
 fraţii l-au scos pe Iosif din fântână  
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 şi l-au vândut ismailiţilor cu douăzeci de arginţi,  
 iar aceştia l-au dus în Egipt. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,16-17.18-19.20-21 (R.: 5a) 
  
  R.:  Amintiţi-vă de faptele minunate  
    ale lui Dumnezeu. 
  
16 Domnul a trimis foamete asupra ţării 
 şi i-a lăsat fără hrană. 
17 A trimis înaintea lor pe un bărbat, pe Iosif, 
 care a fost vândut ca sclav. R. 
  
18 I-au strâns picioarele în obezi,  
 i-au pus lanţuri la gât, 
19 până când profeţia lui s-a împlinit, 
 până când cuvântul Domnului s-a adeverit. R. 
  
20 Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanţurile 
 şi stăpânitorul popoarelor l-a eliberat; 
21 l-a pus stăpân peste casa lui 
 şi mai mare peste toată bogăţia lui. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE  In 3,16 
     Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,  
     încât l-a dat pe Fiul său unul-născut;  
     oricine crede în el are viaţa veşnică. 
  
 EVANGHELIA  Acesta este moştenitorul: haideţi să-l ucidem! 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei  21,33-43.45-46 
 
 În timpul acela,  
  Isus a spus mai-marilor preoţilor şi fariseilor:  
33 „Ascultaţi această parabolă:  
 Un om a plantat o vie,  
 a înconjurat-o cu un gard,  
 a săpat în ea un teasc şi a ridicat un turn de pază,  
 apoi a dat-o în arendă unor viticultori  
 şi a plecat într-o călătorie.  
34 Când a sosit timpul culesului,  
 şi-a trimis slujitorii la viticultori,  
 ca să-şi ridice roadele.  
35 Dar viticultorii au pus mâna pe slujitori  
 şi pe unul l-au bătut,  
 pe altul l-au ucis,  
 după un al treilea au aruncat cu pietre.  
36 Atunci a trimis alţi slujitori,  
 mai mulţi decât prima dată,  
 dar şi cu aceştia s-au purtat la fel.  
37 În cele din urmă l-a trimis pe fiul său, zicându-şi:  
 «Pe fiul meu îl vor respecta».  
38 Dar viticultorii,  
 când l-au văzut pe fiul stăpânului, au spus între ei:  
 «Acesta este moştenitorul;  
 haideţi să-l ucidem şi să luăm noi în stăpânire moştenirea lui».  
39 Au pus deci mâna pe el, l-au îmbrâncit afară din vie şi l-au ucis.  
40 Ei bine, când va veni stăpânul viei, ce le va face acestor viticultori?”  
41 Ei îi răspund:  
 „Ca pe nişte răi ce sunt îi va ucide fără milă,  
 iar via o va arenda altor viticultori,  
 care îi vor da recolta la timpul cuvenit”.  
42 Isus le zice:  
 „Nu aţi citit niciodată în Scripturi:  
 «Piatra pe care au aruncat-o zidarii, a ajuns în capul unghiului. 
 Domnul a făcut acest lucru şi este minunat în ochii noştri?»  
43 De aceea vă spun:  
 împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi  
 şi va fi dată unui popor, care o va face să aducă roade”.  
45 Arhiereii şi fariseii, auzind aceste parabole,  
 au înţeles că despre ei este vorba.  
46 Ar fi voit deci să pună mâna pe el,  
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 dar se temeau de popor, care îl ţinea de profet. 
  

Cuvântul Domnului 
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SÂMBĂTĂ 
 
 LECTURA I  Domnul va arunca în adâncul mării toate păcatele 
      noastre. 
  
 Citire din cartea profetului Mihea 7,14-15.18-20 
 
14 Profetul Mihea a înălţat către Domnul această rugăciune:  
  „Doamne, cu toiagul tău fii păstorul poporului tău,  
 al turmei care îţi aparţine  
 şi care locuieşte singură în pădurea din mijlocul Carmelului,  
 ca să pască din nou în Basan şi Galaad,  
 ca în zilele de altă dată.  
15 Ca în zilele în care a ieşit din Egipt  
 îi vei arăta lucruri minunate.  
18 Oare mai există vreun dumnezeu ca tine?  
 Tu ierţi nelegiuirea  
 şi treci cu vederea păcatele rămăşiţei poporului tău.  
 Tu nu ţii veşnic mânie, ci iubeşti îndurarea.  
19 Întoarce-te şi îndură-te de noi,  
 îndepărtează fărădelegile noastre  
 şi aruncă în adâncul mării toate păcatele noastre.  
20 Arată-ţi fidelitatea faţă de Iacob, iar faţă de Abraham iubirea,  
 după cum ai promis cu jurământ odinioară părinţilor noştri”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.9-10.11-12 (R.: 8a) 
  
  R.:  Îndurător şi milostiv este Domnul. 
  
1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul 
 şi toată fiinţa mea să laude numele său cel sfânt! 
2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul 
 şi nu uita nicicând de darurile lui. R. 
  
3 El îţi iartă toate păcatele 
 şi te vindecă de orice infirmitate. 
4 El îţi scapă viaţa de la pierzare 
 şi te încununează cu bunătate şi îndurare. R. 
  
9 El nu dojeneşte la nesfârşit, 
 nici nu poartă pe veci mânie. 
10 El nu răsplăteşte după greşelile noastre, 
 nici nu pedepseşte după fărădelegile noastre. R. 
  
11 Cât de mare este distanţa de la cer la pământ, tot aşa 
 de mare este mila sa faţă de cei care se tem de dânsul. 
12 Cât de departe este răsăritul de apus, 
 atât de mult îndepărtează de la noi păcatele noastre. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE  Lc 15,18 
     Mă voi ridica, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: 
     „Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta!” 
  
 EVANGHELIA  Acest frate al tău era mort şi a înviat. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 15,1-3.11-32 
 
1  În timpul acela,  
  văzând cum vameşii şi păcătoşii  
 se apropie de Isus, ca să-l asculte,  
2 fariseii şi cărturarii cârteau împotriva lui spunând:  
 „Acest om se arată prietenos cu cei păcătoşi şi stă la masă cu ei”.  
3 Atunci Isus le-a spus această parabolă:  
11 „Un om avea doi fii.  
12 Cel mai tânăr dintre ei i-a zis tatălui:  
 «Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine».  
 Şi tatăl le-a împărţit averea.  
13 După câteva zile,  
 fiul cel mai tânăr a strâns tot ce avea  
 şi a plecat într-o ţară îndepărtată,  
 unde şi-a risipit averea, ducând o viaţă destrăbălată.  
14 După ce a cheltuit totul,  
 a venit o mare foamete în ţara aceea  
 şi el a început să ducă lipsă.  
15 Atunci s-a dus  
 şi s-a aciuat pe lângă unul dintre locuitorii ţării aceleia,  
 care l-a trimis la ţarina sa, ca să-i păzească porcii. 
16 Acum ar fi fost bucuros să-şi umple stomacul  
 cu roşcovele pe care le mâncau porcii,  
 dar nici pe acestea nu i le dădea nimeni.  
17 Venindu-şi în fire, şi-a zis:  
 «Câţi argaţi ai tatălui meu au pâine din belşug,  
 iar eu mor aici de foame!  
18 Mă voi ridica, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune:  
 Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta;  
19 nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău.  
 Primeşte-mă ca pe unul din argaţii tăi».  
20 S-a ridicat deci şi s-a dus la tatăl său.  
 Pe când era încă departe,  
 tatăl său l-a văzut şi l-a cuprins mila,  
 i-a alergat în întâmpinare,  
 s-a aruncat de gâtul lui  
 şi l-a sărutat de nenumărate ori.  
21 Fiul i-a zis:  
 «Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta,  
 nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău...»  
22 Dar tatăl a spus servitorilor săi:  
 «Aduceţi repede haina cea mai frumoasă şi îmbrăcaţi-l;  
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 puneţi-i un inel în deget şi încălţăminte în picioare;  
23 aduceţi viţelul cel îngrăşat şi tăiaţi-l,  
 să mâncăm şi să ne veselim,  
24 căci acest fiu al meu era mort şi a înviat,  
 era pierdut şi a fost găsit».  
 Şi au început să petreacă.  
25 Fiul cel mai mare era la câmp.  
 La întoarcere, când s-a apropiat de casă, a auzit muzică şi jocuri.  
26 L-a chemat pe unul dintre servitori şi l-a întrebat ce se întâmplă.  
27 Servitorul i-a răspuns:  
 «Fratele tău s-a întors,  
 iar tatăl tău, pentru că l-a redobândit sănătos şi teafăr,  
 a tăiat viţelul cel îngrăşat».  
28 Atunci fiul mai mare, cuprins de mânie, nu voia să intre.  
 Tatăl său a ieşit să-l înduplece.  
29 El însă i-a răspuns tatălui:  
 «Iată, eu de atâţia ani îţi slujesc  
 şi niciodată nu ţi-am călcat porunca,  
 mie însă niciodată nu mi-ai dat măcar un ied,  
 ca să petrec cu prietenii mei.  
30 Dar când soseşte acest fiu al tău,  
 care ţi-a mâncat averea cu femeile desfrânate,  
 îi tai viţelul cel îngrăşat!»  
31 «Fiule, i-a zis, tu întotdeauna eşti cu mine  
 şi tot ce-i al meu este şi al tău.  
32 Trebuia, aşadar, să petrecem şi să ne veselim,  
 pentru că acest frate al tău era mort şi a înviat,  
 era pierdut şi a fost găsit!»”. 
  

Cuvântul Domnului 
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DUMINICA A III-A DIN POSTUL MARE 
  

ANUL A 
  
 LECTURA I  Dă-ne apă să bem. 
  
 Citire din cartea Exodului  17,3-7 
 
3  În zilele acelea,  
  poporul chinuit de sete, cârtea împotriva lui Moise, zicând:  
 „Pentru ce ne-ai scos din Egipt?  
 Ca să ne faci să murim de sete aici, cu copiii şi turmele noastre?”  
4 Moise a strigat către Domnul zicând:  
 „Ce să-i fac poporului acesta?  
 Încă puţin şi mă vor ucide cu pietre”.  
5 Domnul i-a zis lui Moise:  
 „Treci înaintea poporului,  
 ia cu tine pe câţiva dintre bătrânii lui Israel,  
 ia-ţi în mână toiagul cu care ai lovit Nilul şi porneşte.  
6 Iată, eu voi sta înaintea ta pe stânca muntelui Horeb;  
 tu vei lovi stânca, va ţâşni din ea apă şi poporul va bea”.  
 Iar Moise a făcut aşa în faţa bătrânilor lui Israel.  
7 De aceea el a pus acestui loc numele de „Massa” şi „Meriba”, 
 pentru că fiii lui Israel l-au învinuit pe Domnul  
 şi pentru că l-au pus la încercare zicând:  
 „Este oare Domnul cu adevărat în mijlocul nostru, sau nu este?” 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 94,1-2.6-7.8-9 (R.: 8) 
  
  R.:  Astăzi, dacă veţi auzi glasul Domnului,  
    nu vă împietriţi inimile voastre. 
  
1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului 
 şi să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre, 
2 să mergem înaintea lui cu cântece de laudă 
 şi în cântări de psalmi să-l preamărim. R. 
  
6 Veniţi să ne închinăm şi să ne plecăm în faţa lui, 
 să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru, 
7 căci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul păstorit de dânsul, 
 turma pe care mâna lui o povăţuieşte. R. 
  
8 O, de aţi asculta astăzi glasul lui: 
 „Nu vă împietriţi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa în pustiu, 
9 acolo m-au pus la încercare părinţii voştri, 
 m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele. R. 
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 LECTURA A II-A  Dragostea lui Dumnezeu  
        a fost revărsată în inimile noastre  
        prin Duhul Sfânt care ne-a fost dăruit. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 5,1-2.5-8 
 
1  Fraţilor,  
  Dumnezeu ne-a îndreptăţit prin credinţă;  
 prin urmare, noi suntem în pace cu Dumnezeu  
 prin Domnul nostru Isus Cristos, care, 
2 prin credinţă,  
 ne-a deschis cale liberă spre acest har, în care ne aflăm,  
 iar lauda noastră este speranţa că vom avea parte  
 de mărirea fiilor lui Dumnezeu.  
5 Iar speranţa nu dezamăgeşte,  
 căci dragostea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre  
 prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dăruit.  
6 Căci pe când eram încă neputincioşi,  
 Cristos, la timpul hotărât,  
 a murit pentru noi cei păcătoşi.  
7 Cu greu moare cineva pentru un om drept;  
 totuşi poate că pentru un om bun  
 să aibă cineva curajul să-şi dea viaţa.  
8 Dar dovada că Dumnezeu ne iubeşte  
 stă în faptul că Cristos a murit pentru noi  
 pe când noi eram încă păcătoşi. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE  cf. In 4,42.15 
     Doamne, tu eşti cu adevărat Mântuitorul lumii;  
     dă-mi apa vie, ca să nu mai însetez. 
  
 EVANGHELIA  Izvorul de apă dătătoare de viaţă veşnică. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 4,5-42 
 
5 În timpul acela,  
  Isus s-a apropiat de un oraş din Samaria, numit Sihar,  
 aproape de terenul pe care Iacob îl dăduse fiului său Iosif.  
6 Acolo se afla fântâna lui Iacob.  
 Isus, obosit de drum, s-a aşezat pe marginea fântânii.  
 Era în jurul amiezii.  
7 O femeie din Samaria a venit să scoată apă.  
 Isus i-a zis: „Dă-mi să beau!”  
8 În acest timp ucenicii lui erau plecaţi în oraş,  
 ca să cumpere mâncare.  
9 Femeia samariteană i-a zis:  
 „Cum, tu, iudeu, ceri de băut de la mine, o femeie samariteană?”  
 Căci iudeii n-au legături cu samaritenii.  
10 Isus i-a răspuns:  
 „Dacă ai cunoaşte darul lui Dumnezeu  
 şi ai şti cine este cel care îţi zice: «Dă-mi să beau!»,  
 tu poate ai fi cerut de la el şi el ţi-ar fi dat apă vie”.  
11 „Doamne, i-a zis femeia,  
 tu n-ai cu ce să scoţi apă şi fântâna este adâncă;  
 de unde, aşadar, ai apă vie?  
12 Eşti tu oare mai mare decât părintele nostru, Iacob,  
 care ne-a dat fântâna aceasta  
 şi din care a băut el, şi fiii lui, şi vitele lui?”  
13 Isus i-a răspuns:  
 „Oricine bea din apa aceasta va înseta din nou;  
14 dar cine va bea din apa pe care i-o voi da eu  
 nu va înseta niciodată;  
 ba încă, apa pe care i-o voi da eu  
 se va preface în el într-un izvor de apă dătătoare de viaţă veşnică”.  
15 „Doamne, i-a zis femeia,  
 dă-mi această apă, ca să nu-mi mai fie sete  
 şi să nu mai vin până aici să scot”.  
16 Isus i-a zis: „Du-te de cheamă pe bărbatul tău şi vino înapoi”.  
17 Femeia i-a răspuns: „N-am bărbat”.  
 Isus i-a zis: „Bine ai zis că n-ai bărbat,  
18 pentru că cinci bărbaţi ai avut  
 şi cel pe care îl ai acum nu este bărbatul tău;  
 aici ai spus adevărul”.  
19 „Doamne, i-a zis femeia, văd că eşti profet.  
20 Părinţii noştri s-au închinat pe muntele acesta,  
 şi voi ziceţi că Ierusalimul este locul unde trebuie să ne închinăm.”  
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21 „Femeie, i-a zis Isus, crede-mă că vine ceasul  
 când nu vă veţi închina Tatălui  
 nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim.  
22 Voi vă închinaţi la ceea ce nu cunoaşteţi;  
 noi ne închinăm aceluia pe care îl cunoaştem,  
 căci mântuirea vine de la iudei.  
23 Dar vine ceasul, ba a şi venit,  
 în care adevăraţii închinători  
 se vor închina Tatălui în duh şi adevăr;  
 fiindcă astfel de închinători îşi doreşte Tatăl.  
24 Dumnezeu este duh 
 şi cei care i se închină trebuie să i se închine în duh şi adevăr”.  
25 I-a spus femeia:  
 „Ştiu că vine Mesia, care se numeşte Cristos;  
 când va veni, el ne va spune toate”.  
26 I-a zis Isus: „Eu sunt, cel care vorbeşte cu tine!”  
27 Atunci au venit ucenicii şi se mirau că vorbeşte cu o femeie;  
 totuşi nici unul nu i-a spus:  
 „Ce o întrebi?” sau: „Ce vorbeşti cu ea?”  
28 Atunci femeia şi-a lăsat găleata, s-a dus în oraş şi le-a zis oamenilor:  
29 „Veniţi să vedeţi un om care mi-a spus tot ce am făcut:  
 oare n-o fi el Cristos?”  
30 Ei au ieşit din oraş şi se îndreptau spre Isus.  
31 În timpul acesta ucenicii îl rugau:  
 „Învăţătorule, mănâncă!”  
32 Dar el le-a spus:  
 „Eu am ce mânca, o mâncare pe care voi nu o cunoaşteţi!”  
33 Ucenicii se întrebau:  
 „I-o fi adus oare cineva de mâncare?”  
34 Isus le-a zis:  
 „Mâncarea mea este să fac voinţa  
 celui care m-a trimis şi să împlinesc lucrarea lui.  
35 Nu ziceţi voi că mai sunt patru luni până la seceriş?  
 Iată, eu vă spun:  
 Ridicaţi-vă ochii şi priviţi holdele că sunt albe, gata pentru seceriş.  
36 Secerătorul îşi primeşte deja răsplata,  
 el adună recolta pentru viaţa veşnică,  
 astfel încât semănătorul se bucură împreună cu secerătorul.  
37 Căci aici se adevereşte proverbul: Unul seamănă şi altul seceră!  
38 Eu v-am trimis să seceraţi acolo unde voi nu v-aţi ostenit;  
 alţii s-au ostenit, iar voi culegeţi roadele ostenelilor lor”.  
39 Mulţi samariteni, din oraşul acela, au crezut în Isus,  
 pentru cuvântul femeii care a dat această mărturie:  
 „Mi-a spus tot ce am făcut!”  
40 Când au sosit, samaritenii l-au rugat pe Isus să rămână la ei.  
 Şi el a rămas acolo două zile.  
41 Astfel mult mai mulţi au fost cei care au crezut în el  
 pentru cuvintele lui.  
42 Şi-i spuneau femeii:  
 „Acum nu mai credem pentru spusele tale,  
 dar pentru că noi înşine l-am auzit  
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 şi ştim că acesta este într-adevăr Mântuitorul lumii”. 
  

Cuvântul Domnului 
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sau forma scurtă: 
  
 VERS LA EVANGHELIE  cf. In 4,42.15 
     Doamne, tu eşti cu adevărat Mântuitorul lumii;  
     dă-mi apa vie, ca să nu mai însetez. 
  
 EVANGHELIA  Izvorul de apă dătătoare de viaţă veşnică. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 4,5-15.19b-26.39-42 
 
5  În timpul acela,  
  Isus s-a apropiat de un oraş din Samaria, numit Sihar,  
 aproape de terenul pe care Iacob îl dăduse fiului său Iosif.  
6 Acolo se afla fântâna lui Iacob.  
 Isus, obosit de drum, s-a aşezat pe marginea fântânii.  
 Era în jurul amiezii.  
7 O femeie din Samaria a venit să scoată apă.  
 Isus i-a zis: „Dă-mi să beau!”  
8 În acest timp ucenicii lui erau plecaţi în oraş,  
 ca să cumpere mâncare.  
9 Femeia samariteană i-a zis:  
 „Cum, tu, iudeu, ceri de băut de la mine, o femeie samariteană?”  
 Căci iudeii n-au legături cu samaritenii.  
10 Isus i-a răspuns:  
 „Dacă ai cunoaşte darul lui Dumnezeu  
 şi ai şti cine este cel care îţi zice: «Dă-mi să beau!»,  
 tu poate ai fi cerut de la el şi el ţi-ar fi dat apă vie”.  
11 „Doamne, i-a zis femeia,  
 tu n-ai cu ce să scoţi apă şi fântâna este adâncă;  
 de unde, aşadar, ai apă vie?  
12 Eşti tu oare mai mare decât părintele nostru, Iacob,  
 care ne-a dat fântâna aceasta  
 şi din care a băut el, şi fiii lui, şi vitele lui?”  
13 Isus i-a răspuns:  
 „Oricine bea din apa aceasta va înseta din nou;  
14 dar cine va bea din apa pe care i-o voi da eu  
 nu va înseta niciodată;  
 ba încă, apa pe care i-o voi da eu  
 se va preface în el într-un izvor de apă dătătoare de viaţă veşnică”.  
15 „Doamne, i-a zis femeia,  
 dă-mi această apă, ca să nu-mi mai fie sete  
 şi să nu mai vin până aici să scot”. 
19b Văd că eşti profet.  
20 Părinţii noştri s-au închinat pe muntele acesta,  
 şi voi ziceţi că Ierusalimul este locul unde trebuie să ne închinăm.”  
21 „Femeie, i-a zis Isus, crede-mă că vine ceasul  
 când nu vă veţi închina Tatălui  
 nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim.  
22 Voi vă închinaţi la ceea ce nu cunoaşteţi;  
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 noi ne închinăm aceluia pe care îl cunoaştem,  
 căci mântuirea vine de la iudei.  
23 Dar vine ceasul, ba a şi venit,  
 în care adevăraţii închinători  
 se vor închina Tatălui în duh şi adevăr;  
 fiindcă astfel de închinători îşi doreşte Tatăl.  
24 Dumnezeu este duh 
  şi cei care i se închină trebuie să i se închine în duh şi adevăr”.  
25 I-a spus femeia:  
 „Ştiu că vine Mesia, care se numeşte Cristos;  
 când va veni, el ne va spune toate”.  
26 I-a zis Isus: „Eu sunt, cel care vorbeşte cu tine!”  
39 Mulţi samariteni, din oraşul acela, au crezut în Isus,  
 pentru cuvântul femeii care a dat această mărturie:  
 „Mi-a spus tot ce am făcut!”  
40 Când au sosit, samaritenii l-au rugat pe Isus să rămână la ei.  
 Şi el a rămas acolo două zile.  
41 Astfel mult mai mulţi au fost cei care au crezut în el  
 pentru cuvintele lui.  
42 Şi-i spuneau femeii:  
 „Acum nu mai credem pentru spusele tale,  
 dar pentru că noi înşine l-am auzit  
 şi ştim că acesta este într-adevăr Mântuitorul lumii”. 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL B 
 
 LECTURA I  Legea a fost dată prin Moise. 
  
 Citire din cartea Exodului  20,1-17 
 
1  În zilele acelea,  
  Dumnezeu s-a adresat lui Moise pe muntele Sinai  
 şi a rostit aceste cuvinte:  
2 „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău,  
 care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei.  
3 Să nu ai alţi dumnezei afară de mine.  
4 Să nu-ţi faci chip cioplit şi nimic ce să înfăţişeze  
 lucrurile care sunt sus în cer sau jos pe pământ,  
 sau în apele care sunt sub pământ.  
5 Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti;  
 căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos,  
 care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii  
 până la al treilea şi al patrulea neam al celor care mă urăsc,  
6 şi mă îndur până la al miilea neam  
 de cei care mă iubesc şi păzesc poruncile mele.  
7 Să nu spui numele Domnului Dumnezeului tău în zadar,  
 căci Domnul nu va lăsa nepedepsit  
 pe cel care va lua în zadar numele lui.  
8 Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca să o sfinţeşti.  
9 Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci toate muncile tale,  
10 dar ziua a şaptea este zi de odihnă,  
 închinată Domnului Dumnezeul tău;  
 să nu lucrezi în acea zi nimic,  
 nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici servitorul tău, nici servitoarea ta,  
 nici vitele tale, nici străinul care este în casa ta.  
11 Căci în şase zile a făcut Dumnezeu cerurile,  
 pământul şi marea, şi tot ce este în ele,  
 iar în ziua a şaptea s-a odihnit.  
 De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.  
12 Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta,  
 ca să trăieşti mult în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.  
13 Să nu ucizi.  
14 Să nu săvârşeşti adulter.  
15 Să nu furi.  
16 Să nu mărturiseşti fals împotriva aproapelui tău.  
17 Să nu pofteşti casa aproapelui tău;  
 să nu pofteşti femeia aproapelui tău, nici robul, nici servitoarea,  
 nici boul, nici măgarul şi nici un lucru ce este al lui”. 
  

Cuvântul Domnului 
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sau forma scurtă: 
  
 LECTURA I  Legea a fost dată prin Moise. 
  
 Citire din cartea Exodului  20,1-3.7-8.12-17 
 
 
 
1  În zilele acelea,  
  Dumnezeu s-a adresat lui Moise pe muntele Sinai  
 şi a rostit aceste cuvinte:  
2 „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău,  
 care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei.  
3 Să nu ai alţi dumnezei afară de mine. 
7 Să nu spui numele Domnului Dumnezeului tău în zadar,  
 căci Domnul nu va lăsa nepedepsit  
 pe cel care va lua în zadar numele lui.  
8 Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca să o sfinţeşti. 
12 Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta,  
 ca să trăieşti mult în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.  
13 Să nu ucizi.  
14 Să nu săvârşeşti adulter.  
15 Să nu furi.  
16 Să nu mărturiseşti fals împotriva aproapelui tău.  
17 Să nu pofteşti casa aproapelui tău;  
 să nu pofteşti femeia aproapelui tău, nici robul, nici servitoarea,  
 nici boul, nici măgarul şi nici un lucru ce este al lui”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.11 (R.: In 6,68b) 
  
  R.:  Tu Doamne,  
    ai cuvintele vieţii veşnice. 
  
8 Legea Domnului este desăvârşită, 
 înviorează sufletul; 
 mărturia Domnului este adevărată, 
 îl face înţelept pe cel neştiutor. R. 
  
9 Orânduirile Domnului sunt drepte, 
 înveselesc inima, 
 poruncile Domnului sunt strălucitoare,  
 luminează ochii. R. 
  
10 Frica de Domnul este curată; 
 rămâne în veacul veacului; 
 judecăţile Domnului sunt adevărate, 
 toate sunt drepte. R. 
  
11 Ele sunt mai preţioase decât aurul 
 şi decât toate pietrele scumpe, 
 mai dulci decât fagurele  
 şi decât mierea. R. 
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 LECTURA A II-A  Noi îl propovăduim pe Cristos cel răstignit,  
        care pentru oameni este o pricină de scandal,  
        dar pentru cei chemaţi  
        este înţelepciunea lui Dumnezeu. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 1,22-25 
 
 
22 Fraţilor,  
  în timp ce iudeii cer minuni,  
 iar grecii caută înţelepciune,  
23 noi îl propovăduim pe Cristos cel răstignit,  
 ceea ce pentru iudei înseamnă scandal,  
 iar pentru păgâni o nebunie,  
24 dar pentru noi, cei chemaţi,  
 fie iudei, fie greci, Cristos este puterea lui Dumnezeu  
 şi înţelepciunea lui Dumnezeu.  
25 Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii,  
 iar slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE  In 3,16 
     Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,  
     încât l-a dat pe Fiul său unul-născut;  
     oricine crede în el are viaţa veşnică. 
  
 EVANGHELIA  Distrugeţi templul acesta  
       şi în trei zile îl voi ridica din nou. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 2,13-25 
 
 
 Apropiindu-se Paştele iudeilor, Isus s-a urcat la Ierusalim.  
13  În templu i-a găsit pe negustorii de boi,  
   de oi şi de porumbei şi pe schimbătorii de bani şezând.  
15 A făcut un bici din funii  
14 şi i-a izgonit pe toţi afară din templu,  
 împreună cu oile şi boii, 
 a aruncat pe jos banii schimbătorilor şi le-a răsturnat tarabele,  
16 iar celor ce vindeau porumbei le-a zis:  
 „Luaţi astea de aici  
 şi nu faceţi din casa Tatălui meu o casă de negustorie!”  
17 Ucenicii lui şi-au amintit atunci acest cuvânt al Scripturii:  
 „Râvna casei tale mă consumă”.  
18 Iudeii au luat cuvântul şi i-au zis:  
 „Prin ce semn ne arăţi că ai dreptul să faci astfel de lucruri?”  
19 Drept răspuns Isus le-a spus:  
 „Distrugeţi templul acesta şi în trei zile îl voi ridica din nou”.  
20 Iudeii i-au zis:  
 „În patruzeci şi şase de ani s-a zidit templul acesta,  
 şi tu îl vei ridica în trei zile?”  
21 Dar el vorbea despre templul trupului său.  
22 Prin urmare, când a înviat din morţi,  
 ucenicii lui şi-au adus aminte că le spusese cuvintele acestea  
 şi au crezut în Scriptură şi în cuvintele pe care le spusese Isus.  
23 Pe când Isus era în Ierusalim, la sărbătoarea Paştelui,  
 mulţi au crezut în el, văzând minunile pe care le făcea.  
24 Dar Isus nu avea încredere în ei pentru că îi cunoştea pe toţi  
25 şi nu avea nevoie să-i dea cineva mărturie despre oameni,  
 fiindcă el însuşi ştia ce este în om. 
  

Cuvântul Domnului 
  

Sau, la alegere, pot fi luate toate lecturile de mai sus, de la anul A, pag. 111. 
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ANUL C 
 
 LECTURA I  Cel care este m-a trimis la voi. 
  
 Citire din cartea Exodului  3,1-8a.10.13-15 
 
 
 
 1 În zilele acelea,  
  Moise păştea turma socrului său, Ietro, preotul din Madian.  
 Odată, îndepărtându-se cu turma în pustiu,  
 a ajuns la Horeb, muntele lui Dumnezeu.  
2 Acolo i s-a arătat Domnul,  
 în mijlocul unor flăcări, care se ridicau dintr-un tufiş.  
 Moise a văzut că tufişul ardea, dar nu se mistuia.  
3 Atunci Moise a zis:  
 „Mă duc să văd acest lucru uluitor, de ce nu se mistuie tufişul”.  
4 Când a văzut Domnul că se apropie să privească,  
 l-a strigat din mijlocul tufişului: „Moise, Moise!”.  
 El a răspuns: „Iată-mă!”.  
5 Dumnezeu i-a spus:  
 „Nu te apropia de locul acesta;  
 scoate-ţi încălţămintea din picioare,  
 căci locul pe care calci este un pământ sfânt”.  
6 Şi a adăugat: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău,  
 Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac  
 şi Dumnezeul lui Iacob”.  
 Moise şi-a acoperit faţa, căci se temea să-l privească pe Dumnezeu.  
7 Domnul i-a zis lui Moise:  
 „Am văzut suferinţa poporului meu, care este în Egipt,  
 şi am auzit strigătele pe care le scoate  
 din pricina cruzimii celor care îi supraveghează muncile.  
  
8a Pentru că îi cunosc durerile,  
 am coborât ca să-l eliberez din mâna egiptenilor,  
 să-l scot din ţara aceasta  
 şi să-l duc într-o altă ţară întinsă şi roditoare,  
 într-o ţară în care curge lapte şi miere, în ţara Canaanului”.  
10 „Acum vino! Eu te voi trimite la faraon  
 şi vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe fiii lui Israel.”  
13 Moise a zis lui Dumnezeu:  
 „Iată, eu voi merge la fiii lui Israel şi le voi spune:  
 «Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi».  
 Şi de mă vor întreba: «Care este numele lui?» ce le voi răspunde?”  
14 Dumnezeu a spus lui Moise: „Eu sunt cel care sunt!”  
 Şi a adăugat: „Aşa vei vorbi fiilor lui Israel:  
 cel care se numeşte Eu sunt m-a trimis la voi”.  
15 Dumnezeu i-a mai zis lui Moise:  
 „Aşa să vorbeşti fiilor lui Israel:  
 «Iahve, Domnul Dumnezeul părinţilor voştri,  
 Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac  
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 şi Dumnezeul lui Iacob m-a trimis la voi.  
 Acesta este numele meu pentru veşnicie,  
 numele cu care mă veţi cinsti din neam în neam.»” 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.6-7.8 şi 11 (R.: 8a) 
  
  R.:  Îndurător şi milostiv este Domnul. 
  
1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul 
 şi toată fiinţa mea să laude numele său cel sfânt! 
2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul 
 şi nu uita nicicând de darurile lui. R. 
  
3 El îţi iartă toate păcatele 
 şi te vindecă de orice infirmitate. 
4 El îţi scapă viaţa de la pierzare 
 şi te încununează cu bunătate şi îndurare. R. 
  
6 Domnul săvârşeşte dreptatea 
 şi apără cauza celor asupriţi. 
7 El a făcut cunoscute lui Moise căile sale 
 şi faptele sale minunate fiilor lui Israel. R. 
  
8 Domnul este îndurător şi milostiv, 
 el este îndelung răbdător şi plin de dragoste. 
11 Cât de mare este distanţa de la cer la pământ, 
 tot aşa de mare este mila sa faţă de cei care se tem de dânsul. R. 
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 LECTURA A II-A  Istoria călătoriei poporului ales în pustiu  
        a fost scrisă ca învăţătură pentru noi. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 10,1-6.10-12 
 
 
1  Fraţilor, 
  nu vreau să ignoraţi ceea ce s-a petrecut la ieşirea din Egipt.  
 Strămoşii noştri au fost cu toţii sub norul protector  
 şi au trecut prin mare.  
2 Toţi au fost botezaţi împreună cu Moise, în nor şi în mare.  
3 Toţi au mâncat din aceeaşi mâncare spirituală,  
4 toţi au băut aceeaşi băutură spirituală,  
 căci au băut din stânca ce venea în urma lor,  
 iar stânca era Cristos.  
5 Cu toate acestea cei mai mulţi dintre ei  
 nu au fost pe placul lui Dumnezeu,  
 de aceea au pierit în pustiu.  
6 Acestea s-au întâmplat ca semne,  
 pentru a ne împiedica să dorim răul, aşa cum l-au dorit ei.  
10 Să nu cârtiţi deci aşa cum au cârtit unii dintre ei  
 şi au fost ucişi de îngerul nimicitor.  
11 Acestea toate li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pildă  
 şi au fost scrise pentru învăţătura noastră,  
 care întâmpinăm sfârşitul veacurilor.  
12 Drept aceea, cel care crede că stă în picioare,  
 să ia seama să nu cadă. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE  Mt 4,17 
     Convertiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor. 
  
 EVANGHELIA  Dacă nu faceţi pocăinţă, cu toţii veţi pieri. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 13,1-9 
 
 
1  Într-o zi au venit unii şi i-au povestit lui Isus  
  ce li se întâmplase unor galileeni,  
 al căror sânge Pilat îl amestecase cu jertfele lor.  
2 „Credeţi voi, le-a răspuns Isus,  
 că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni, 
 pentru că au avut această soartă?  
3 Eu vă spun că nu;  
 dar dacă nu vă întoarceţi, cu toţii veţi pieri la fel.  
4 Sau cei optsprezece inşi  
 peste care s-a prăbuşit turnul din Siloe şi i-a omorât,  
 credeţi oare că erau mai vinovaţi decât toţi ceilalţi locuitori ai  
 Ierusalimului?  
5 Eu vă spun că nu;  
 dar dacă nu vă întoarceţi, cu toţii veţi pieri la fel!”  
6 Şi le-a spus această asemănare:  
 „Un om avea un smochin sădit în via sa.  
 A venit să caute rod în el şi nu a găsit.  
7 Atunci a zis viticultorului:  
 «Iată, sunt trei ani de când vin să caut rod în smochinul acesta  
 şi nu găsesc. Taie-l! La ce să mai ocupe pământul degeaba?»  
8 «Stăpâne, i-a răspuns viticultorul, mai lasă-l şi anul acesta;  
 am să-l sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină.  
9 Poate că va aduce rod în viitor; dacă nu, îl vei tăia»”. 
  

Cuvântul Domnului 
  

Sau, la alegere, pot fi luate toate lecturile de mai sus, de la anul A, pag. 111. 
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LITURGHIE LA ALEGERE 
  
  
           Această Liturghie poate fi folosită în orice zi din cursul 

acestei săptămâni, mai ales în anii B şi C, când în duminica a 
III-a din Postul Mare nu se citeşte Evanghelia despre femeia 
samariteană. 

  
  
 LECTURA I  Dă-ne apă să bem. 
  
 Citire din cartea Exodului  17,1-7 
 
 
 
  În zilele acelea, 
  toată comunitatea fiilor lui Israel a plecat din deşertul Sin,  
 respectând popasurile prescrise de Domnul. 
1 Şi-au stabilit taberele la Rafidim. 
2 Aici nu era apă de băut. 
3 Poporul revoltat a început să strige la Moise: 
 „Dă-ne apă să bem!” 
 Moise i-a răspuns: 
 „Pentru ce vă revoltaţi împotriva mea? 
 Pentru ce îl puneţi pe Domnul la încercare?” 
 Poporul chinuit de sete, cârtea împotriva lui Moise, zicând:  
 „Pentru ce ne-ai scos din Egipt?  
 Ca să ne faci să murim de sete aici, cu copiii şi turmele noastre?”  
4 Moise a strigat către Domnul zicând:  
 „Ce să-i fac poporului acesta?  
 Încă puţin şi mă vor ucide cu pietre”.  
5 Domnul i-a zis lui Moise:  
 „Treci înaintea poporului,  
 ia cu tine pe câţiva dintre bătrânii lui Israel,  
 ia-ţi în mână toiagul cu care ai lovit Nilul şi porneşte.  
6 Iată, eu voi sta înaintea ta pe stânca muntelui Horeb;  
 tu vei lovi stânca, va ţâşni din ea apă şi poporul va bea”.  
7 Iar Moise a făcut aşa în faţa bătrânilor lui Israel.  
 De aceea el a pus acestui loc numele de „Massa” şi „Meriba”, 
 pentru că fiii lui Israel l-au învinuit pe Domnul  
 şi pentru că l-au pus la încercare zicând:  
 „Este oare Domnul cu adevărat în mijlocul nostru, sau nu este?” 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 94,1-2.6-7.8-9 (R.: 8) 
  
  R.:  Astăzi, dacă veţi auzi glasul Domnului,  
    nu vă împietriţi inimile voastre. 
  
1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului 
 şi să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre, 
2 să mergem înaintea lui cu cântece de laudă 
 şi în cântări de psalmi să-l preamărim. R. 
  
6 Veniţi să ne închinăm şi să ne plecăm în faţa lui, 
 să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru, 
7 căci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul păstorit de dânsul, 
 turma pe care mâna lui o povăţuieşte. R. 
  
8 O, de aţi asculta astăzi glasul lui: 
 „Nu vă împietriţi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa în pustiu, 
9 acolo m-au pus la încercare părinţii voştri, 
 m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE  cf. In 4,42.15 
     Doamne, tu eşti cu adevărat Mântuitorul lumii;  
     dă-mi apa vie, ca să nu mai însetez. 
  
 EVANGHELIA  Izvorul de apă dătătoare de viaţă veşnică. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 4,5-42 
 
 
 
5  În timpul acela,  
 Isus s-a apropiat de un oraş din Samaria, numit Sihar,  
 aproape de terenul pe care Iacob îl dăduse fiului său Iosif.  
6 Acolo se afla fântâna lui Iacob.  
 Isus, obosit de drum, s-a aşezat pe marginea fântânii.  
 Era în jurul amiezii.  
7 O femeie din Samaria a venit să scoată apă.  
 Isus i-a zis: „Dă-mi să beau!”  
8 În acest timp ucenicii lui erau plecaţi în oraş,  
 ca să cumpere mâncare.  
9 Femeia samariteană i-a zis:  
 „Cum, tu, iudeu, ceri de băut de la mine, o femeie samariteană?”  
 Căci iudeii n-au legături cu samaritenii.  
10 Isus i-a răspuns:  
 „Dacă ai cunoaşte darul lui Dumnezeu  
 şi ai şti cine este cel care îţi zice: «Dă-mi să beau!»,  
 tu poate ai fi cerut de la el şi el ţi-ar fi dat apă vie”.  
11 „Doamne, i-a zis femeia,  
 tu n-ai cu ce să scoţi apă şi fântâna este adâncă;  
 de unde, aşadar, ai apă vie?  
12 Eşti tu oare mai mare decât părintele nostru, Iacob,  
 care ne-a dat fântâna aceasta  
 şi din care a băut el, şi fiii lui, şi vitele lui?”  
13 Isus i-a răspuns:  
 „Oricine bea din apa aceasta va înseta din nou;  
14 dar cine va bea din apa pe care i-o voi da eu  
 nu va înseta niciodată;  
 ba încă, apa pe care i-o voi da eu  
 se va preface în el într-un izvor de apă dătătoare de viaţă veşnică”.  
15 „Doamne, i-a zis femeia,  
 dă-mi această apă, ca să nu-mi mai fie sete  
 şi să nu mai vin până aici să scot”.  
16 Isus i-a zis: „Du-te de cheamă pe bărbatul tău şi vino înapoi”.  
17 Femeia i-a răspuns: „N-am bărbat”.  
 Isus i-a zis: „Bine ai zis că n-ai bărbat,  
18 pentru că cinci bărbaţi ai avut  
 şi cel pe care îl ai acum nu este bărbatul tău;  
 aici ai spus adevărul”.  
19 „Doamne, i-a zis femeia, văd că eşti profet.  
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20 Părinţii noştri s-au închinat pe muntele acesta,  
 şi voi ziceţi că Ierusalimul este locul unde trebuie să ne închinăm.”  
21 „Femeie, i-a zis Isus, crede-mă că vine ceasul  
 când nu vă veţi închina Tatălui  
 nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim.  
22 Voi vă închinaţi la ceea ce nu cunoaşteţi;  
 noi ne închinăm aceluia pe care îl cunoaştem,  
 căci mântuirea vine de la iudei.  
23 Dar vine ceasul, ba a şi venit,  
 în care adevăraţii închinători  
 se vor închina Tatălui în duh şi adevăr;  
 fiindcă astfel de închinători îşi doreşte Tatăl.  
24 Dumnezeu este duh 
 şi cei care i se închină trebuie să i se închine în duh şi adevăr”.  
25 I-a spus femeia:  
 „Ştiu că vine Mesia, care se numeşte Cristos;  
 când va veni, el ne va spune toate”.  
26 I-a zis Isus: „Eu sunt, cel care vorbeşte cu tine!”  
27 Atunci au venit ucenicii şi se mirau că vorbeşte cu o femeie;  
 totuşi nici unul nu i-a spus:  
 „Ce o întrebi?” sau: „Ce vorbeşti cu ea?”  
28 Atunci femeia şi-a lăsat găleata, s-a dus în oraş şi le-a zis oamenilor:  
29 „Veniţi să vedeţi un om care mi-a spus tot ce am făcut:  
 oare n-o fi el Cristos?”  
30 Ei au ieşit din oraş şi se îndreptau spre Isus.  
31 În timpul acesta ucenicii îl rugau:  
 „Învăţătorule, mănâncă!”  
32 Dar el le-a spus:  
 „Eu am ce mânca, o mâncare pe care voi nu o cunoaşteţi!”  
33 Ucenicii se întrebau:  
 „I-o fi adus oare cineva de mâncare?”  
34 Isus le-a zis:  
 „Mâncarea mea este să fac voinţa  
 celui care m-a trimis şi să împlinesc lucrarea lui.  
35 Nu ziceţi voi că mai sunt patru luni până la seceriş?  
 Iată, eu vă spun:  
 Ridicaţi-vă ochii şi priviţi holdele că sunt albe, gata pentru seceriş.  
36 Secerătorul îşi primeşte deja răsplata,  
 el adună recolta pentru viaţa veşnică,  
 astfel încât semănătorul se bucură împreună cu secerătorul.  
37 Căci aici se adevereşte proverbul: Unul seamănă şi altul seceră!  
38 Eu v-am trimis să seceraţi acolo unde voi nu v-aţi ostenit;  
 alţii s-au ostenit, iar voi culegeţi roadele ostenelilor lor”.  
39 Mulţi samariteni, din oraşul acela, au crezut în Isus,  
 pentru cuvântul femeii care a dat această mărturie:  
 „Mi-a spus tot ce am făcut!”  
40 Când au sosit, samaritenii l-au rugat pe Isus să rămână la ei.  
 Şi el a rămas acolo două zile.  
41 Astfel mult mai mulţi au fost cei care au crezut în el  
 pentru cuvintele lui.  
42 Şi-i spuneau femeii:  
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 „Acum nu mai credem pentru spusele tale,  
 dar pentru că noi înşine l-am auzit  
 şi ştim că acesta este într-adevăr Mântuitorul lumii”. 
  

Cuvântul Domnului 
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LUNI 
  
 LECTURA I  Erau mulţi leproşi în Israel,  
      dar nici unul dintre ei nu s-a vindecat,  
      afară de Naaman, sirianul. 
  
 Citire din cartea a doua a Regilor 5,1-15a 
 
 
 
1  În zilele acelea,  
  Naaman, comandantul armatei regelui Siriei,  
 avea o mare trecere şi vază înaintea stăpânului său,  
 căci prin el Domnul dăduse Siriei biruinţă;  
 dar omul acesta puternic şi bogat era bolnav de lepră.  
2 Sirienii ieşiseră la un atac  
 şi aduseseră ca prizonieră din ţara lui Israel o copilă,  
 care a fost pusă în serviciul soţiei lui Naaman.  
3 Ea a zis stăpânei sale:  
 „O, dacă stăpânul meu s-ar adresa profetului care este în Samaria!  
 Negreşit, profetul l-ar vindeca de lepră”.  
4 Naaman s-a dus la stăpânul său şi i-a spus:  
 „Fata aceea din ţara lui Israel a spus asta şi asta”.  
5 Regele Siriei i-a zis:  
 „Du-te şi voi trimite o scrisoare regelui lui Israel”.  
 A plecat deci ducând cu sine zece talanţi de argint,  
 şase mii de sicli de aur şi zece haine de sărbătoare.  
6 A dus regelui din Israel o scrisoare, cu acest conţinut:  
 „Acum, când vei primi scrisoarea aceasta  
 să ştii că îţi trimit pe slujitorul meu, Naaman,  
 ca să-l vindeci de lepră”.  
7 După ce a citit scrisoarea,  
 regele din Israel şi-a sfâşiat hainele şi a spus:  
 „Oare sunt eu Dumnezeu, stăpânul morţii şi al vieţii,  
 că-mi cere să vindec un om de lepra lui?  
 Vedeţi prea bine cum caută sămânţă de ceartă.”  
8 Când a auzit Elizeu, omul lui Dumnezeu,  
 că regele lui Israel îşi sfâşiase hainele, a trimis să i se spună:  
 „Pentru ce ţi-ai sfâşiat hainele?  
 Să vină la mine şi va şti că este un profet în Israel”.  
9 Naaman a venit deci cu caii şi cu carul său  
 şi s-a oprit la poarta casei lui Elizeu.  
10 Elizeu i-a trimis vorbă prin cineva:  
 „Du-te şi scaldă-te de şapte ori în Iordan  
 şi trupul ţi se va vindeca şi te vei curăţi”.  
11 Naaman s-a mâniat şi a plecat zicând:  
 „Îmi închipuiam că va ieşi la mine şi, stând,  
 va chema numele Domnului Dumnezeului său,  
 apoi va atinge locul bolnav şi mă va vindeca de lepră.  
12 Nu sunt oare râurile Damascului, Abana şi Parpar,  
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 mai bune decât toate apele din Israel?  
 N-aş fi putut oare să mă spăl în ele şi să devin curat?”  
 S-a întors deci şi a plecat mânios.  
13 Dar servitorii lui s-au apropiat şi i-au spus:  
 „Stăpâne, dacă profetul ţi-ar fi cerut vreun lucru greu, nu l-ai fi făcut?  
 Cu atât mai mult trebuie să faci ce ţi-a spus:  
 Spală-te şi te vei curăţi!”  
14 S-a coborât şi s-a cufundat de şapte ori în Iordan,  
 după cuvântul omului lui Dumnezeu,  
 şi trupul lui a devenit iarăşi ca trupul unui prunc şi s-a curăţit.  
15a Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul său.  
 Când a ajuns, s-a prezentat la el şi i-a zis:  
 „Iată, ştiu acum că nu este alt Dumnezeu pe tot pământul  
 decât cel din Israel”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 41,2.3; 42,3.4 (R.: cf. Ps 41,3) 
  
  R.:  Sufletul meu e însetat de tine,  
    Doamne, Dumnezeul meu! 
  
2 După cum doreşte cerbul izvoarele de apă, 
 aşa te doreşte sufletul meu pe tine, Dumnezeule. R. 
  
3 Sufletul meu e însetat de Dumnezeu, de Dumnezeul cel viu, 
 când îmi va fi dat să văd faţa lui Dumnezeu?  
42,3 Trimite-mi lumina şi adevărul tău, ele să mă călăuzească, 
 să mă ducă la muntele tău cel sfânt şi în lăcaşurile tale. R. 
  
4 Voi merge la altarul lui Dumnezeu, 
 la Dumnezeu care este bucuria şi veselia mea; 
 voi proclama în imnurile mele, 
 că tu eşti Dumnezeu, Dumnezeul meu! R. 
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 VERS LA EVANGHELIE  Ps 129,5.7 
     Eu nădăjduiesc în Domnul,  
     sufletul meu se încrede în cuvântul său.  
     Căci la Domnul se află îndurare şi mântuire deplină. 
  
 EVANGHELIA  Isus, ca şi Ilie şi Elizeu, n-a fost trimis numai pentru 
       iudei. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 4,24-30 
 
 
  Venind Isus în Nazaret, a spus poporului în sinagogă:  
24  „Vă spun adevărul,  
 nici un profet nu este bine primit în patria sa.  
25 Şi iarăşi vă spun adevărul,  
 că multe văduve erau în zilele lui Ilie în Israel,  
 când s-a închis cerul trei ani şi şase luni,  
 încât a venit o foamete mare peste toată ţara,  
26 dar la nici una din ele n-a fost trimis Ilie;  
 în schimb a fost trimis la o văduvă străină în Sarepta Sidonului.  
27 Şi mulţi leproşi erau în Israel pe vremea profetului Elizeu,  
 dar nici unul dintre ei n-a fost curăţit;  
 în schimb a fost curăţit Naaman, un sirian”.  
28 Când au auzit aceste lucruri,  
 toţi cei din sinagogă s-au umplut de mânie.  
29 Ridicându-se, l-au scos afară din localitate  
 şi l-au dus pe sprânceana muntelui, pe care era clădit oraşul lor,  
 ca să-l arunce în prăpastie.  
30 Dar el, trecând prin mijlocul lor, a plecat de acolo. 
  

Cuvântul Domnului 
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MARŢI 
  
 LECTURA I  Primeşte-ne pe noi,  
      cei care-ţi oferim un suflet zdrobit şi un duh umilit. 
  
 Citire din cartea profetului Daniel 3,25.34-43 
 
 
 25 Azaria, aruncat în cuptorul cu foc, se ruga astfel,  
  stând în mijlocul flăcărilor:  
34 „Te rugăm, Doamne, pentru numele tău,  
 nu ne părăsi pentru totdeauna şi nu da uitării legământul tău;  
35 nu-ţi îndepărta îndurarea de la noi,  
 din iubire pentru Abraham, prietenul tău,  
 pentru Isaac, slujitorul tău, şi pentru Israel, sfântul tău,  
36 cărora le-ai făgăduit să le înmulţeşti urmaşii  
 ca stelele cerului şi ca nisipul mării.  
37 Doamne, am ajuns cel mai mic dintre toate popoarele  
 şi suntem astăzi umiliţi pe tot pământul,  
 din cauza păcatelor noastre. 
38 Nu mai avem acum nici căpetenie, nici conducător, nici profet,  
 nici ardere de tot, nici jertfă, nici prinos, nici ardere de tămâie,  
 nici loc unde să oferim pârga roadelor  
 ca să dobândim îndurarea ta.  
39 Primeşte-ne totuşi pe noi,  
 cei care îţi oferim un suflet zdrobit şi un duh umilit,  
 ca şi cum ţi-am oferi o ardere de tot de berbeci şi de viţei,  
 o jertfă de mii de miei graşi;  
40 aceasta să fie astăzi jertfa noastră în faţa ta,  
 ca să-ţi fie plăcută ţie,  
 căci nu rămân dezamăgiţi cei care se încred în tine.  
41 Şi acum te urmăm din toată inima,  
 ne temem de tine şi căutăm faţa ta.  
 Nu ne lăsa în înjosire,  
42 ci fă cu noi după bunătatea ta şi după îndurarea ta cea mare;  
43 eliberează-ne, Doamne, prin lucrările tale minunate  
 şi fă ca numele tău să fie preamărit”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 24,4bc-5ab.6-7bc.8-9 (R.: cf. 10) 
  
  R.:  Căile tale, Doamne,  
    sunt adevăr şi îndurare. 
  
4bc Arată-mi, Doamne, căile tale, 
 condu-mă pe cărările tale. 
5ab Povăţuieşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă, 
 căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele! R. 
  
6 Aminteşte-ţi, Doamne, de bunătatea şi îndurarea ta, 
 pentru că ele sunt veşnice. 
7 Adu-ţi aminte de mine în îndurarea ta, 
 pentru bunătatea ta, Doamne! R. 
  
8 Domnul este bun şi drept, 
 el arată păcătoşilor calea. 
9 El conduce pe cei umili în dreptate 
 şi învaţă pe cei smeriţi căile sale. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE  Ioel 2,12-13 
     Acum, spune Domnul, întoarceţi-vă la mine din toată inima,  
     căci eu sunt milostiv şi îndurător. 
  
 EVANGHELIA  Dacă nu veţi ierta fraţilor voştri,  
       nici Tatăl vostru nu vă va ierta. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei  18,21-35 
 
 În timpul acela, 
  Petru, apropiindu-se de Isus, l-a întrebat:  
21 „De câte ori va trebui să iert 
 pe fratele meu care greşeşte împotriva mea?  
 Până la a şaptea oară?”  
22 Isus i-a zis: „Nu-ţi spun până la a şaptea oară,  
 ci până la şaptezeci de ori câte şapte!  
23 De aceea împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat,  
 care a hotărât să se socotească cu slujitorii săi.  
24 Şi începând să se socotească,  
 i-au adus pe unul care-i datora zece mii de talanţi.  
25 Şi fiindcă nu avea de unde să-i dea înapoi, stăpânul a poruncit  
 să fie vândut el, soţia lui, copiii lui şi tot ce avea  
 şi să plătească datoria.  
26 Atunci slujitorul s-a aruncat la picioarele lui şi l-a rugat zicând: «Îngăduie-mă şi-ţi voi restitui 

totul».  
27 Cuprins de milă, stăpânul acelui slujitor  
 i-a dat drumul şi i-a iertat şi datoria.  
28 Când a ieşit slujitorul acela, a întâlnit pe unul,  
 care era slujitor ca şi el  
 şi care îi era dator cu o sută de dinari.  
 Aruncându-se asupra lui, îl strângea de gât, zicându-i:  
 «Plăteşte-mi datoria!»  
29 Atunci tovarăşul său i s-a aruncat la picioare şi l-a rugat: 
 «Îngăduie-mă şi-ţi voi restitui totul!»  
30 Dar el nu a vrut, ci s-a dus şi l-a aruncat în temniţă,  
 până ce va plăti datoria.  
31 Când au văzut ceilalţi slujitori cele întâmplate,  
 s-au întristat adânc şi s-au dus şi au povestit stăpânului lor  
 toate cele petrecute.  
32 Atunci stăpânul l-a chemat pe slujitorul acela şi i-a zis:  
 «Slugă rea, eu ţi-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat.  
33 Oare nu se cuvenea să ai şi tu la rândul tău milă  
 de tovarăşul tău, aşa cum eu am avut milă de tine?»  
34 Şi, mâniat, stăpânul l-a dat pe mâna călăilor,  
 până ce va plăti toată datoria.  
35 Tot aşa vă va face şi Tatăl meu ceresc,  
 dacă nu va ierta fiecare din inimă fratelui său”. 
  

Cuvântul Domnului 
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MIERCURI 
  
 LECTURA I  Păstraţi poruncile şi puneţi-le în practică. 
  
 Citire din cartea Deuteronomului 4,1.5-9 
 
 
1  Moise a spus poporului:  
  „Acum, Israele, ascultă poruncile şi legile  
 pe care vi le fac cunoscute, pentru ca voi să le împliniţi.  
 În felul acesta veţi trăi şi veţi intra în stăpânirea ţării,  
 pe care v-o dă Domnul Dumnezeul părinţilor voştri.  
5 Iată că v-am învăţat poruncile şi legile,  
 pe care Domnul Dumnezeul meu mi le-a încredinţat,  
 pentru ca să le împliniţi, în ţara pe care o veţi lua în stăpânire;  
6 să le păziţi şi să le puneţi în practică.  
 Ele vor fi înţelepciunea şi priceperea voastră în ochii tuturor popoarelor;  
 când acestea vor auzi vorbindu-se de toate aceste porunci, să zică: «Iată  
 un popor mare, înţelept şi priceput».  
7 Care este într-adevăr poporul acela atât de mare,  
 ai cărui dumnezei să fie atât de aproape,  
 cât de aproape este Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori îl chemăm?  
8 Şi care este poporul acela atât de mare,  
 care să aibă porunci şi legi atât de drepte, cum este toată această lege,  
 pe care v-o pun eu astăzi înaintea ochilor voştri?  
9 Dar ia seama asupra ta  
 şi veghează cu luare aminte asupra sufletului tău,  
 ca nu cumva să uiţi ceea ce ai văzut cu ochii tăi  
 şi toată viaţa ta să nu-ţi iasă din inimă.  
 Fă-le cunoscute acestea copiilor tăi şi copiilor copiilor tăi”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 147,12-13.15-16.19-20 (R.: 12a) 
  
  R.:  Laudă, Ierusalime, pe Domnul! 
  
12 Laudă, Ierusalime, pe Domnul, 
 laudă, Sioane, pe Dumnezeul tău. 
13 Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale, 
 el binecuvântează pe fiii tăi în tine. R. 
  
15 Când el îşi trimite învăţătura pe pământ, 
 cuvântul său ajunge de îndată. 
16 El face să cadă zăpada ca lâna, 
 el presară chiciura ca cenuşa. R. 
  
19 El vesteşte lui Iacob cuvântul său, 
 lui Israel legile şi poruncile sale. 
20 El n-a făcut aşa celorlalte popoare, 
 ele nu cunosc poruncile sale. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE  In 6,64b.69b 
     Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă;  
     tu ai cuvintele vieţii veşnice. 
  
 EVANGHELIA  Cine va împlini Legea şi o va învăţa,  
       acesta va fi numit mare în împărăţia cerurilor. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei  5,17-19 
 
 
 
  În timpul acela,  
  Isus a spus ucenicilor săi: 
17 „Să nu credeţi că am venit să desfiinţez Legea sau Profeţii.  
 Nu am venit să desfiinţez, ci să desăvârşesc.  
18 Căci vă spun adevărul,  
 înainte de a dispărea cerul şi pământul,  
 nici o literă şi nici o virgulă nu va dispărea din Lege,  
 până ce nu se vor împlini toate.  
19 Deci cel care va călca una din cele mai mici dintre aceste porunci  
 şi-i va învăţa pe oameni să facă la fel,  
 va fi numit cel mai mic în împărăţia cerurilor;  
 dar cel care le va împlini şi-i va învăţa şi pe alţii să le împlinească,  
 va fi numit mare în împărăţia cerurilor. 
  

Cuvântul Domnului 
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JOI 
  
 LECTURA I  Acesta este poporul  
      care n-a ascultat de glasul Domnului Dumnezeului său. 
  
 Citire din cartea profetului Ieremia 7,23-28 
 
 
23  Aşa vorbeşte Domnul:  
  „Iată porunca pe care am dat-o părinţilor voştri:  
 «Ascultaţi glasul meu şi eu voi fi Dumnezeul vostru,  
 iar voi veţi fi poporul meu;  
 umblaţi până la capăt pe calea pe care v-am poruncit-o  
 şi veţi fi fericiţi».  
24 Dar ei n-au ascultat şi n-au luat aminte,  
 ci au urmat îndemnurile şi pornirile inimii lor rele,  
 au dat înapoi, în loc să meargă înainte.  
25 Din ziua în care au ieşit părinţii voştri din Egipt până în ziua de astăzi,  
 v-am trimis pe toţi slujitorii mei, profeţii,  
 i-am trimis în fiecare zi, fără încetare;  
26 dar ei au fost un popor neascultător, n-au luat aminte,  
 s-au încăpăţânat şi s-au purtat mai rău decât părinţii lor.  
27 Vei încerca să le spui toate aceste lucruri,  
 dar ei nu te vor asculta;  
 vei striga la ei, dar ei nu-ţi vor răspunde.  
28 Şi atunci spune-le:  
 Iată un popor care nu ascultă glasul Domnului Dumnezeului său  
 şi care nu vrea să primească învăţătura.  
 Nu mai este supunere, despre aşa ceva nu mai poate fi vorba”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 94,1-2.6-7.8-9 (R.: 8) 
  
  R.:  Astăzi, dacă veţi auzi glasul Domnului,  
    nu vă împietriţi inimile voastre. 
  
1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului 
 şi să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre, 
2 să mergem înaintea lui cu cântece de laudă 
 şi în cântări de psalmi să-l preamărim. R. 
  
6 Veniţi să ne închinăm şi să ne plecăm în faţa lui, 
 să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru, 
7 căci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul păstorit de dânsul, 
 turma pe care mâna lui o povăţuieşte. R. 
  
8 O, de aţi asculta astăzi glasul lui: 
 „Nu vă împietriţi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa în pustiu, 
9 acolo m-au pus la încercare părinţii voştri, 
 m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE  Ioel 2,12-13 
     Acum, spune Domnul, întoarceţi-vă la mine din toată inima, 
     căci eu sunt milostiv şi îndurător. 
  
 EVANGHELIA  Cine nu este cu mine, este împotriva mea. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 11,14-23 
 
 
 
14 În timpul acela,  
  Isus scotea un diavol, din cauza căruia un om era mut.  
 După ce a ieşit diavolul, mutul a vorbit şi mulţimile au fost cuprinse de  
 uimire.  
15 Dar unii au început să spună:  
 „Cu ajutorul lui Belzebub, căpetenia diavolilor, scoate pe diavoli”.  
16 Alţii, ca să-l pună la încercare, îi cereau un semn venit din cer.  
17 Isus, cunoscându-le gândurile, le-a zis: „Orice împărăţie, dezbinată  
 înăuntru, se transformă într-un pustiu şi casele sale se prăbuşesc 
 unele peste altele.  
18 Deci dacă Satana este dezbinat în el însuşi, cum va dăinui împărăţia  
 lui?  
 Căci voi ziceţi că cu ajutorul lui Belzebub scot diavolii.  
19 Dar dacă eu cu ajutorul lui Belzebub scot pe diavoli,  
 ucenicii voştri cu cine îi scot?  
 De aceea ei înşişi vor fi judecătorii voştri.  
20 Dar dacă eu scot pe diavoli cu degetul lui Dumnezeu,  
 înseamnă că împărăţia lui Dumnezeu a ajuns la voi.  
21 Când un om puternic şi bine înarmat îşi păzeşte palatul,  
 bunurile lui sunt în siguranţă.  
22 Dar dacă asupra lui vine unul mai puternic decât el şi-l biruieşte, 
 atunci îi ia armele pe care se bizuia şi împarte prada.  
23 Cine nu este cu mine, este împotriva mea, şi cine nu adună cu mine,  
 risipeşte”. 
  

Cuvântul Domnului 
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VINERI 
  
 LECTURA I  Nu vom mai numi dumnezeu  
      nici un lucru făcut de mâinile noastre. 
  
 Citire din cartea profetului Osea  14,2-10 
 
 
2  Aşa vorbeşte Domnul:  
  „Întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău,  
 căci te-ai prăbuşit din pricina fărădelegilor tale.  
3 Căutaţi cuvinte de căinţă  
 şi întoarceţi-vă la Domnul şi spuneţi-i:  
 «Iartă-ne toate nelegiuirile, primeşte o jertfă care-ţi place:  
 în locul viţeilor îţi oferim ca jertfă cuvintele buzelor noastre.  
4 Pentru că asirienii nu pot să ne salveze,  
 nu vom mai încăleca pe cai  
 şi nu vom mai zice vreunui lucru făcut de mâinile noastre:  
 Tu eşti Dumnezeul nostru,  
 căci numai la tine găseşte milă cel orfan». 
5 Voi vindeca rănile căderii lor, îi voi iubi cu adevărat,  
 căci mânia mea s-a abătut de la ei;  
6 voi fi ca roua pentru Israel, el va înflori ca un crin  
 şi îşi va întinde rădăcinile ca pomii Libanului.  
7 Ramurile lui vor creşte,  
 podoaba lui va fi ca aceea a măslinului  
 şi mireasma lui ca aceea a pădurii Libanului. 
8 Se vor întoarce şi se vor aşeza la umbra mea;  
 vor cultiva din nou grâul, vor face să rodească viile,  
 iar vinul lor va avea renumele celui din Liban.  
  
9 Efraime, poţi tu să mă mai confunzi cu idolii?  
 Eu sunt cel care te ascult  
 şi am privirea îndreptată asupra ta,  
 eu sunt ca un chiparos verde,  
 de la mine provin roadele tale.  
10 Cine este atât de înţelept ca să înţeleagă lucrurile acestea?  
 Cine este atât de priceput ca să le pătrundă?  
 Drepte sunt căile Domnului, cei drepţi merg pe ele,  
 iar cei păcătoşi se poticnesc şi cad”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 80,6c-8a.8bc-9.10-11ab.14 şi  
           17 (R.: cf. 11 şi 9a) 
  
  R.:  Eu sunt Domnul Dumnezeul tău:  
    ascultă glasul meu. 
  
6c Am auzit un glas până atunci necunoscut: 
7 I-am îndepărtat povara de pe umeri 
 şi am luat coşul din mâinile sale. 
8a În necazul tău ai strigat la mine şi eu te-am eliberat. R. 
  
8bc Ţi-am răspuns din mijlocul furtunii 
 şi te-am încercat la apele din Meriba. 
9 Ascultă, poporul meu, şi ia aminte, 
 o, de m-ai asculta, Israele! R. 
  
10 Nici un Dumnezeu străin să nu fie în mijlocul tău, 
 şi să nu slujeşti dumnezeilor străini. 
11ab Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, 
 care te-am scos din ţara Egiptului. R. 
  
14 O, de m-ar asculta poporul meu, 
 de-ar umbla Israel pe căile mele! 
17 L-aş hrăni cu cel mai bun grâu 
 şi l-aş sătura cu mierea din stâncă. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE  Mt 4,17 
     Convertiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor. 
  
 EVANGHELIA  Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  12,28b-34 
 
 
 
28b În timpul acela,  
  un cărturar s-a apropiat de Isus şi l-a întrebat:  
 „Care este cea dintâi dintre toate poruncile?”  
29 Isus i-a răspuns: „Cea dintâi este aceasta:  
 «Ascultă, Israele: Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn,  
30 să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta,  
 din tot sufletul tău, din tot cugetul tău şi din toată puterea ta».  
31 Iar a doua este aceasta:  
 «Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!»  
 Altă poruncă mai mare decât acestea nu este”.  
32 Cărturarul i-a zis: „Foarte bine, Învăţătorule.  
 Ai spus adevărul zicând că Dumnezeu este unul,  
 că nu este altul în afară de el  
33 şi că a-l iubi din toată inima,  
 din tot cugetul, din tot sufletul şi din toată puterea,  
 şi a iubi pe aproapele ca pe tine însuţi  
 înseamnă mai mult decât toate arderile de tot şi decât toate jertfele”.  
34 Văzând Isus că a dat un răspuns înţelept, i-a spus:  
 „Nu eşti departe de împărăţia lui Dumnezeu”.  
 Şi nimeni nu mai îndrăznea să-i pună întrebări. 
  

Cuvântul Domnului 
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SÂMBĂTĂ 
  
 LECTURA I  Iubire vreau şi nu jertfă. 
  
 Citire din cartea profetului Osea  6,1b-6 
 
 
1b  Fiii lui Israel îşi ziceau între ei:  
 „Haideţi să ne întoarcem la Domnul!  
 Căci el ne-a rănit, dar tot el ne va vindeca;  
 el ne-a lovit, dar tot el ne va lega rănile.  
2 După două zile el ne va da iarăşi viaţa;  
 a treia zi ne va învia şi vom trăi înaintea lui.  
3 Să ne dăm silinţa să-l cunoaştem pe Domnul!  
 Venirea lui este sigură ca zorile dimineţii;  
 va veni la noi ca o ploaie,  
 ca o ploaie de primăvară, care face pământul să rodească”. 
4 „Ce-aş putea să fac eu pentru tine, Efraime?  
 Ce-aş putea să fac eu pentru tine, Iuda?  
 Iubirea voastră este ca norul de dimineaţă,  
 ca roua care dispare de îndată.  
5 De aceea v-am biciuit prin profeţi,  
 v-am nimicit prin cuvintele gurii mele  
 şi judecăţile mele vor străluci ca lumina!  
6 Căci iubire vreau, nu jertfe,  
 şi a-l cunoaşte pe Dumnezeu mai mult decât arderile de tot”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 50,3-4.18-19.20-21ab (R.: Os 6,6) 
  
  R.:  Iubire vreau, nu jertfă! 
  
3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate, 
 şi după mulţimea îndurărilor tale şterge fărădelegea mea. 
4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea 
 şi curăţă-mă de păcatul meu. R. 
  
18 Dacă ai fi voit jertfe, ţi-aş fi adus, 
 dar arderile de tot nu-ţi sunt plăcute. 
19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit, 
 inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui. R. 
  
20 În iubirea ta, Doamne, revarsă-ţi bunătatea asupra Sionului 
 şi reclădeşte zidurile Ierusalimului. 
21ab Atunci îţi vor fi plăcute jertfele de împăcare, 
 arderile de tot şi ofrandele; 
 atunci ţi se vor oferi victime pe altarul tău. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE  Ps 94,8ab 
     Astăzi nu vă împietriţi inimile,  
     ci ascultaţi glasul Domnului. 
  
 EVANGHELIA  S-a întors acasă îndreptăţit vameşul, nu fariseul. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 18,9-14 
 
 
 
9  În timpul acela,  
 Isus a spus această asemănare,  
 pentru unii care credeau în sinea lor că sunt drepţi  
 şi-i dispreţuiau pe ceilalţi:  
10 „Doi oameni s-au urcat la templu să se roage:  
 unul era fariseu, iar celălalt vameş.  
11 Fariseul, stând în picioare, se ruga în sine astfel:  
 «Dumnezeule, îţi mulţumesc pentru că nu sunt ca ceilalţi oameni, 
 hrăpăreţi, nedrepţi, adulteri, sau chiar ca vameşul acesta.  
12 Eu postesc de două ori pe săptămână,  
 dau zeciuială din toate veniturile».  
13 Vameşul, stând departe,  
 nu îndrăznea nici măcar să-şi ridice ochii spre cer,  
 ci îşi bătea pieptul zicând:  
 «Dumnezeul meu, ai milă de mine, păcătosul!»  
14 Vă spun că s-a întors acasă îndreptăţit  
 acesta din urmă şi nu cel dintâi;  
 căci oricine se înalţă va fi smerit  
 şi oricine se smereşte va fi înălţat!” 
  

Cuvântul Domnului 
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DUMINICA A IV-A DIN POSTUL MARE 
  

ANUL A 
  
 LECTURA I  David este uns rege al lui Israel. 
  
 Citire din cartea întâi a profetului Samuel 16,1b.6-7.10-13a 
 
 
 
 1b  În zilele acelea,  

 Domnul i-a spus lui Samuel: „Umple-ţi cornul cu untdelemn şi  
 du-te;  
 te voi trimite la Iese Betleemitul, căci pe unul din fiii lui mi l-am ales rege”.  
6 Când a intrat Samuel, văzându-l pe Eliab, şi-a zis:  
 „De bună seamă acesta este unsul Domnului”.  
7 Dar Domnul i-a spus lui Samuel:  
 „Nu te uita la înfăţişarea, nici la înălţimea staturii lui,  
 căci nu pe acesta l-am ales.  
 Eu nu privesc cum priveşte omul;  
 omul se uită la faţă, dar Domnul se uită la inimă”.  
10 Şi aşa a trecut Iese pe cei şapte fii ai lui pe dinaintea lui Samuel;  
11 şi Samuel i-a zis lui Iese: „Pe nici unul dintre ei nu l-a ales Domnul”.  
 Apoi Samuel i-a spus lui Iese: „Aceştia sunt toţi fiii tăi?”  
 Şi el a răspuns: „A mai rămas cel mai tânăr, dar el paşte oile”.  
 Atunci Samuel i-a zis lui Iese: „Trimite să-l aducă,  
 fiindcă nu vom sta la masă până nu va veni aici”.  
12 Iese a trimis să-l aducă.  
 Băiatul era blond, cu ochi frumoşi şi faţă plăcută.  
 Domnul a zis lui Samuel: „El este: scoală-te şi unge-l!”  
13a Samuel a luat cornul cu untdelemn şi l-a uns în mijlocul fraţilor săi.  
 Duhul Domnului a fost asupra lui David, începând din ziua aceea. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1) 
  
  R.:  Domnul este păstorul meu,  
    nu voi duce lipsă de nimic! 
  
1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic! 
2 El mă conduce la păşuni verzi 
 şi mă îndreaptă spre ape liniştite, 
3a îmi întăreşte sufletul. R. 
  
3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstea numelui său. 
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii, 
 nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine, 
 toiagul şi nuiaua ta mă apără. R. 
  
5 Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei, 
 îmi ungi capul cu untdelemn 
 şi paharul meu mă umple de bucurie. R. 
  
6 Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi 
 în toate zilele vieţii mele 
 şi voi locui în casa Domnului 
 până la sfârşitul zilelor mele. R. 
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 LECTURA A II-A  Ridică-te dintre cei morţi şi te va lumina Cristos. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 5,8-14 
 
 
8  Fraţilor,  
  odinioară eraţi întuneric,  
 dar acum sunteţi lumină în Domnul.  
9 Trăiţi deci ca nişte copii ai luminii.  
 Căci rodul luminii constă în tot ce este bunătate, dreptate şi adevăr.  
10 Cercetaţi ce este plăcut lui Dumnezeu  
11 şi nu luaţi câtuşi de puţin parte  
 la lucrările neroditoare ale întunericului;  
 dimpotrivă, osândiţi-le!  
12 Căci faptele săvârşite de ei în ascuns  
 este ruşine şi numai să le numeşti.  
13 Dar toate aceste lucruri, care sunt osândite,  
 sunt date la iveală de lumină;  
14 astfel, tot ceea ce iese la iveală este lumină.  
 De aceea se zice:  
 „Trezeşte-te tu, care dormi,  
 ridică-te dintre cei morţi şi te va lumina Cristos”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE  In 8,12b 
     Eu sunt lumina lumii, spune Domnul,  
     cine mă urmează va avea lumina vieţii. 
  
 EVANGHELIA  Orbul s-a dus, s-a spălat şi, când s-a întors, vedea. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 9,1-41 
 
 
 
1  În timpul acela,  
  Isus a văzut un om care era orb din naştere.  
2 Ucenicii lui l-au întrebat:  
 „Învăţătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinţii lui,  
 de s-a născut orb?”  
3 Isus a răspuns:  
 „Nu a păcătuit nici omul acesta, nici părinţii lui;  
 ci s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.  
4 Cât este ziuă, trebuie să săvârşesc lucrările celui ce m-a trimis;  
 deja vine noaptea, când nimeni nu mai poate lucra.  
5 Cât timp sunt în lume, eu sunt lumina lumii”.  
6 După ce a zis acestea, a scuipat pe pământ  
 şi a făcut tină din scuipat.  
 Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta,  
7 şi i-a zis: „Du-te şi te spală în scăldătoarea Şiloe”.  
 El s-a dus, s-a spălat şi, când s-a întors, vedea.  
8 Vecinii şi cei care îl văzuseră mai înainte cerşind ziceau:  
 „Nu este acesta cel care şedea şi cerşea?”  
9 Unii ziceau: „El este!”  
 Alţii ziceau: „Nu! dar seamănă cu el”.  
 Dar el zicea: „Eu sunt!”  
10 Deci l-au întrebat: „Cum ţi s-au deschis ochii?”  
11 El a răspuns: „Omul acela, care se numeşte Isus,  
 a făcut tină, mi-a uns ochii şi mi-a zis:  
 Du-te la scăldătoarea Şiloe şi spală-te.  
 M-am dus şi mi-am căpătat vederea”.  
12 „Unde este omul acela?” l-au întrebat ei.  
 El a răspuns: „Nu ştiu!”  
13 L-au adus la farisei pe cel care fusese orb mai înainte.  
14 Era o zi de sâmbătă când făcuse Isus tină şi-i deschisese ochii.  
15 Fariseii l-au întrebat şi ei cum şi-a căpătat vederea.  
 Şi el le-a zis: „Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat şi văd”.  
16 Atunci unii din farisei au început să zică:  
 „Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ţine sâmbăta”.  
 Alţii ziceau: „Cum poate un păcătos să facă asemenea minuni?”  
 Şi era dezbinare între ei.  
17 Iarăşi l-au întrebat pe orb:  
 „Tu ce zici despre el, cu privire la faptul că ţi-a deschis ochii?”  
 „Este un profet!”, le-a răspuns el.  
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18 Iudeii nu l-au crezut că fusese orb şi că îşi căpătase vederea  
 până nu i-au chemat pe părinţii lui.  
19 Şi când i-au venit părinţii, i-au întrebat:  
 „Acesta este fiul vostru despre care spuneţi că s-a născut orb?  
 Cum se face că vede acum?”  
20 Părinţii au răspuns:  
 „Ştim că acesta este fiul nostru şi că s-a născut orb;  
21 dar cum vede acum, sau cine i-a deschis ochii, nu ştim.  
 Întrebaţi-l pe el; este destul de mare şi poate să vă explice el însuşi”.  
22 Părinţii au vorbit astfel pentru că se temeau de iudei,  
 căci iudeii hotărâseră de acum că,  
 dacă va mărturisi cineva că Isus este Mesia,  
 să fie exclus din sinagogă.  
23 De aceea au zis părinţii lui:  
 „Este destul de mare, întrebaţi-l pe el”.  
24 Fariseii l-au chemat a doua oară pe omul care fusese orb  
 şi i-au spus: „Dă slavă lui Dumnezeu;  
 noi ştim că omul acesta este un păcătos”.  
25 El a răspuns: „Dacă este un păcătos nu ştiu;  
 eu una ştiu: eram orb şi acum văd”.  
26 Iarăşi l-au întrebat: „Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii?”  
27 El le-a răspuns: „Acum v-am spus, aţi auzit.  
 Pentru ce voiţi să mai auziţi încă o dată?  
 Vreţi poate şi voi să vă faceţi ucenicii lui?”  
28 Ei l-au blestemat şi i-au zis:  
 „Tu eşti ucenicul lui; noi suntem ucenicii lui Moise.  
29 Noi ştim că Dumnezeu a vorbit lui Moise,  
 dar acesta nu ştim de unde este”.  
30 „Asta-i de mirare!”, le-a răspuns omul acela,  
 „că voi nu ştiţi de unde este şi totuşi el mi-a deschis ochii.  
31 Ştim că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi,  
 ci dacă este cineva care îl cinsteşte pe Dumnezeu şi face voia lui,  
 pe acela îl ascultă.  
32 De când lumea,  
 nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naştere.  
33 Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic”.  
34 Ei i-au răspuns:  
 „Tu eşti cu totul cufundat în păcat de la naştere  
 şi vrei să ne înveţi pe noi?”  
 Şi l-au dat afară.  
35 Isus a auzit că l-au dat afară şi, când l-a întâlnit, i-a zis:  
 „Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?”  
36 El a răspuns:  
 „Cine este, Doamne, ca să cred în el?”  
  
37 I-a zis Isus:  
 „Tu îl vezi, este cel care vorbeşte cu tine!”  
38 „Cred, Doamne”, i-a zis el.  
 Şi i s-a închinat.  
39 Apoi a spus Isus:  
 „Eu am venit în lumea aceasta pentru o judecată:  
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 ca cei ce nu văd să vadă, şi cei ce văd să ajungă orbi”.  
40 Unii farisei, care erau lângă el,  
 când au auzit aceste cuvinte i-au zis:  
 „Oare om fi şi noi orbi?”  
41 „Dacă aţi fi orbi, le-a răspuns Isus, n-aţi avea păcat;  
 dar de vreme ce voi ziceţi: «Vedem»,  
 tocmai de aceea păcatul vostru rămâne”. 
  

Cuvântul Domnului 
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sau forma scurtă: 
  
 VERS LA EVANGHELIE  In 8,12b 
     Eu sunt lumina lumii, spune Domnul,  
     cine mă urmează va avea lumina vieţii. 
  
 EVANGHELIA  Orbul s-a dus, s-a spălat şi, când s-a întors, vedea. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 9,1.6-9.13-17.34-38 
 
 
 
1  În timpul acela,  
 Isus a văzut un om care era orb din naştere.  
6 După ce a zis acestea, a scuipat pe pământ  
 şi a făcut tină din scuipat.  
 Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta,  
7 şi i-a zis: „Du-te şi te spală în scăldătoarea Şiloe”.  
 El s-a dus, s-a spălat şi, când s-a întors, vedea.  
8 Vecinii şi cei care îl văzuseră mai înainte cerşind ziceau:  
 „Nu este acesta cel care şedea şi cerşea?”  
9 Unii ziceau: „El este!”  
 Alţii ziceau: „Nu! dar seamănă cu el”.  
 Dar el zicea: „Eu sunt!” 
13 L-au adus la farisei pe cel care fusese orb mai înainte.  
14 Era o zi de sâmbătă când făcuse Isus tină şi-i deschisese ochii.  
15 Fariseii l-au întrebat şi ei cum şi-a căpătat vederea.  
 Şi el le-a zis: „Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat şi văd”.  
16 Atunci unii din farisei au început să zică:  
 „Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ţine sâmbăta”.  
 Alţii ziceau: „Cum poate un păcătos să facă asemenea minuni?”  
 Şi era dezbinare între ei.  
17 Iarăşi l-au întrebat pe orb:  
 „Tu ce zici despre el, cu privire la faptul că ţi-a deschis ochii?”  
 „Este un profet!”, le-a răspuns el. 
34 Ei i-au răspuns:  
 „Tu eşti cu totul cufundat în păcat de la naştere  
 şi vrei să ne înveţi pe noi?”  
 Şi l-au dat afară.  
35 Isus a auzit că l-au dat afară şi, când l-a întâlnit, i-a zis:  
 „Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?”  
36 El a răspuns:  
 „Cine este, Doamne, ca să cred în el?”  
37 I-a zis Isus:  
 „Tu îl vezi, este cel care vorbeşte cu tine!”  
38 „Cred, Doamne”, i-a zis el.  
 Şi i s-a închinat. 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL B 
  
 LECTURA I  Mânia şi îndurarea lui Dumnezeu  
      se arată prin exil şi prin eliberarea poporului. 
  
 Citire din cartea a doua a Cronicilor 36,14-16.19-23 
 
 
 
14  În zilele acelea, 
  toate căpeteniile preoţilor şi poporul săvârşeau fărădelegi,  
 luându-se după toate practicile nelegiuite ale popoarelor păgâne  
 şi pângăreau casa pe care Domnul şi-o sfinţise în Ierusalim.  
15 Domnul Dumnezeul părinţilor lor  
 a dat mereu trimişilor săi însărcinarea de a le atrage atenţia,  
 căci voia să cruţe poporul şi lăcaşul său.  
16 Dar ei şi-au bătut joc de trimişii lui Dumnezeu,  
 le-au nesocotit cuvintele, au râs de profeţii lui,  
 iar mânia Domnului împotriva poporului a tot crescut  
 până când ei n-au mai avut scăpare.  
19 Astfel au venit duşmanii, au ars casa lui Dumnezeu,  
 au dărâmat zidurile Ierusalimului,  
 au pus foc tuturor caselor şi au nimicit toate lucrurile de preţ.  
20 Pe cei ce au scăpat de sabie,  
 Nabucodonosor i-a dus prizonieri în Babilon.  
 Ei au devenit sclavii lui şi ai fiilor lui,  
 până la stăpânirea regelui Persiei,  
21 ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia:  
 „Ţara va fi pustiită şi se va odihni timp de şaptezeci de ani,  
 până ce se va împlini numărul zilelor de sâmbătă,  
 care au fost profanate”.  
22 În primul an al domniei lui Cirus, regele perşilor,  
 ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin Ieremia,  
 Domnul l-a inspirat pe Cirus, regele perşilor.  
 Acesta a pus să se comunice prin viu grai, în toată împărăţia lui,  
 această hotărâre:  
23 „Aşa vorbeşte Cirus, regele perşilor:  
 Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărăţiile pământului  
 şi mi-a poruncit să zidesc o casă la Ierusalim, în Iudeea.  
 Toţi cei care fac parte din poporul lui să se ducă acolo  
 şi Domnul Dumnezeul lui să fie cu ei”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 136,1-2.3.4-5.6 (R.: 6a) 
  
  R.:  Îmi voi aduce aminte cu bucurie,  
    de tine, Ierusalime! 
  
1 Lângă apele Babilonului şedeam şi plângeam, 
 când ne aduceam aminte de Sion. 
2 În sălciile din ţinutul acela ne atârnasem harpele. R. 
  
3 Căci acolo biruitorii noştri ne cereau cântări 
 şi asupritorii noştri ne cereau veselie: 
 „Cântaţi-ne din cântările Sionului!” R. 
  
4 Cum să cântăm noi cântările Domnului 
 pe un pământ străin? 
5 Dacă te voi uita, Ierusalime, 
 să mi se usuce mâna dreaptă. R. 
  
6 Să mi se lipească limba de cerul gurii 
 dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, 
 dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. R. 
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 LECTURA A II-A  Noi eram morţi din cauza păcatelor,  
        dar am fost mântuiţi prin har. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 2,4-10 
 
 
4  Fraţilor,  
  Dumnezeu, care este bogat în îndurare,  
 pentru dragostea cu care ne-a iubit,  
5 pe noi care eram morţi din cauza păcatelor noastre,  
 ne-a adus la viaţă împreună cu Cristos  
 (prin al cărui har sunteţi mântuiţi).  
6 Împreună cu el ne-a înviat  
 şi ne-a pus să domnim împreună cu el în ceruri.  
7 Prin bunătatea lui faţă de noi în Isus Cristos,  
 a voit să arate timpurilor viitoare  
 nemărginita bogăţie a harului său.  
8 Căci mulţumită harului aţi fost mântuiţi, prin credinţă.  
 Această mântuire nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu;  
9 nu vine din faptele voastre, ca să nu se laude nimeni.  
10 Căci noi suntem lucrarea lui şi am fost creaţi în Cristos Isus  
 pentru ca faptele noastre să fie bune,  
 conform cu calea pe care Dumnezeu a stabilit-o mai înainte,  
 pe care noi trebuie să mergem. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE  In 3,16 
     Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,  
     încât l-a dat pe Fiul său unul-născut;  
     oricine crede în el are viaţa veşnică. 
  
 EVANGHELIA  Dumnezeu a trimis pe Fiul său,  
       pentru ca lumea să se mântuiască prin el. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 3,14-21 
 
 
 
14  În timpul acela, Isus i-a spus lui Nicodim:  
  „După cum Moise a înălţat şarpele în pustiu,  
 tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul Omului,  
15 pentru ca oricine crede în el să aibă prin el viaţă veşnică.  
16 Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,  
 încât l-a dat pe Fiul său unul-născut,  
 pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.  
17 Căci Dumnezeu a trimis pe Fiul său în lume, nu ca să osândească lumea,  
 ci ca lumea să fie mântuită prin el.  
18 Cine crede în el nu este osândit; dar cine nu crede este deja osândit,  
 pentru că nu a crezut în numele Fiului unul-născut al lui Dumnezeu.  
19 Iar judecata este aceasta: când lumina a venit în lume,  
 oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina,  
 pentru că faptele lor erau rele.  
20 Căci cine săvârşeşte răul urăşte lumina şi nu vine la lumină,  
 ca să nu i se dea în vileag faptele.  
21 Dar cine face adevărul vine la lumină,  
 pentru ca să se vadă că faptele sale sunt săvârşite în Dumnezeu”. 
  

Cuvântul Domnului 
  

Sau, la alegere, pot fi luate toate lecturile de mai sus, de la anul A, pag. 161. 
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ANUL C 
  
 LECTURA I  Poporul lui Dumnezeu, intrând în ţara făgăduită, 
       sărbătoreşte Paştele. 
  
 Citire din cartea lui Iosua 5,9a.10-12 
 
 
 
9a  În zilele acelea,  
  Dumnezeu i-a spus lui Iosua:  
 „Astăzi am îndepărtat de la voi înjosirea îndurată în Egipt”.  
10 Israeliţii şi-au aşezat tabăra la Ghilgal  
 şi au sărbătorit Paştele acolo, în şesul Ierihonului,  
 în ziua a paisprezecea a lunii, seara.  
11 A doua zi de Paşte au mâncat din roadele pământului,  
 azimă şi boabe fierte.  
12 Din ziua aceea, mana a încetat a mai cădea,  
 de vreme ce mâncau din roadele acelei ţări.  
 Israeliţii, nemaiavând mană, au mâncat, începând din acel an,  
 din roadele ţării Canaanului. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7 (R.: 9a) 
  
  R.:  Gustaţi şi vedeţi  
    cât de bun este Domnul! 
  
2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna, 
 lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele. 
3 Să se laude sufletul meu în Domnul! 
 Să audă cei blânzi şi să se bucure. R. 
  
4 Slăviţi pe Domnul împreună cu mine, 
 să înălţăm numele lui împreună! 
5 Când îl caut pe Domnul, el îmi răspunde 
 şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R. 
  
6 Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi 
 şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze. 
7 Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat 
 şi l-a mântuit de toate necazurile sale. R. 
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 LECTURA A II-A  Dumnezeu ne-a împăcat cu sine prin Cristos. 
  
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 5,17-21 
 
 
17  Fraţilor,  
  cine se află în Cristos este o făptură nouă;  
 ce era vechi a trecut, un lucru nou a luat acum fiinţă.  
18 Totul vine de la Dumnezeu,  
 care ne-a împăcat cu sine prin Cristos,  
 iar nouă ne-a încredinţat misiunea împăcării.  
19 Pentru că Dumnezeu era acela care, în Cristos, împăca lumea cu sine,  
 neţinând seama de păcatele oamenilor,  
 iar nouă ne-a încredinţat propovăduirea împăcării.  
20 Noi suntem trimişi din partea lui Cristos  
 şi prin noi, de fapt, vă vorbeşte însuşi Dumnezeu.  
 Vă implorăm deci în numele lui Cristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu!  
21 Căci pe Cristos, care nu a cunoscut păcatul,  
 pentru noi Dumnezeu l-a făcut una cu păcatul oamenilor,  
 pentru ca prin el noi să dobândim dreptatea lui Dumnezeu. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE  Lc 15,18 
     Mă voi ridica, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: 
     „Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta!” 
  
 EVANGHELIA  Acest frate al tău era mort şi a înviat. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 15,1-3.11-32 
 
 
 
1  În timpul acela,  
  văzând cum vameşii şi păcătoşii  
 se apropie de Isus, ca să-l asculte,  
2 fariseii şi cărturarii cârteau împotriva lui spunând:  
 „Acest om se arată prietenos cu cei păcătoşi şi stă la masă cu ei”.  
3 Atunci Isus le-a spus această parabolă:  
11 „Un om avea doi fii.  
12 Cel mai tânăr dintre ei i-a zis tatălui:  
 «Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine».  
 Şi tatăl le-a împărţit averea.  
13 După câteva zile,  
 fiul cel mai tânăr a strâns tot ce avea  
 şi a plecat într-o ţară îndepărtată,  
 unde şi-a risipit averea, ducând o viaţă destrăbălată.  
14 După ce a cheltuit totul,  
 a venit o mare foamete în ţara aceea  
 şi el a început să ducă lipsă.  
15 Atunci s-a dus  
 şi s-a aciuat pe lângă unul dintre locuitorii ţării aceleia,  
 care l-a trimis la ţarina sa, ca să-i păzească porcii.  
16 Acum ar fi fost bucuros să-şi umple stomacul  
 cu roşcovele pe care le mâncau porcii,  
 dar nici pe acestea nu i le dădea nimeni.  
17 Venindu-şi în fire, şi-a zis:  
 «Câţi argaţi ai tatălui meu au pâine din belşug,  
 iar eu mor aici de foame!  
18 Mă voi ridica, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune:  
 Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta;  
19 nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău.  
 Primeşte-mă ca pe unul din argaţii tăi».  
20 S-a ridicat deci şi s-a dus la tatăl său.  
 Pe când era încă departe,  
 tatăl său l-a văzut şi l-a cuprins mila,  
 i-a alergat în întâmpinare,  
 s-a aruncat de gâtul lui  
 şi l-a sărutat de nenumărate ori.  
21 Fiul i-a zis:  
 «Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta,  
 nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău...»  
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22 Dar tatăl a spus servitorilor săi:  
 «Aduceţi repede haina cea mai frumoasă şi îmbrăcaţi-l;  
 puneţi-i un inel în deget şi încălţăminte în picioare;  
23 aduceţi viţelul cel îngrăşat şi tăiaţi-l,  
 să mâncăm şi să ne veselim,  
24 căci acest fiu al meu era mort şi a înviat,  
 era pierdut şi a fost găsit».  
 Şi au început să petreacă.  
25 Fiul cel mai mare era la câmp.  
 La întoarcere, când s-a apropiat de casă, a auzit muzică şi jocuri.  
26 L-a chemat pe unul dintre servitori şi l-a întrebat ce se întâmplă.  
27 Servitorul i-a răspuns:  
 «Fratele tău s-a întors,  
 iar tatăl tău, pentru că l-a redobândit sănătos şi teafăr,  
 a tăiat viţelul cel îngrăşat».  
28 Atunci fiul mai mare, cuprins de mânie, nu voia să intre.  
 Tatăl său a ieşit să-l înduplece.  
29 El însă i-a răspuns tatălui:  
 «Iată, eu de atâţia ani îţi slujesc  
 şi niciodată nu ţi-am călcat porunca,  
 mie însă niciodată nu mi-ai dat măcar un ied,  
 ca să petrec cu prietenii mei.  
30 Dar când soseşte acest fiu al tău,  
 care ţi-a mâncat averea cu femeile desfrânate,  
 îi tai viţelul cel îngrăşat!»  
31 «Fiule, i-a zis, tu întotdeauna eşti cu mine  
 şi tot ce-i al meu este şi al tău.  
32 Trebuia, aşadar, să petrecem şi să ne veselim,  
 pentru că acest frate al tău era mort şi a înviat,  
 era pierdut şi a fost găsit!»”. 
  

Cuvântul Domnului 
  

Sau, la alegere, pot fi luate toate lecturile de mai sus, de la anul A, pag. 161. 
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LITURGHIE LA ALEGERE 
  
           Această Liturghie poate fi folosită în orice zi din cursul 

acestei săptămâni, mai ales în anii B şi C, când în duminica a 
IV-a din Postul Mare nu se citeşte Evanghelia despre orbul 
din naştere. 

  
 LECTURA I  Dacă locuiesc în întuneric, Domnul este lumina mea!  
  
 Citire din cartea profetului Mihea 7,7-9 
 
 
  Ierusalimul zice:  
7 voi privi spre Domnul,  
 îmi voi pune nădejdea în Dumnezeu mântuitorul meu  
 şi el, Dumnezeul meu, mă va asculta.  
8 Nu te bucura de nenorocirea mea, fiinţă vrăjmaşă,  
 căci dacă am căzut, mă voi ridica iarăşi;  
 dacă locuiesc în întuneric, Domnul este lumina mea!  
9 Deoarece am păcătuit împotriva Domnului  
 voi îndura mânia lui până ce el îmi va apăra pricina  
 şi-mi va face dreptate;  
 el mă va scoate la lumină şi voi vedea dreptatea lui. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,1.7-8a.8b-9.13-14 (R.: 1a) 
  
  R.:  Domnul este lumina  
    şi mântuirea mea. 
  
1 Domnul este lumina şi mântuirea mea, 
 de cine mă voi teme? 
 Domnul este sprijinitorul vieţii mele, 
 în faţa cui voi tremura? R. 
  
7 Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem, 
 ai milă de mine şi ascultă-mă! 
8a Prin glasul inimii îmi şopteşti: 
 „Caută faţa mea!” R. 
  
8b Iar eu, Doamne caut faţa ta. 
9 Nu-mi ascunde faţa ta, 
 nu îndepărta cu mânie pe slujitorul tău; 
 tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge. R. 
  
13 Sunt sigur că voi vedea bunătatea Domnului 
 în împărăţia celor vii. 
14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare, 
 ai curaj şi nădăjduieşte în Domnul. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE  In 8,12b 
     Eu sunt lumina lumii, spune Domnul;  
     cine mă urmează va avea lumina vieţii. 
  
 EVANGHELIA  Orbul s-a dus, s-a spălat şi, când s-a întors, vedea. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 9,1-41 
 
 
 
1 În timpul acela,  
  Isus a văzut un om care era orb din naştere.  
2 Ucenicii lui l-au întrebat:  
 „Învăţătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinţii lui,  
 de s-a născut orb?”  
3 Isus a răspuns:  
 „Nu a păcătuit nici omul acesta, nici părinţii lui;  
 ci s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.  
4 Cât este ziuă, trebuie să săvârşesc lucrările celui ce m-a trimis;  
 deja vine noaptea, când nimeni nu mai poate lucra.  
5 Cât timp sunt în lume, eu sunt lumina lumii”.  
6 După ce a zis acestea, a scuipat pe pământ  
 şi a făcut tină din scuipat.  
 Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta,  
7 şi i-a zis: „Du-te şi te spală în scăldătoarea Şiloe”.  
 El s-a dus, s-a spălat şi, când s-a întors, vedea.  
8 Vecinii şi cei care îl văzuseră mai înainte cerşind ziceau:  
 „Nu este acesta cel care şedea şi cerşea?”  
9 Unii ziceau: „El este!”  
 Alţii ziceau: „Nu! dar seamănă cu el”.  
 Dar el zicea: „Eu sunt!”  
10 Deci l-au întrebat: „Cum ţi s-au deschis ochii?”  
11 El a răspuns: „Omul acela, care se numeşte Isus,  
 a făcut tină, mi-a uns ochii şi mi-a zis:  
 Du-te la scăldătoarea Şiloe şi spală-te.  
 M-am dus şi mi-am căpătat vederea”.  
12 „Unde este omul acela?” l-au întrebat ei.  
 El a răspuns: „Nu ştiu!”  
13 L-au adus la farisei pe cel care fusese orb mai înainte.  
14 Era o zi de sâmbătă când făcuse Isus tină şi-i deschisese ochii.  
15 Fariseii l-au întrebat şi ei cum şi-a căpătat vederea.  
 Şi el le-a zis: „Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat şi văd”.  
16 Atunci unii din farisei au început să zică:  
 „Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ţine sâmbăta”.  
 Alţii ziceau: „Cum poate un păcătos să facă asemenea minuni?”  
 Şi era dezbinare între ei.  
17 Iarăşi l-au întrebat pe orb:  
 „Tu ce zici despre el, cu privire la faptul că ţi-a deschis ochii?”  
 „Este un profet!”, le-a răspuns el.  
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18 Iudeii nu l-au crezut că fusese orb şi că îşi căpătase vederea  
 până nu i-au chemat pe părinţii lui.  
19 Şi când i-au venit părinţii, i-au întrebat:  
 „Acesta este fiul vostru despre care spuneţi că s-a născut orb?  
 Cum se face că vede acum?”  
20 Părinţii au răspuns:  
 „Ştim că acesta este fiul nostru şi că s-a născut orb;  
21 dar cum vede acum, sau cine i-a deschis ochii, nu ştim.  
 Întrebaţi-l pe el; este destul de mare şi poate să vă explice el însuşi”.  
22 Părinţii au vorbit astfel pentru că se temeau de iudei,  
 căci iudeii hotărâseră de acum că,  
 dacă va mărturisi cineva că Isus este Mesia,  
 să fie exclus din sinagogă.  
23 De aceea au zis părinţii lui:  
 „Este destul de mare, întrebaţi-l pe el”.  
24 Fariseii l-au chemat a doua oară pe omul care fusese orb  
 şi i-au spus: „Dă slavă lui Dumnezeu;  
 noi ştim că omul acesta este un păcătos”.  
25 El a răspuns: „Dacă este un păcătos nu ştiu;  
 eu una ştiu: eram orb şi acum văd”.  
26 Iarăşi l-au întrebat: „Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii?”  
27 El le-a răspuns: „Acum v-am spus, aţi auzit.  
 Pentru ce voiţi să mai auziţi încă o dată?  
 Vreţi poate şi voi să vă faceţi ucenicii lui?”  
28 Ei l-au blestemat şi i-au zis:  
 „Tu eşti ucenicul lui; noi suntem ucenicii lui Moise.  
29 Noi ştim că Dumnezeu a vorbit lui Moise,  
 dar acesta nu ştim de unde este”.  
30 „Asta-i de mirare!”, le-a răspuns omul acela,  
 „că voi nu ştiţi de unde este şi totuşi el mi-a deschis ochii.  
31 Ştim că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi,  
 ci dacă este cineva care îl cinsteşte pe Dumnezeu şi face voia lui,  
 pe acela îl ascultă.  
32 De când lumea,  
 nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naştere.  
33 Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic”.  
34 Ei i-au răspuns:  
 „Tu eşti cu totul cufundat în păcat de la naştere  
 şi vrei să ne înveţi pe noi?”  
 Şi l-au dat afară.  
35 Isus a auzit că l-au dat afară şi, când l-a întâlnit, i-a zis:  
 „Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?”  
36 El a răspuns:  
 „Cine este, Doamne, ca să cred în el?”  
37 I-a zis Isus:  
 „Tu îl vezi, este cel care vorbeşte cu tine!”  
38 „Cred, Doamne”, i-a zis el.  
 Şi i s-a închinat.  
39 Apoi a spus Isus:  
 „Eu am venit în lumea aceasta pentru o judecată:  
 ca cei ce nu văd să vadă, şi cei ce văd să ajungă orbi”.  



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
40 Unii farisei, care erau lângă el,  
 când au auzit aceste cuvinte i-au zis:  
 „Oare om fi şi noi orbi?”  
41 „Dacă aţi fi orbi, le-a răspuns Isus, n-aţi avea păcat;  
 dar de vreme ce voi ziceţi: «Vedem»,  
 tocmai de aceea păcatul vostru rămâne”. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  

LUNI 
  
 LECTURA I  Nu se va mai auzi nici plânset, nici vaiet. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia  65,17-21 
 
 
17 Aşa zice Domnul:  
  „Iată, eu fac un cer nou şi un pământ nou.  
 Nimeni nu-şi va mai aduce aminte de cele din trecut,  
 nimănui nu-i vor mai veni în minte.  
18 Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă pentru ceea ce voi face,  
 căci iată, voi preface Ierusalimul în veselie şi poporul lui în bucurie.  
19 Eu însumi mă voi bucura de Ierusalim  
 şi mă voi înveseli de poporul meu.  
 Nu se va mai auzi în el nici plâns, nici strigăt de durere.  
20 Nu vor mai fi acolo nici copii care să moară după câteva zile,  
 nici bătrâni care să nu ajungă la capătul bătrâneţii.  
 Cel mai tânăr va muri la o sută de ani,  
 iar cine nu va ajunge suta de ani va fi socotit ca blestemat.  
21 Se vor construi case şi se va locui în ele,  
 se vor sădi vii şi se va mânca din rodul lor. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 29,2 şi 4.5-6.11-12a şi 13b (R.: 2a) 
  
  R.:  Te voi preamări, Doamne, 
    pentru că m-ai mântuit. 
  
2 Te preamăresc, Doamne, pentru că m-ai eliberat 
 şi n-ai lăsat pe duşmanii mei să râdă de mine. 
4 Doamne, tu m-ai scos din locuinţa morţilor, 
 tu mi-ai redat viaţa, ca să nu cobor în mormânt. R. 
  
5 Cântaţi Domnului, voi credincioşii lui, 
 măriţi prin laudele voastre numele lui cel sfânt! 
6 Căci mânia lui ţine numai o clipă, dar îndurarea lui ţine toată viaţa. 
 Seara ne stăpâneşte plânsul, iar dimineaţa se revarsă bucuria. R. 
  
11 Ascultă-mă, Doamne, ai milă de mine! 
 Doamne, ajută-mă! 
12a Mi-ai schimbat plânsul în veselie, 
13a Doamne Dumnezeule, eu pururi te voi lăuda! R. 
  



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 VERS LA EVANGHELIE  Am 5,14 
     Căutaţi binele şi nu răul,  
     ca să aveţi viaţă şi Domnul va fi cu voi. 
  
 EVANGHELIA  Mergi, fiul tău trăieşte. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 4,43-54 
 
 
 
43 În timpul acela, 
 după ce a stat două zile în Samaria, Isus a plecat în Galileea.  
44 El însuşi spusese, că un profet nu este preţuit în patria sa.  
45 Când a ajuns în Galileea, a fost bine primit de galileeni,  
 care văzuseră tot ce făcuse la Ierusalim, în timpul sărbătorii,  
 deoarece luaseră şi ei parte la sărbătoare.  
46 Isus s-a întors deci în Cana Galileii, unde prefăcuse apa în vin.  
 În Cafarnaum era un slujbaş împărătesc al cărui fiu era bolnav.  
47 Slujbaşul acesta, aflând că Isus venise din Iudeea în Galileea,  
 s-a dus la el şi l-a rugat să vină şi să-i vindece fiul, care era pe moarte.  
48 Isus i-a zis: „Dacă nu vedeţi semne şi minuni, nu credeţi!”  
49 Slujbaşul împărătesc i-a spus:  
 „Doamne, vino până nu moare fiul meu”.  
50 „Mergi, i-a zis Isus, fiul tău trăieşte”.  
 Şi omul acela a crezut cuvântul pe care i l-a spus Isus şi a pornit la drum.  
51 Pe când se cobora el, l-au întâmpinat slujitorii lui  
 şi i-au adus vestea că fiul lui trăieşte.  
52 El i-a întrebat la ce oră a început să-i fie mai bine.  
 Ei i-au zis: „Ieri, la ora unu după-amiază l-au lăsat frigurile”.  
53 Tatăl şi-a dat seama că tocmai la ora aceea îi spusese Isus:  
 „Fiul tău trăieşte”.  
 Şi a crezut el şi toţi cei din casa lui. 
54 Aceasta este a doua minune făcută de Isus,  
 după ce s-a întors din Iudeea în Galileea. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  

MARŢI 
  
 LECTURA I  Am văzut ieşind o apă de sub templu,  
      şi toţi, la care a ajuns această apă, s-au mântuit. 
  
 Citire din cartea profetului Ezechiel  47,1-9.12 
 
1  În zilele acelea, 
  în timpul unei viziuni,  
 trimisul Domnului m-a dus înapoi la uşa templului  
 şi iată, de sub pragul templului curgea o apă spre răsărit;  
 pentru că templul era cu faţa spre răsărit.  
 Apa curgea de sub partea dreaptă a templului  
 şi trecea prin partea de miazăzi a altarului.  
2 M-a scos apoi pe partea de la miazănoapte  
 şi m-a dus pe dinafară, împrejur,  
 până la poarta îndreptată spre răsărit  
 şi iată, apa curgea din partea dreaptă.  
3 Mergând spre răsărit, omul ţinea în mână o sfoară  
 şi a măsurat o distanţă de o mie de coţi;  
 şi m-a făcut să trec apa;  
 apa îmi ajungea până la glezne.  
4 A mai măsurat apoi o mie de coţi şi m-a făcut să trec apa;  
 apa îmi ajungea până la genunchi.  
5 A mai măsurat o mie de coţi şi m-a făcut să trec apa;  
 apa îmi ajungea până la brâu.  
 A măsurat încă o mie de coţi şi era un râu pe care nu-l puteam trece,  
 căci apele crescuseră;  
 erau ape de trecut înotând, un fluviu care nu se putea trece.  
6 Atunci mi-a zis: „Ai văzut, fiul omului?”  
 Şi m-a dus înapoi la malul râului.  
7 Când am venit înapoi, iată,  
 pe malurile râului erau mulţi arbori pe o parte şi pe alta.  
8 Şi mi-a zis:  
 „Această apă curge spre ţinutul de răsărit,  
 coboară în valea Iordanului şi se varsă în Marea Moartă,  
 iar apele mării devin sănătoase.  
9 Orice vietate care mişună în apă,  
 va putea trăi acolo unde va ajunge râul.  
 Va fi foarte mult peşte, pentru că va intra acolo apa aceasta  
 şi apele din mare vor deveni sănătoase;  
 acolo unde va ajunge râul acesta, va fi viaţă.  
12 Pe amândouă malurile râului vor creşte tot felul de pomi roditori.  
 Frunzele lor nu se vor veşteji şi fructele din ei nu se vor termina.  
 În fiecare lună se vor coace fructe noi,  
 pentru că apa pentru ele vine din sfântul lăcaş;  
 fructele lor vor servi ca hrană,  
 iar frunzele lor ca medicamente. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 45,2-3.5-6.8-9 (R.: 8) 
  
  R.:  Dumnezeul lui Iacob  
    este scăparea noastră. 
  
2 Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, 
 un ajutor care nu lipseşte niciodată din nevoi. 
3 De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul 
 şi ar cădea munţii în mijlocul mării. R. 
  
5 Este un râu ale cărui ape înveselesc cetatea lui Dumnezeu, 
 locuinţa sfântă a Celui Preaînalt. 
6 Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatină; 
 Dumnezeu o ajută de la revărsatul zorilor. R. 
  
8 Domnul oştirilor este cu noi, 
 Dumnezeul lui Iacob este un turn de scăpare pentru noi. 
9 Veniţi şi vedeţi lucrările Domnului, 
 faptele uimitoare pe care le-a făcut pe pământ. R. 
  



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 VERS LA EVANGHELIE  Ps 50,12a.14a 
     Zideşte în mine inimă curată, Dumnezeule,  
     şi dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale. 
  
 EVANGHELIA  Îndată s-a făcut sănătos omul acela. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 5,1-3a.5-16 
 
 
1 Fiind o sărbătoare a iudeilor,  
 Isus s-a urcat la Ierusalim.  
2 În Ierusalim, lângă Poarta Oilor este un bazin,  
 numit în evreieşte Betsaida, care are cinci pridvoare.  
3a În pridvoarele acestea zăceau o mulţime de bolnavi:  
 orbi, şchiopi, paralitici.  
5 Acolo se afla şi un om care era bolnav de treizeci şi opt de ani.  
6 Isus, când l-a văzut zăcând,  
 ştiind că este bolnav de multă vreme, i-a zis:  
 „Vrei să te vindeci?”  
7 Bolnavul i-a răspuns:  
 „Doamne, n-am pe nimeni să mă cufunde în piscină când se mişcă apa;  
 şi, până ajung eu, coboară altul înaintea mea”.  
8 Isus i-a zis:  
 „Scoală-te, ia-ţi targa şi umblă”.  
9 Îndată omul acela s-a făcut sănătos, şi-a luat targa şi umbla.  
 Ziua aceea era o zi de sâmbătă.  
10 Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat:  
 „Este sâmbătă; nu-ţi este îngăduit să-ţi duci targa”.  
11 El le-a răspuns:  
 „Cel care m-a făcut sănătos mi-a zis: Ia-ţi targa şi umblă”.  
12 Ei l-au întrebat:  
 „Cine este omul acela care ţi-a zis: Ia-ţi targa şi umblă?”  
13 Dar cel vindecat nu ştia cine este,  
 căci Isus se îndepărtase de mulţimea care era în locul acela.  
14 Isus l-a întâlnit după aceea în templu şi i-a zis:  
 „Iată că te-ai vindecat; de acum să nu mai păcătuieşti,  
 ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău”.  
15 Omul acela s-a dus şi a spus iudeilor  
 că Isus este acela care îl vindecase.  
16 De aceea, iudeii au început să-l prigonească pe Isus,  
 fiindcă săvârşea aceste lucruri în zi de sâmbătă. 
  

Cuvântul Domnului 
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MIERCURI 
  
 LECTURA I  Te voi pune să faci legământ cu poporul, să ridici ţara. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia  49,8-15 
 
 
8 Aşa zice Domnul:  
 „La vremea îndurării te voi asculta  
 şi în ziua mântuirii te voi ajuta;  
 te voi păzi şi te voi pune să faci legământ cu poporul,  
 să ridici ţara şi să împarţi moştenirile pustiite;  
9 să spui prinşilor de război: Ieşiţi!  
 şi celor ce sunt în întuneric: Veniţi la lumină!  
 Ei vor paşte pe drumuri  
 şi vor găsi locuri de păşune pe toate câmpiile.  
10 Nu le va mai fi foame, nici sete; nu-i va bate arşiţa, nici soarele;  
 căci cel care are milă de ei îi va călăuzi şi-i va adăpa la izvoare de apă.  
11 Voi preface toţi munţii mei în drumuri  
 şi drumurile mele vor fi bine netezite.  
12 Iată-i! Vin de departe; unii de la miazănoapte şi de la apus,  
 iar alţii din ţinuturile de la miazăzi.  
13 Bucuraţi-vă, ceruri! Veseleşte-te, pământule!  
 Izbucniţi în strigăte de bucurie, munţilor!  
 Căci Domnul mângâie pe poporul său şi are milă de sărmanii lui”.  
14 Sionul zicea: „Domnul m-a părăsit, Domnul m-a uitat!”  
15 „Poate oare o femeie să uite de copilul pe care-l alăptează  
 şi să nu-şi iubească rodul trupului ei?  
 Însă chiar dacă ea ar uita, eu totuşi nu te voi uita!” 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,8-9.13cd-14.17-18 (R.: 8a) 
  
  R.:  Domnul este iubire  
    şi îndurare. 
  
8 Domnul este iubire şi îndurare, 
 el este îndelung răbdător şi plin de dragoste. 
9 Domnul este bun faţă de toţi 
 şi îşi arată bunătatea faţă de orice făptură. R. 
  
13cd Domnul îşi ţine făgăduinţele 
 şi se arată sfânt în toate faptele sale. 
14 Domnul sprijină pe cel care cade, 
 îl ridică pe cel împovărat. R. 
  
17 Domnul este drept în toate căile sale, 
 milostiv în toate lucrările sale. 
18 Domnul este lângă cei care-l cheamă, 
 lângă cei care-l cheamă din toată inima. R. 
  



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 VERS LA EVANGHELIE  In 11.25a.26 
     Eu sunt învierea şi viaţa, spune Domnul,  
     cine crede în mine nu va muri în veci. 
  
 EVANGHELIA  După cum Tatăl învie morţii şi le dă viaţă,  
       tot aşa şi Fiul dă viaţă cui vrea. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 5,17-30 
 
17 În timpul acela, 
 Isus le-a spus iudeilor:  
 „Tatăl meu lucrează mereu până acum; eu de asemenea lucrez”.  
18 Tocmai de aceea căutau iudeii şi mai mult să-l omoare,  
 nu numai fiindcă nu ţinea sâmbăta,  
 dar şi pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său  
 şi se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu.  
19 Isus a luat din nou cuvântul şi le-a zis:  
 „Adevăr, adevăr vă spun, că Fiul nu poate face nimic de la sine;  
 el nu face decât ce vede că face Tatăl;  
 şi tot ce face Tatăl, face de asemenea şi Fiul.  
20 Căci Tatăl iubeşte pe Fiul şi-i arată tot ce face;  
 şi-i va arăta lucruri mai mari decât acestea,  
 astfel încât voi veţi rămâne uimiţi.  
21 Într-adevăr, precum Tatăl învie morţii şi le dă viaţă,  
 tot aşa şi Fiul dă viaţă cui vrea.  
22 Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata i-a dat-o Fiului,  
23 pentru ca toţi să-l cinstească pe Fiul, cum îl cinstesc pe Tatăl.  
 Cine nu-l cinsteşte pe Fiul  
 nu-l cinsteşte nici pe Tatăl, care l-a trimis.  
24 Adevăr, adevăr vă spun, că cine îmi ascultă cuvântul  
 şi crede în Tatăl care m-a trimis, are viaţă veşnică,  
 şi nu ajunge la judecată, căci el a trecut de la moarte la viaţă.  
25 Adevăr, adevăr vă spun,  
 că vine ceasul, - ba a şi venit - când cei morţi  
 vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu,  
 şi cei care îl vor auzi vor avea viaţă.  
26 Căci, după cum Tatăl are viaţa în sine,  
 tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în sine.  
27 Şi i-a dat putere să judece, pentru că este Fiul Omului.  
28 Nu vă miraţi de lucrul acesta;  
 pentru că vine ceasul când toţi cei care zac în morminte  
 vor ieşi din ele la glasul lui:  
29 cei care au făcut binele vor învia pentru a primi viaţa,  
 iar cei care au făcut răul vor învia pentru a primi osânda.  
30 Eu nu pot face nimic de la mine însumi: judec după cum aud;  
 şi judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voinţa mea,  
 ci voinţa celui care m-a trimis”. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  

JOI 
  
 LECTURA I  Iartă păcatele poporului tău. 
  
 Citire din cartea Exodului  32,7-14 
 
 
 
7  În zilele acelea,  
  Domnul i-a spus lui Moise pe muntele Sinai:  
 „Mergi, coboară! Căci poporul tău,  
 pe care l-ai scos din ţara Egiptului, s-a stricat.  
8 Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-am hotărât-o eu;  
 şi-au turnat un viţel din metal topit,  
 s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe şi au zis: 
 «Israele! Iată dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului!»”.  
9 Domnul i-a zis lui Moise: „Văd că poporul acesta este un popor  
 încăpăţânat.  
10 Acum, lasă-mă; mânia mea se va aprinde împotriva lor şi-i voi mistui;  
 dar pe tine te voi face strămoşul unui neam mare”.  
11 Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său, zicând:  
12 „Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău,  
 pe care l-ai scos din ţara Egiptului  
 cu tăria braţului tău şi puterea mâinilor tale?  
 Pentru ce să zică egiptenii: «Din răutate i-a scos, ca să-i omoare prin  
 munţi  
 şi ca să-i şteargă de pe faţa pământului».  
 Potoleşte-ţi focul mâniei tale şi renunţă la pedeapsa  
 cu care vrei să loveşti poporul tău pentru nelegiuirile lui.  
13 Adu-ţi aminte de Abraham, de Isaac şi de Iacob, slujitorii tăi,  
 cărora le-ai spus, jurându-te pe tine însuţi:  
 «Voi înmulţi seminţia voastră ca stelele cerului,  
 voi da urmaşilor voştri toată ţara aceasta,  
 pe care am promis-o şi ei o vor stăpâni în veci»”.  
14 Iar Domnul a renunţat la pedeapsa cu care voise să lovească poporul  
 său. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 105,19-20.21-22.23 (R.: 4a) 
  
  R.:  Arată-ţi, Doamne, bunăvoinţa  
    faţă de poporul tău. 
  
19 Părinţii noştri au făcut un viţel în Horeb, 
 s-au închinat înaintea unui chip turnat, 
20 şi au schimbat Slava lor adevărată 
 cu chipul unui bou care mănâncă iarbă. R. 
  
21 Au uitat de Dumnezeu, mântuitorul lor, 
 care a făcut lucruri mari în Egipt, 
22 minuni în ţara lui Ham, 
 semne minunate la Marea Roşie. R. 
  
23 El a hotărât să-i nimicească, dar Moise, alesul său, 
 a intervenit înaintea lui, 
 potolindu-i mânia, ca să nu-i distrugă. R. 
  



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 VERS LA EVANGHELIE  In 3,16 
     Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,  
     încât l-a dat pe Fiul său unul-născut;  
     oricine crede în el are viaţa veşnică. 
  
 EVANGHELIA  Este cine să vă învinuiască:  
       e Moise în care v-aţi pus nădejdea. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 5,31-47 
 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus le-a spus iudeilor:  
31 „Dacă eu aş da mărturie pentru mine însumi,  
 mărturia mea nu ar fi adevărată.  
32 Este un Altul, care dă mărturie pentru mine;  
 şi ştiu că mărturia, pe care o dă despre mine, este adevărată.  
33 Voi aţi trimis o delegaţie la Ioan  
 şi el a dat mărturie pentru adevăr.  
34 Eu nu am trebuinţă de mărturia vreunui om;  
 dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiţi mântuiţi.  
35 Ioan era făclia care arde şi luminează  
 şi voi aţi acceptat să vă bucuraţi puţină vreme la lumina lui.  
36 Dar eu am în favoarea mea  
 o mărturie mai mare decât aceea a lui Ioan;  
 lucrările, pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârşesc,  
 tocmai lucrările acestea, pe care eu le fac,  
 dau mărturie pentru mine că Tatăl m-a trimis.  
37 Şi Tatăl, care m-a trimis,  
 el însuşi a dat mărturie pentru mine.  
 Voi nu i-aţi auzit niciodată glasul,  
 nu i-aţi văzut niciodată faţa  
38 şi cuvântul lui nu rămâne în voi,  
 pentru că nu credeţi în mine  
 care sunt trimis de Tatăl.  
39 Voi cercetaţi Scripturile,  
 pentru că socotiţi că în ele găsiţi viaţa veşnică.  
 Dar tocmai ele dau mărturie pentru mine.  
40 Iar voi nu vreţi să veniţi la mine ca să aveţi viaţă.  
41 Eu nu primesc slava care vine de la oameni.  
42 Dar eu vă cunosc: nu aveţi în voi dragoste de Dumnezeu.  
43 Eu am venit în numele Tatălui meu şi nu mă primiţi;  
 dacă ar veni un altul, în numele său propriu, pe acela l-aţi primi.  
44 Cum aţi putea să aveţi credinţă,  
 voi, care primiţi slava, pe care v-o daţi unii altora,  
 dar slava care vine numai de la Dumnezeu nu o căutaţi?  
45 Să nu credeţi că eu vă voi învinui înaintea Tatălui;  
 este cine să vă învinuiască:  



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 este Moise, în care v-aţi pus nădejdea.  
46 Căci, dacă aţi crede în Moise, aţi crede şi în mine,  
 pentru că el despre mine a scris.  
47 Dar dacă nu credeţi celor scrise de el,  
 cum veţi crede cuvintelor mele?” 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  

VINERI 
  
 LECTURA I  Să-l osândim la o moarte ruşinoasă. 
  
 Citire din cartea Înţelepciunii  2,1a.12-22 
 
 
1a Cei care cugetă nedrept şi-au zis:  
  „Să-i întindem o cursă celui drept,  
 fiindcă ne stinghereşte şi se împotriveşte faptelor noastre;  
12 ne învinuieşte că încălcăm Legea lui Dumnezeu  
 şi ne învinovăţeşte că stricăm datinile părinteşti.  
13 El pretinde că are cunoştinţă despre Dumnezeu  
 şi se numeşte pe sine: Fiul lui Dumnezeu.  
14 El este pentru noi o condamnare a gândurilor noastre  
 şi ne vine greu chiar şi numai să-l privim.  
15 Căci viaţa lui nu seamănă cu viaţa celorlalţi şi căile lui sunt cu totul altele.  
16 Înaintea lui suntem socotiţi ca nişte oameni de nimic  
 şi se fereşte de căile noastre, ca de nişte murdării;  
 el declară fericit sfârşitul celor drepţi şi se laudă  
 că-l are pe Dumnezeu drept tată.  
17 Să vedem deci dacă cuvintele lui sunt adevărate;  
 să urmărim ce i se va întâmpla şi vom şti care îi va fi sfârşitul.  
18 Căci dacă acest drept este fiul lui Dumnezeu,  
 atunci Dumnezeu îl va apăra şi îl va scoate din mâna duşmanilor săi.  
19 Să-l supunem la ocări şi la chinuri, ca să-i cunoaştem blândeţea  
 şi să-i punem răbdarea la încercare.  
20 Să-l osândim la o moarte ruşinoasă,  
 căci, după vorba lui, Dumnezeu va avea grijă de el”.  
21 Acestea sunt gândurile lor, dar ei se înşală; răutatea lor i-a orbit.  
22 Ei nu cunosc tainele lui Dumnezeu, ei nu nădăjduiesc răsplata sfinţeniei  
 şi nu cred că sufletele curate îşi vor primi cununa. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,17-18.19-20.21 şi 23 (R.: 19a) 
  
  R.:  Domnul este aproape  
    de cei cu inima zdrobită. 
  
17 Domnul îşi întoarce faţa împotriva celor răi, 
 pentru a şterge amintirea lor de pe pământ. 
18 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude 
 şi-i scapă din orice strâmtorare. R. 
  
19 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită 
 şi îi mântuieşte pe cei cu sufletul mâhnit. 
20 Multe încercări se abat peste cel drept, 
 dar Domnul îl eliberează din toate. R. 
  
21 El are grijă de toate oasele celui drept, 
 nici unul din ele nu va fi zdrobit. 
23 Domnul scapă sufletele robilor săi. 
 Nu vor fi pedepsiţi cei ce se încred într-însul! R. 
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 VERS LA EVANGHELIE  Mt 4,4b 
     Nu numai cu pâine trăieşte omul,  
     dar şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu. 
  
 EVANGHELIA  Căutau să-l prindă, dar încă nu-i venise ceasul. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 7,1-2.10.25-30 
 
 
 
1 În timpul acela, Isus străbătea Galileea;  

el nu voia să meargă prin Iudeea, pentru că iudeii căutau să-l  
 omoare.  
2 Era aproape sărbătoarea iudeilor, numită a Corturilor.  
10 După ce au plecat rudele lui la sărbătoare, a plecat şi el,  
 dar nu în văzul lumii, ci pe ascuns.  
25 Unii dintre locuitorii Ierusalimului ziceau:  
 „Nu este el acela, pe care caută să-l omoare?  
26 Iată, vorbeşte pe faţă şi ei nu-i spun nimic!  
 Or fi recunoscut cumva căpeteniile noastre că el este Mesia?  
27 Dar noi ştim de unde este omul acesta;  
 însă când va veni Mesia, nimeni nu va şti de unde este”.  
28 Isus, învăţând poporul în templu, a strigat:  
 „Da, mă cunoaşteţi şi ştiţi de unde sunt!  
 Eu n-am venit de la mine însumi,  
 ci trimis de către cel care există cu adevărat  
 şi pe care voi nu-l cunoaşteţi.  
29 Eu îl cunosc, căci vin de la el şi el m-a trimis”.  
30 Ei au voit atunci să-l aresteze, dar nimeni n-a pus mâna pe el,  
 căci încă nu-i venise ceasul. 
  

Cuvântul Domnului 
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SÂMBĂTĂ 
  
 LECTURA I  Sunt asemenea unui miel blând, care este dus la 
      înjunghiere. 
  
 Citire din cartea profetului Ieremia  11,18-20 
 
 
18  Ieremia se ruga astfel lui Dumnezeu:  
  „Tu, Doamne, mi-ai dat de ştire şi astfel am ajuns să ştiu;  
 atunci tu mi-ai dezvăluit uneltirile lor.  
19 Dar eu eram ca un miel blând, pe care-l duci la înjunghiere  
 şi nu ştiam planurile rele pe care le urzeau ei împotriva mea.  
 Ei ziceau: «Să smulgem pomul din rădăcină,  
 să-l stârpim din mijlocul celor ce trăiesc pe pământ,  
 ca să nu i se mai pomenească numele».  
20 O, Doamne, Dumnezeul oştirilor, tu eşti un judecător drept,  
 care pătrunzi cu privirea rărunchii şi inimile:  
 fă-mă să văd răzbunarea ta asupra lor,  
 căci ţie îţi încredinţez cauza mea”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 7,2-3.9bc-10.11-12 (R.: 2a) 
  
  R.:  Doamne Dumnezeul meu,  
    tu eşti speranţa mea. 
  
2 Doamne Dumnezeule, la tine îmi caut salvarea. 
 Scapă-mă, mântuieşte-mă de toţi prigonitorii mei; 
3 ca să nu mă sfâşie aceste fiare şi să mă rupă,  
 fără ca cineva să-mi poată sări în ajutor. R. 
  
9bc Judecă-mă, Doamne, după dreptatea şi nevinovăţia mea. 
10 Pune odată capăt răutăţii păcătoşilor 
 şi întăreşte-l pe cel drept, 
 tu care pătrunzi cu privirea inimile şi rărunchii, 
 Dumnezeule preadrept. R. 
  
11 Scutul meu este Dumnezeu. 
 El îi mântuieşte pe cei cu inima curată. 
12 Dumnezeu este un judecător drept, 
 dar în orice zi se poate aprinde mânia lui. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE  In 3,16 
     Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,  
     încât l-a dat pe Fiul său unul-născut;  
     oricine crede în el are viaţa veşnică. 
  
 EVANGHELIA  Poate să vină Cristos din Galileea? 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 7,40-53 
 
 
 
40  În timpul acela, 
  unii din mulţime, când au auzit cuvintele lui Isus, ziceau:  
 „Acesta este cu adevărat profetul”.  
41 Alţii ziceau.  
 „Acesta este Mesia!”  
 Dar alţii se întrebau:  
 „Cum, oare Mesia poate veni din Galileea?  
42 Oare nu zice Scriptura că Mesia  
 trebuie să vină din seminţia lui David şi din satul Betleem,  
 de unde era David?”  
43 Astfel părerile mulţimii, cu privire la el, erau împărţite,  
44 ba unii din ei voiau chiar să-l aresteze,  
 dar nimeni n-a pus mâna pe el.  
45 Văzând că cei trimişi să-l aresteze s-au întors,  
 mai marii preoţilor şi fariseii i-au întrebat.  
 „De ce nu l-aţi adus?”  
46 Trimişii au răspuns:  
 „Nici un om n-a vorbit vreodată, ca omul acesta!”  
47 Fariseii le-au zis:  
 „Nu cumva v-aţi lăsat şi voi prinşi în rătăcire?  
48 A crezut în el măcar vreunul din mai marii noştri sau din farisei?  
49 Crede doar gloata aceasta, care nu cunoaşte Legea;  
 dar aceştia sunt nişte blestemaţi!”  
50 Nicodim, unul dintre ei, care venise noaptea la Isus, le-a zis:  
51 „Oare Legea noastră osândeşte pe vreun om  
 înainte de a-l asculta şi de a şti ce a făcut?”  
52 Ei i-au răspuns:  
 „Nu cumva eşti şi tu din Galileea?  
 Cercetează bine Scripturile  
 şi vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciodată vreun profet”.  
53 Apoi fiecare s-a întors acasă. 
  

Cuvântul Domnului 
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DUMINICA A V-A DIN POSTUL MARE 
  

ANUL A 
  
 LECTURA I  Voi pune duhul meu în voi şi veţi trăi. 
  
 Citire din cartea profetului Ezechiel  37,12-14 
 
 
12  Aşa zice Domnul Dumnezeu:  
  „Iată, voi deschide mormintele voastre,  
 vă voi scoate din ele, poporul meu,  
 şi vă voi aduce iarăşi în ţara lui Israel.  
13 Şi veţi şti că eu sunt Domnul, când vă voi deschide mormintele  
 şi vă voi scoate din ele, poporul meu!  
14 Voi pune Duhul meu în voi şi veţi trăi;  
 vă voi aşeza iarăşi în ţara voastră şi veţi şti că eu sunt Domnul.  
 Eu am spus-o şi eu o voi face, zice Domnul”! 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL 129,1-2.3-4.5-6.7-8 (R.: 7) 
  
  R.:  Să nădăjduiască Israel în Domnul. 
  
1 Dintru adâncuri strig către tine, Doamne, 
2 Doamne, ascultă glasul meu! 
 Pleacă-ţi urechea ta la glasul rugăciunii mele. R. 
  
3 Dacă te-ai uita la fărădelegi, Doamne, 
 Doamne, cine ar mai rămâne în viaţă? 
4 La tine însă este iertare, 
 de aceea ne temem de tine. R. 
  
5 Eu nădăjduiesc în Domnul, 
 sufletul meu se încrede în cuvântul său. 
6 Sufletul meu îl aşteaptă pe Domnul, 
 mai mult decât aşteaptă străjerii ivirea zorilor. R. 
  
7 Să nădăjduiască Israel în Domnul, 
 căci la Domnul se află îndurare şi mântuire deplină. 
8 El va mântui pe Israel 
 de toate fărădelegile sale. R. 
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 LECTURA A II-A  Duhul celui care l-a înviat pe Isus din morţi 
        locuieşte în voi. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,8-11 
 
 
8  Fraţilor,  
  cei care trăiesc după poftele trupului  
 nu pot să placă lui Dumnezeu.  
9 Dar voi nu trăiţi după poftele trupului,  
 ci după îndemnurile Duhului,  
 dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi.  
 Cel care nu are Duhul lui Cristos nu-i aparţine lui.  
10 Dacă însă Cristos este în voi,  
 trupul este mort pentru păcat,  
 iar Duhul este viaţa voastră, prin îndreptăţire.  
11 Dacă Duhul celui care l-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi,  
 cel care l-a înviat pe Isus Cristos din morţi  
 va învia şi trupurile voastre muritoare  
 prin Duhul său, care locuieşte în voi. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE  In 11.25a.26 
     Eu sunt învierea şi viaţa, spune Domnul;  
     cine crede în mine nu va muri în veci. 
  
 EVANGHELIA  Eu sunt învierea şi viaţa. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Ioan 11,1-45 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  era în Betania, satul Martei şi al Mariei, sora ei,  
 un om bolnav cu numele de Lazăr.  
2 Maria era aceea care l-a uns pe Domnul cu miresme  
 şi i-a şters picioarele cu părul ei,  
 iar Lazăr cel bolnav era fratele ei.  
3 Surorile au trimis vorbă la Isus:  
 „Doamne, iată, acela pe care îl iubeşti este bolnav”.  
4 Dar Isus, auzind aceasta, a zis:  
 „Boala aceasta nu aduce moartea; ea este spre slava lui Dumnezeu,  
 pentru ca prin ea să fie preamărit Fiul lui Dumnezeu”. 
5 Isus îi iubea pe Marta, pe sora ei Maria şi pe Lazăr.  
6 Totuşi, după ce a auzit că Lazăr este bolnav,  
 a mai zăbovit două zile în locul în care era;  
7 apoi a zis ucenicilor: „Să mergem iarăşi în Iudeea”. 
8 Ucenicii i-au spus:  
 „Învăţătorule, puţin mai înainte iudeii căutau să te ucidă cu pietre  
 şi tu te duci din nou acolo?” 
9 Isus le-a răspuns:  
 „Nu sunt douăsprezece ceasuri în zi?  
10 Dacă umblă cineva ziua, nu se poticneşte,  
 pentru că vede lumina acestei lumi;  
 dar dacă umblă noaptea se poticneşte,  
 pentru că nu are lumina în el”.  
11 După aceste cuvinte le-a zis:  
 „Lazăr, prietenul nostru, doarme,  
 dar mă duc să-l trezesc din acest somn”. 
12 Ucenicii i-au zis:  
 „Doamne, dacă doarme, are să se facă bine”.  
13 Isus vorbise despre moartea lui,  
 dar ei credeau că vorbeşte despre odihna somnului. 
14 Atunci Isus le-a spus pe faţă:  
15 „Lazăr a murit şi mă bucur pentru voi că n-am fost acolo,  
 pentru ca voi să credeţi. Dar să mergem la el!” 
16 Atunci Toma, zis Geamănul, a spus celorlalţi ucenici:  
 „Să mergem şi noi să murim cu el!” 
17 Când a ajuns Isus l-a găsit pe Lazăr de patru zile în mormânt.  
18 Şi fiindcă Betania era aproape de Ierusalim,  
 la mai puţin de trei kilometri,  
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19 mulţi iudei veniseră la Marta şi la Maria  
 ca să le aline pentru moartea fratelui lor. 
20 Când a auzit Marta că vine Isus, i-a ieşit în întâmpinare,  
 în timp ce Maria a rămas în casă.  
21 Marta i-a zis lui Isus:  
 „Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit.  
22 Dar ştiu că şi acum Dumnezeu îţi va da tot ce îi vei cere”. 
23 Isus i-a răspuns: „Fratele tău va învia”. 
24 I-a spus Marta: „Ştiu că va învia, la înviere, în ziua de apoi”. 
25 Isus i-a zis: „Eu sunt învierea şi viaţa;  
 cine crede în mine, chiar dacă moare, va trăi.  
26 Şi oricine trăieşte şi crede în mine nu va muri în veci. Crezi tu aceasta?” 
27 Ea a răspuns:  
 „Da, Doamne, eu cred că tu eşti Cristos,  
 Fiul lui Dumnezeu, care ai venit în lume”. 
28 După ce a spus aceste cuvinte,  
 s-a dus şi a chemat-o pe sora ei, Maria, spunându-i în şoaptă:  
 „A venit învăţătorul şi te cheamă”.  
29 Maria, cum a auzit, s-a sculat repede şi s-a dus la el,  
30 căci Isus nu intrase încă în sat,  
 ci era tot în locul unde îl întâmpinase Marta. 
31 Iudeii, care erau cu Maria în casă şi o alinau,  
 când au văzut-o sculându-se repede şi ieşind,  
 au mers după ea, crezând că se duce la mormânt,  
 ca să plângă acolo. 
32 Maria, când a ajuns în locul unde era Isus şi l-a văzut,  
 s-a aruncat la picioarele lui şi i-a spus:  
 „Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit”. 
33 Isus când a văzut-o cum plânge  
 şi cum plâng şi iudeii care au venit cu ea,  
 a fost profund mişcat  
34 şi a întrebat:  
 „Unde l-aţi pus?” 
 I-au răspuns: „Doamne, vino şi vezi!”  
35 Şi lui Isus i-au dat lacrimile.  
36 Atunci iudeii au spus: „Iată cât de mult îl iubea!”  
37 Dar unul dintre ei a zis:  
 „El care a deschis ochii orbului din naştere  
 nu putea face ca Lazăr să nu moară?”  
38 Din nou fiind adânc mişcat, Isus a mers la mormânt.  
 Mormântul era o grotă,  
 la intrarea căreia era aşezată o piatră. 
39 Isus le-a zis: „Daţi piatra la o parte!” 
 Marta, sora răposatului, i-a zis:  
 „Doamne, miroase deja, căci e mort de patru zile”. 
40 Isus i-a zis:  
 „Nu ţi-am spus, că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?” 
41 Au dat deci piatra la o parte. 
 Isus şi-a ridicat ochii spre cer şi a zis:  
 „Tată, îţi mulţumesc că m-ai ascultat.  
42 Eu ştiam că tu mă asculţi întotdeauna,  
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 dar vorbesc astfel pentru poporul care stă împrejur  
 ca să creadă că tu m-ai trimis”.  
43 După ce a spus aceste cuvinte, a strigat cu glas puternic:  
 „Lazăre, vino afară!”  
44 Şi a ieşit mortul cu mâinile şi picioarele înfăşurate  
 şi cu faţa acoperită cu un ştergar. 
 Isus le-a zis:  
 „Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă!” 
45 Văzând cele săvârşite de Isus,  
 mulţi dintre iudeii care veniseră la Maria, au crezut în el. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 

sau forma scurtă: 
  
 VERS LA EVANGHELIE  In 11.25a.26 
     Eu sunt învierea şi viaţa, spune Domnul;  
     cine crede în mine nu va muri în veci. 
  
 EVANGHELIA  Eu sunt învierea şi viaţa. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Ioan 11,3-7.17.20-27.33b-45 
 
 
 
3  În timpul acela, surorile au trimis vorbă la Isus:  
  „Doamne, iată, acela pe care îl iubeşti este bolnav”.  
4 Dar Isus, auzind aceasta, a zis:  
 „Boala aceasta nu aduce moartea; ea este spre slava lui Dumnezeu,  
 pentru ca prin ea să fie preamărit Fiul lui Dumnezeu”. 
5 Isus îi iubea pe Marta, pe sora ei Maria şi pe Lazăr.  
6 Totuşi, după ce a auzit că Lazăr este bolnav,  
 a mai zăbovit două zile în locul în care era;  
7 apoi a zis ucenicilor: „Să mergem iarăşi în Iudeea”. 
17 Când a ajuns Isus l-a găsit pe Lazăr de patru zile în mormânt. 
20 Când a auzit Marta că vine Isus, i-a ieşit în întâmpinare,  
 în timp ce Maria a rămas în casă.  
21 Marta i-a zis lui Isus:  
 „Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit.  
22 Dar ştiu că şi acum Dumnezeu îţi va da tot ce îi vei cere”. 
23 Isus i-a răspuns: „Fratele tău va învia”. 
24 I-a spus Marta: „Ştiu că va învia, la înviere, în ziua de apoi”. 
25 Isus i-a zis: „Eu sunt învierea şi viaţa;  
 cine crede în mine, chiar dacă moare, va trăi.  
26 Şi oricine trăieşte şi crede în mine nu va muri în veci. Crezi tu aceasta?” 
27 Ea a răspuns: „Da, Doamne, eu cred că tu eşti Cristos,  
 Fiul lui Dumnezeu, care ai venit în lume”. 
33b Isus a fost profund mişcat  
34 şi a întrebat: „Unde l-aţi pus?” 
 I-au răspuns: „Doamne, vino şi vezi!”  
35 Şi lui Isus i-au dat lacrimile.  
36 Atunci iudeii au spus: „Iată cât de mult îl iubea!”  
37 Dar unul dintre ei a zis:  
 „El care a deschis ochii orbului din naştere  
 nu putea face ca Lazăr să nu moară?”  
38 Din nou fiind adânc mişcat, Isus a mers la mormânt.  
 Mormântul era o grotă, la intrarea căreia era aşezată o piatră. 
39 Isus le-a zis: „Daţi piatra la o parte!” 
 Marta, sora răposatului, i-a zis:  
 „Doamne, miroase deja, căci e mort de patru zile”. 
40 Isus i-a zis:  
 „Nu ţi-am spus, că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?” 
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41 Au dat deci piatra la o parte. 
 Isus şi-a ridicat ochii spre cer şi a zis:  
 „Tată, îţi mulţumesc că m-ai ascultat.  
42 Eu ştiam că tu mă asculţi întotdeauna,  
 dar vorbesc astfel pentru poporul care stă împrejur  
 ca să creadă că tu m-ai trimis”.  
43 După ce a spus aceste cuvinte, a strigat cu glas puternic:  
 „Lazăre, vino afară!”  
44 Şi a ieşit mortul cu mâinile şi picioarele înfăşurate  
 şi cu faţa acoperită cu un ştergar. 
 Isus le-a zis: „Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă!” 
45 Văzând cele săvârşite de Isus,  
 mulţi dintre iudeii care veniseră la Maria, au crezut în el. 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL B 
  
 LECTURA I  Voi încheia cu voi un legământ nou. 
  
 Citire din cartea profetului Ieremia  31,31-34 
 
 
31 Domnul spune:  

 „Iată, vin zile când voi încheia cu casa lui Israel şi cu casa lui  
 Iuda  
 un legământ nou.  
32 Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor,  
 în ziua în care i-am luat de mână ca să-i scot din ţara Egiptului, 
 legământ pe care ei l-au călcat,  
 iar eu i-am făcut să simtă că sunt stăpânul lor.  
33 Dar iată legământul pe care îl voi încheia cu casa lui Israel  
 după zilele acelea, zice Domnul:  
 «Voi pune legea mea înăuntrul lor,  
 o voi scrie în inima lor;  
 eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu.  
34 Nici unul nu va mai învăţa  
 pe aproapele sau pe fratele său, zicând:  
 «Învaţă să-l cunoşti pe Domnul!»  
 căci toţi mă vor cunoaşte,  
 de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul;  
 eu le voi ierta nelegiuirea  
 şi nu-mi voi mai aduce aminte de păcatul lor»”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 50,3-4.12-13.14-15 (R.: 12a) 
  
  R.:  Zideşte în mine, Dumnezeule,  
    o inimă curată. 
  
3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate, 
 şi după mulţimea îndurărilor tale şterge fărădelegea mea. 
4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea 
 şi curăţă-mă de păcatul meu. R. 
  
12 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, 
 şi un duh drept înnoieşte înăuntrul meu. 
13 Nu mă alunga din faţa ta 
 şi Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. R. 
  
14 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale 
 şi întăreşte-mă cu duh binevoitor. 
15 Atunci voi învăţa pe cei păcătoşi căile tale 
 şi cei rătăciţi se vor întoarce la tine. R. 
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 LECTURA A II-A  Isus a învăţat ascultarea  
        şi a devenit cauză de mântuire veşnică. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Evrei 5,7-9 
 
 
7  Fraţilor,  
  Cristos, în zilele vieţii sale pământeşti  
 a înălţat cu strigăt puternic şi cu lacrimi,  
 rugăciuni şi cereri către Dumnezeu care îl putea salva de la moarte  
 şi a fost ascultat, pentru că a fost supus în toate.  
8 Deşi era fiu, a învăţat ce este ascultarea din cele ce a pătimit.  
9 Ajungând astfel desăvârşit,  
 a devenit pentru toţi cei care ascultă de el,  
 cauză de mântuire veşnică. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 VERS LA EVANGHELIE  In 12,26 
     Dacă îmi slujeşte cineva, spune Domnul; 
     să mă urmeze pe mine.  
  
 EVANGHELIA  Dacă bobul de grâu căzut în pământ moare,  
       aduce mult rod. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 12,20-33 
 
20  În timpul acela, 
  unii dintre grecii veniţi la Ierusalim,  
 să se închine de sărbătoarea Paştelui,  
21 s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galileii,  
 şi l-au rugat, zicându-i:  
 „Domnule, am vrea să-l vedem pe Isus”. 
22 Filip s-a dus şi i-a spus lui Andrei;  
 apoi Andrei şi Filip i-au spus lui Isus.  
23 Isus le-a zis:  
 „A sosit ceasul ca să fie preamărit Fiul Omului.  
24 Adevăr, adevăr vă spun că,  
 dacă bobul de grâu căzut în pământ nu moare, rămâne singur,  
 iar dacă moare, aduce mult rod.  
25 Cine-şi iubeşte viaţa o va pierde,  
 iar cine-şi urăşte viaţa în lumea aceasta  
 o va păstra pentru viaţa veşnică.  
26 Dacă-mi slujeşte cineva, să mă urmeze pe mine,  
 şi unde sunt eu, acolo va fi şi slujitorul meu.  
 Dacă-mi slujeşte cineva, Tatăl meu îl va cinsti. 
27 Acum sufletul meu este tulburat.  
 Dar ce să zic,  
28 «Tată, scapă-mă de ceasul acesta?» Nicidecum!  
 Căci tocmai de aceea am ajuns la ceasul acesta.  
 Tată, preamăreşte numele tău!” 
 Atunci din cer s-a auzit un glas:  
 „L-am preamărit şi încă îl voi preamări”.  
29 Mulţimea care stătea acolo şi care auzise glasul  
 zicea că a fost un tunet.  
 Alţii ziceau: „Un înger i-a vorbit”.  
30 Isus a zis:  
 „Nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi.  
31 Acum are loc judecata lumii acesteia,  
 acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară.  
32 Iar eu, după ce voi fi înălţat de la pământ  
 îi voi atrage la mine pe toţi oamenii”. 
33 Vorbind astfel, arăta de ce fel de moarte avea să moară. 
  

Cuvântul Domnului 
  

Sau, la alegere, pot fi luate toate lecturile de mai sus, de la anul A, pag. 210. 
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ANUL C 
  
 LECTURA I  Iată, toate le voi face noi şi  
      poporului meu îi voi da să bea. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia  43,16-21 
 
 
16  Aşa vorbeşte Domnul,  
  care a croit un drum prin mare  
 şi o cărare prin mijlocul apelor puternice,  
17 el, care a scos la luptă carele de război,  
 oştirea şi pe războinicii viteji;  
 şi iată-i culcaţi, ca să nu se mai scoale,  
 iată-i nimiciţi şi stinşi ca un muc de lumânare.  
18 „Nu vă mai gândiţi la ceea ce a fost mai înainte  
 şi nu vă mai amintiţi de cele trecute.  
19 Iată, eu fac o lume nouă; ea apare deja; nu o vedeţi?  
 Voi face să treacă un drum prin locuri neumblate  
 şi râuri prin pustiu.  
20 Animalele sălbatice, şacalii şi struţii, mă vor preamări,  
 pentru că voi face să curgă ape în pustiu  
 şi râuri în locuri secetoase,  
 ca să potolesc setea poporului meu ales.  
21 Eu mi-am format acest popor, ca să vestească lauda mea. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 
  
  R.:  Lucruri mari a făcut Domnul cu noi:  
    inima ne este plină de bucurie! 
  
1 Când Domnul i-a întors pe locuitorii Sionului din robie, 
 ni se părea că visăm. 
2ab Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie 
 şi buzele de cântări de veselie. R. 
  
2cd Atunci se spunea între neamuri: 
 „Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”. 
3 Într-adevăr, mari lucruri a făcut Domnul pentru noi; 
 inima ne este plină de bucurie. R. 
  
4 Întoarce, Doamne, robia noastră, 
 după cum întorci apele în ţinutul de miazăzi. 
5 Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie. R. 
  
6 Cel care merge plângând, când aruncă sămânţa, 
 se întoarce cu veselie, când îşi strânge snopii. R. 
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 LECTURA A II-A  Am ales să pierd toate pentru Cristos. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 3,8-14 
 
 
8  Fraţilor,  
  toate, care mai înainte erau pentru mine câştiguri,  
 acum le socotesc că sunt ca o pierdere  
 faţă de înălţimea cunoaşterii lui Cristos Isus, Domnul meu.  
 Pentru el am renunţat la toate şi le consider drept gunoaie,  
 pentru ca să-l pot câştiga pe Cristos,  
 în care Dumnezeu mă va îndreptăţi.  
9 Această îndreptăţire nu vine de la mine însumi,  
 adică de la ascultarea mea faţă de Legea iudaică,  
 dar din credinţa în Cristos;  
 este îndreptăţirea care vine de la Dumnezeu  
 şi care este întemeiată pe credinţă.  
10 Pe el vreau să-l cunosc şi puterea învierii lui,  
 să fiu părtaş la suferinţele pătimirii lui  
 şi să mă asemăn cu el întru moarte,  
11 în speranţa că voi putea ajunge la învierea din morţi.  
12 Desigur că nu mi-am atins ţelul, nici nu sunt încă desăvârşit,  
 dar alerg înainte, căutând să cuceresc toate acestea,  
 după cum şi eu am fost cucerit de Cristos Isus.  
13 Fraţilor, eu nu consider că mi-aş fi atins ţelul, dar fac un singur lucru: 
 dau uitării cele din urma mea şi tind la cele dinainte;  
14 cu ochii la ţintă, urmăresc răsplata  
 la care Dumnezeu ne cheamă acolo sus în Cristos Isus. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE  Ioel 2,12-13 
     Acum, spune Domnul, întoarceţi-vă la mine din toată inima,  
     căci eu sunt milostiv şi îndurător. 
  
 EVANGHELIA  Cine dintre voi este fără păcat,  
       să arunce cel dintâi cu piatra în ea. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 8,1-11 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  Isus s-a dus pe Muntele Măslinilor.  
2 Dar, dis-de-dimineaţă,  
 a venit din nou în templu şi tot poporul a venit la el.  
 El s-a aşezat şi a început să-i înveţe. 
3 Cărturarii şi fariseii i-au adus o femeie prinsă în adulter.  
 Au pus-o în mijlocul mulţimii  
4 şi i-au spus lui Isus:  
 „Învăţătorule, femeia aceasta chiar acum a fost prinsă în adulter.  
5 Moise ne-a poruncit în Lege ca pe astfel de femei  
 să le ucidem cu pietre;  
 dar tu ce zici?”  
6 Dar lucrul acesta îl spuneau ca să-l pună la încercare  
 şi să-l poată învinui. 
7 Atunci Isus s-a aplecat şi a început să scrie cu degetul pe pământ.  
8 Dar cum ei nu încetau să-l întrebe,  
 el s-a ridicat şi le-a zis:  
 „Cine dintre voi este fără păcat,  
 să arunce cel dintâi cu piatra în ea”.  
 Apoi s-a aplecat iarăşi şi a continuat să scrie pe pământ.  
9 Când au auzit ei cuvintele acestea,  
 s-au retras unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni,  
 până când a rămas Isus singur şi femeia care stătea în mijloc. 
10 Atunci Isus s-a ridicat şi a întrebat:  
 „Femeie, unde sunt cei care te învinuiau?  
 Nu te-a condamnat nimeni?” 
11 Ea a răspuns:  
 „Nimeni, Doamne”. 
 I-a zis Isus:  
 „Nici eu nu te condamn.  
 Mergi, şi de acum să nu mai păcătuieşti”. 
  

Cuvântul Domnului 
  

Sau, la alegere, pot fi luate toate lecturile de mai sus, de la anul A, pag. 210. 
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LITURGHIE LA ALEGERE 
  
            Această Liturghie poate fi folosită în orice zi din cursul 

acestei săptămâni, mai ales în anii B şi C, când în 
duminica a V-a din Postul Mare nu se citeşte Evanghelia 
despre Lazăr. 

  
 LECTURA I  S-a întins peste el. Şi trupul copilului s-a încălzit.  
  
 Citire din cartea a doua a Regilor 4,18b-21.32-37 
 
 
 
  Într-o zi, fiul Sunamitei s-a dus la tatăl său, la secerători,  
18b  şi i-a zis tatălui său:  
 „Vai! Mă doare capul! Vai! Mă doare capul!”  
 Tatăl i-a zis slujitorului său:  
19 „Ia-l şi du-l la mama sa!”  
20 Slujitorul l-a luat şi l-a dus la mama sa.  
 Şi copilul a stat pe genunchii mamei sale până la amiază,  
 apoi a murit.  
21 Ea s-a suit în camera de sus,  
 l-a culcat pe patul pe care dormise omul lui Dumnezeu,  
 a închis uşa şi a ieşit.  
32 Când Elizeu a intrat în casă,  
 a văzut copilul mort, întins pe patul lui.  
33 Elizeu s-a închis în camera unde era copilul  
 şi s-a rugat Domnului.  
34 Apoi s-a suit şi s-a culcat pe copil;  
 şi-a pus gura pe gura lui, ochii pe ochii lui, mâinile pe mâinile lui  
 şi s-a întins peste el.  
 Şi trupul copilului s-a încălzit.  
35 Elizeu s-a sculat şi s-a plimbat încoace şi încolo prin cameră,  
 apoi s-a suit iarăşi şi s-a întins pe copil de şapte ori.  
 Copilul a căscat şi a deschis ochii.  
36 Elizeu l-a chemat pe slujitorul său şi i-a zis:  
 „Cheam-o pe mama copilului!”  
 El a chemat-o şi a venit la Elizeu, care i-a zis:  
 „Ia-ţi fiul!”  
37 Ea s-a apropiat şi s-a aruncat la picioarele lui  
 şi s-a înclinat până la pământ.  
 Apoi şi-a luat fiul şi a ieşit. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 16,1.6-7.8b şi 15 (R.: 15b) 
  
  R.:  Mă voi bucura, Doamne,  
    de vederea feţei tale. 
  
1 Ascultă-mă, Doamne, şi fă-mi dreptate, 
 ia aminte la strigătele mele; 
 pleacă-ţi urechea la rugăciunea mea 
 rostită cu buze neprefăcute. R. 
  
6 Strig către tine, Dumnezeule, căci tu mă asculţi; 
 pleacă-ţi urechea spre mine şi ascultă cuvintele mele. 
7 Arată-ţi bunătatea cea minunată, 
 tu care cu dreapta ta îi scapi de duşmani 
 pe cei care se încred în tine. R. 
  
8b Ocroteşte-mă la umbra aripilor tale. 
15 Eu în nevinovăţie voi privi faţa ta, 
 dis-de-dimineaţă voi contempla cu nesaţ chipul tău. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE  In 11.25a.26 
     Eu sunt învierea şi viaţa, spune Domnul;  
     cine crede în mine nu va muri în veci. 
  
 EVANGHELIA  Eu sunt învierea şi viaţa. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 11,1-45 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  era în Betania, satul Martei şi al Mariei, sora ei,  
 un om bolnav cu numele de Lazăr.  
2 Maria era aceea care l-a uns pe Domnul cu miresme  
 şi i-a şters picioarele cu părul ei,  
 iar Lazăr cel bolnav era fratele ei.  
3 Surorile au trimis vorbă la Isus:  
 „Doamne, iată, acela pe care îl iubeşti este bolnav”.  
4 Dar Isus, auzind aceasta, a zis:  
 „Boala aceasta nu aduce moartea; ea este spre slava lui Dumnezeu,  
 pentru ca prin ea să fie preamărit Fiul lui Dumnezeu”. 
5 Isus îi iubea pe Marta, pe sora ei Maria şi pe Lazăr.  
6 Totuşi, după ce a auzit că Lazăr este bolnav,  
 a mai zăbovit două zile în locul în care era;  
7 apoi a zis ucenicilor: „Să mergem iarăşi în Iudeea”. 
8 Ucenicii i-au spus:  
 „Învăţătorule, puţin mai înainte iudeii căutau să te ucidă cu pietre  
 şi tu te duci din nou acolo?” 
9 Isus le-a răspuns:  
 „Nu sunt douăsprezece ceasuri în zi?  
10 Dacă umblă cineva ziua, nu se poticneşte,  
 pentru că vede lumina acestei lumi;  
 dar dacă umblă noaptea se poticneşte,  
 pentru că nu are lumina în el”.  
11 După aceste cuvinte le-a zis:  
 „Lazăr, prietenul nostru, doarme,  
 dar mă duc să-l trezesc din acest somn”. 
12 Ucenicii i-au zis:  
 „Doamne, dacă doarme, are să se facă bine”.  
13 Isus vorbise despre moartea lui,  
 dar ei credeau că vorbeşte despre odihna somnului. 
14 Atunci Isus le-a spus pe faţă:  
15 „Lazăr a murit şi mă bucur pentru voi că n-am fost acolo,  
 pentru ca voi să credeţi. Dar să mergem la el!” 
16 Atunci Toma, zis Geamănul, a spus celorlalţi ucenici:  
 „Să mergem şi noi să murim cu el!” 
17 Când a ajuns Isus l-a găsit pe Lazăr de patru zile în mormânt.  
18 Şi fiindcă Betania era aproape de Ierusalim,  
 la mai puţin de trei kilometri,  
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19 mulţi iudei veniseră la Marta şi la Maria  
 ca să le aline pentru moartea fratelui lor. 
20 Când a auzit Marta că vine Isus, i-a ieşit în întâmpinare,  
 în timp ce Maria a rămas în casă.  
21 Marta i-a zis lui Isus:  
 „Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit.  
22 Dar ştiu că şi acum Dumnezeu îţi va da tot ce îi vei cere”. 
23 Isus i-a răspuns: „Fratele tău va învia”. 
24 I-a spus Marta: „Ştiu că va învia, la înviere, în ziua de apoi”. 
25 Isus i-a zis: „Eu sunt învierea şi viaţa;  
 cine crede în mine, chiar dacă moare, va trăi.  
26 Şi oricine trăieşte şi crede în mine nu va muri în veci. Crezi tu aceasta?” 
27 Ea a răspuns:  
 „Da, Doamne, eu cred că tu eşti Cristos,  
 Fiul lui Dumnezeu, care ai venit în lume”. 
28 După ce a spus aceste cuvinte,  
 s-a dus şi a chemat-o pe sora ei, Maria, spunându-i în şoaptă:  
 „A venit învăţătorul şi te cheamă”.  
29 Maria, cum a auzit, s-a sculat repede şi s-a dus la el,  
30 căci Isus nu intrase încă în sat,  
 ci era tot în locul unde îl întâmpinase Marta. 
31 Iudeii, care erau cu Maria în casă şi o alinau,  
 când au văzut-o sculându-se repede şi ieşind,  
 au mers după ea, crezând că se duce la mormânt,  
 ca să plângă acolo. 
32 Maria, când a ajuns în locul unde era Isus şi l-a văzut,  
 s-a aruncat la picioarele lui şi i-a spus:  
 „Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit”. 
33 Isus când a văzut-o cum plânge  
 şi cum plâng şi iudeii care au venit cu ea,  
 a fost profund mişcat  
34 şi a întrebat:  
 „Unde l-aţi pus?” 
 I-au răspuns: „Doamne, vino şi vezi!”  
35 Şi lui Isus i-au dat lacrimile.  
36 Atunci iudeii au spus: „Iată cât de mult îl iubea!”  
37 Dar unul dintre ei a zis:  
 „El care a deschis ochii orbului din naştere  
 nu putea face ca Lazăr să nu moară?”  
38 Din nou fiind adânc mişcat, Isus a mers la mormânt.  
 Mormântul era o grotă,  
 la intrarea căreia era aşezată o piatră. 
39 Isus le-a zis: „Daţi piatra la o parte!” 
 Marta, sora răposatului, i-a zis:  
 „Doamne, miroase deja, căci e mort de patru zile”. 
40 Isus i-a zis:  
 „Nu ţi-am spus, că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?” 
41 Au dat deci piatra la o parte. 
 Isus şi-a ridicat ochii spre cer şi a zis:  
 „Tată, îţi mulţumesc că m-ai ascultat.  
42 Eu ştiam că tu mă asculţi întotdeauna,  
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 dar vorbesc astfel pentru poporul care stă împrejur  
 ca să creadă că tu m-ai trimis”.  
43 După ce a spus aceste cuvinte, a strigat cu glas puternic:  
 „Lazăre, vino afară!”  
44 Şi a ieşit mortul cu mâinile şi picioarele înfăşurate  
 şi cu faţa acoperită cu un ştergar. 
 Isus le-a zis:  
 „Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă!” 
45 Văzând cele săvârşite de Isus,  
 mulţi dintre iudeii care veniseră la Maria, au crezut în el. 
  

Cuvântul Domnului 
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LUNI 
  
 LECTURA I  Iată, mor, fără să fi făcut nimic rău. 
  
 Citire din cartea profetului Daniel 13,1-9.15-17.19-30.33-62 
 
 
 
1  În zilele acelea, 
  în oraşul Babilon, locuia un om, numit Ioachim.  
2 El s-a căsătorit cu o femeie, al cărei nume era Suzana, fiica lui Helcia. 
 Ea era foarte frumoasă şi cu frica lui Dumnezeu.  
3 Părinţii ei, fiind drepţi, au educat-o pe fiica lor după Legea lui Moise.  
4 Ioachim era foarte bogat şi avea o livadă lângă casă.  
 Iudeii se adunau la el, căci era mai de vază decât toţi.  
5 Pentru anul acela au fost rânduiţi ca să fie judecători  
 doi bătrâni din popor.  
 Ei erau însă dintre aceia, despre care spusese Domnul:  
 „Fărădelegea a venit din Babilon prin bătrâni, prin judecători,  
 care se pretindeau judecătorii poporului”.  
6 Aceştia frecventau şi ei casa lui Ioachim  
 şi veneau la ei toţi cei cu procese.  
7 Când pleca poporul la amiază,  
 intra şi Suzana şi se plimba în livada bărbatului ei.  
8 Cei doi bătrâni o vedeau zilnic intrând şi plimbându-se  
 şi au început să o dorească.  
10 Ei şi-au făcut nişte judecăţi false,  
 şi-au plecat ochii în jos să nu mai vadă cerul  
 şi să nu-şi mai amintească de poruncile sale drepte.  
15 Pe când aşteptau ei o zi prielnică,  
 Suzana a intrat odată, ca de obicei,  
 cu două fete şi a voit să facă baie, căci era foarte cald.  
16 Nimeni nu era acolo, afară de cei doi bătrâni ascunşi, care o pândeau.  
17 Suzana a zis celor două slujnice:  
 „Aduceţi-mi miresme şi săpun şi închideţi porţile livezii,  
 ca să fac baie”.  
19 După ce au ieşit fetele, cei doi bătrâni s-au ridicat,  
 au alergat la Suzana şi i-au zis:  
 „Iată, porţile livezii sunt încuiate şi nimeni nu ne vede,  
 iar noi te dorim;  
20 împlineşte-ne dorinţa şi supune-te nouă,  
21 altfel te vom acuza că a fost cu tine un tânăr  
 şi de aceea ai trimis fetele de la tine”.  
22 Suzana a zis suspinând:  
 „Sunt într-o situaţie fără ieşire:  
 dacă cedez, mă aşteaptă moartea,  
 iar dacă mă împotrivesc, tot nu voi scăpa din mâinile voastre.  
23 Dar mai bine este pentru mine să nu cedez şi să cad în mâinile voastre, 
 decât să păcătuiesc înaintea Domnului”.  
24 Atunci Suzana a strigat cu glas puternic,  
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 dar au strigat şi cei doi bătrâni împotriva ei,  
25 iar unul din ei a alergat şi a deschis porţile livezii.  
26 Cei din casă, auzind strigăte în livadă, au năvălit înăuntru  
 pe portiţa din spate, să vadă ce i s-a întâmplat Suzanei.  
27 După ce au vorbit bătrânii, slugile s-au simţit foarte ruşinate,  
 căci niciodată nu s-a spus aşa ceva despre Suzana.  
28 A doua zi poporul s-a adunat la Ioachim, bărbatul ei.  
 Au venit şi cei doi bătrâni, stăpâniţi de gânduri criminale asupra Suzanei  
 şi decişi să o condamne la moarte.  
29 Şi au zis înaintea poporului:  
 „Trimiteţi să o aducă pe Suzana, fiica lui Helcia, soţia lui Ioachim”.  
 Iar ei au trimis de îndată.  
30 Şi a venit ea împreună cu părinţii, cu copiii şi cu toate rudele ei.  
33 Plângeau toţi ai ei laolaltă, împreună cu cei care o cunoşteau.  
34 Cei doi bătrâni s-au ridicat în mijlocul poporului  
 şi şi-au pus mâinile peste capul ei.  
35 Iar ea, plângând, şi-a ridicat ochii spre cer,  
 pentru că inima ei avea încredere în Domnul.  
36 Bătrânii au zis:  
 „Pe când noi ne plimbam prin livadă, au intrat cu ea două slujnice. 
 Apoi a trimis slujnicele şi a închis porţile livezii.  
37 Atunci a venit la ea un tânăr, care fusese ascuns, şi a păcătuit cu ea.  
38 Noi, aflându-ne într-un colţ al livezii,  
 văzând nelegiuirea, am alergat spre ei  
39 şi i-am văzut împreună,  
 dar pe tânăr nu l-am putut reţine, căci fiind mai puternic decât noi,  
 a deschis poarta şi a fugit.  
40 Am prins-o pe ea şi am întrebat-o cine era tânărul acela,  
41 dar ea n-a vrut să ne spună.  
 Noi suntem martorii acestui fapt”.  
 Şi adunarea i-a crezut, căci erau bătrânii poporului şi judecători,  
 şi a condamnat-o pe Suzana la moarte.  
42 Strigând cu glas puternic, Suzana a zis:  
 „Dumnezeule veşnic, cunoscătorul celor ascunse,  
 care ştii toate mai înainte de a se fi făcut;  
43 tu ştii că aceştia au dat mărturie falsă împotriva mea”.  
44 Şi Domnul a auzit glasul ei.  
45 Pe când o duceau la moarte,  
 Domnul a trezit duhul dreptăţii într-un tânăr, care se chema Daniel.  
46 Acesta a strigat cu glas puternic: 
 „Eu sunt vinovat de moartea acestei femei!”  
47 Tot poporul s-a întors spre el şi l-a întrebat:  
 „Ce înseamnă cuvântul pe care l-ai rostit?”  
48 Iar el, stând în mijlocul lor, a zis:  
 „Sunteţi oare atât de nebuni, fiii lui Israel?  
 Fără a o întreba, fără a cunoaşte adevărul,  
 aţi condamnat pe o fiică a lui Israel.  
49 Întoarceţi-vă înapoi la judecată,  
 căci oamenii aceia au dat mărturie falsă împotriva ei”.  
50 Deci tot poporul s-a întors în grabă,  
 iar cei care formau sfatul bătrânilor i-au zis lui Daniel:  
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 „Vino, şezi în mijlocul nostru şi explică-ne,  
 pentru că ţi-a dat Dumnezeu înţelepciunea bătrâneţii”.  
51 Daniel le-a spus:  
 „Despărţiţi-i pe unul de altul şi le voi pune întrebări”.  
52 După ce au fost despărţiţi,  
 Daniel l-a chemat pe unul dintre ei şi i-a spus:  
 „Tu care ai îmbătrânit în rele, acum au venit asupra ta păcatele,  
 pe care le-ai săvârşit mai înainte,  
53 făcând judecăţi nedrepte, i-ai condamnat pe cei nevinovaţi,  
 iar pe cei vinovaţi i-ai achitat, deşi Domnul zice:  
 «Pe cel nevinovat şi pe cel drept să nu-l condamni la moarte!»  
54 Ei bine, dacă ai văzut-o pe această femeie cu acel tânăr, spune:  
 sub care copac i-ai văzut împreună?  
 El a răspuns: „Sub un salcâm”.  
55 Daniel a zis: „Iată minciuna care te condamnă.  
 Îngerul lui Dumnezeu a primit poruncă de la Domnul;  
 el te va ucide”.  
56 Îndepărtându-l pe acesta, a poruncit să fie adus celălalt  
 şi i-a zis:  
 „Sămânţa lui Canaan şi nu a lui Iuda!  
 Frumuseţea te-a înşelat şi pofta ţi-a pervertit inima.  
57 Aşa făceaţi cu fiicele lui Israel, care - de frică - vi se supuneau.  
 Însă această fiică a lui Iuda n-a consimţit la fărădelegea voastră.  
58 Aşadar, spune-mi: sub care copac i-aţi prins?”  
 El a zis: „Sub un plop”.  
59 I-a zis Daniel: „Iată minciuna care te condamnă şi pe tine.  
 Îngerul lui Dumnezeu cu sabia în mână,  
 aşteaptă să te taie în două şi să vă ucidă pe amândoi”.  
60 Atunci toată adunarea a strigat cu glas puternic  
 şi l-a binecuvântat pe Dumnezeu,  
 care îi salvează pe cei care se încred într-însul.  
61 Mulţimea s-a întors acum împotriva celor doi bătrâni,  
 căci Daniel a dovedit din cuvintele lor, că dăduseră mărturie falsă.  
62 Conform Legii,  
 au făcut cu ei ceea ce ei uneltiseră cu răutate împotriva aproapelui  
 şi i-au ucis.  
 Astfel a fost cruţată în ziua acea o viaţă nevinovată. 
  

Cuvântul Domnului 
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sau forma scurtă: 
  
 LECTURA I  Iată, mor, fără să fi făcut nimic rău. 
  
 Citire din cartea profetului Daniel 13,41c-62 
 
 
 
41c  În zilele acelea, 
  mulţimea a condamnat-o pe Suzana la moarte.  
42 Strigând cu glas puternic, Suzana a zis:  
 „Dumnezeule veşnic, cunoscătorul celor ascunse,  
 care ştii toate mai înainte de a se fi făcut;  
43 tu ştii că aceştia au dat mărturie falsă împotriva mea”.  
44 Şi Domnul a auzit glasul ei.  
45 Pe când o duceau la moarte,  
 Domnul a trezit duhul dreptăţii într-un tânăr, care se chema Daniel.  
46 Acesta a strigat cu glas puternic: 
 „Eu sunt vinovat de moartea acestei femei!”  
47 Tot poporul s-a întors spre el şi l-a întrebat:  
 „Ce înseamnă cuvântul pe care l-ai rostit?”  
48 Iar el, stând în mijlocul lor, a zis:  
 „Sunteţi oare atât de nebuni, fiii lui Israel?  
 Fără a o întreba, fără a cunoaşte adevărul,  
 aţi condamnat pe o fiică a lui Israel.  
49 Întoarceţi-vă înapoi la judecată,  
 căci oamenii aceia au dat mărturie falsă împotriva ei”.  
50 Deci tot poporul s-a întors în grabă,  
 iar cei care formau sfatul bătrânilor i-au zis lui Daniel:  
 „Vino, şezi în mijlocul nostru şi explică-ne,  
 pentru că ţi-a dat Dumnezeu înţelepciunea bătrâneţii”.  
51 Daniel le-a spus: „Despărţiţi-i pe unul de altul şi le voi pune întrebări”.  
52 După ce au fost despărţiţi, Daniel l-a chemat pe unul dintre ei şi i-a  
 spus:  
 „Tu care ai îmbătrânit în rele, acum au venit asupra ta păcatele,  
 pe care le-ai săvârşit mai înainte,  
53 făcând judecăţi nedrepte, i-ai condamnat pe cei nevinovaţi,  
 iar pe cei vinovaţi i-ai achitat, deşi Domnul zice:  
 «Pe cel nevinovat şi pe cel drept să nu-l condamni la moarte!»  
54 Ei bine, dacă ai văzut-o pe această femeie cu acel tânăr, spune:  
 sub care copac i-ai văzut împreună?  
 El a răspuns: „Sub un salcâm”.  
55 Daniel a zis: „Iată minciuna care te condamnă.  
 Îngerul lui Dumnezeu a primit poruncă de la Domnul; el te va ucide”.  
56 Îndepărtându-l pe acesta, a poruncit să fie adus celălalt  
 şi i-a zis: „Sămânţa lui Canaan şi nu a lui Iuda!  
 Frumuseţea te-a înşelat şi pofta ţi-a pervertit inima.  
57 Aşa făceaţi cu fiicele lui Israel, care - de frică - vi se supuneau.  
 Însă această fiică a lui Iuda n-a consimţit la fărădelegea voastră.  
58 Aşadar, spune-mi: sub care copac i-aţi prins?”  
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 El a zis: „Sub un plop”.  
59 I-a zis Daniel: „Iată minciuna care te condamnă şi pe tine.  
 Îngerul lui Dumnezeu cu sabia în mână,  
 aşteaptă să te taie în două şi să vă ucidă pe amândoi”.  
60 Atunci toată adunarea a strigat cu glas puternic  
 şi l-a binecuvântat pe Dumnezeu,  
 care îi salvează pe cei care se încred într-însul.  
61 Mulţimea s-a întors acum împotriva celor doi bătrâni,  
 căci Daniel a dovedit din cuvintele lor, că dăduseră mărturie falsă.  
62 Conform Legii,  
 au făcut cu ei ceea ce ei uneltiseră cu răutate împotriva aproapelui  
 şi i-au ucis.  
 Astfel a fost cruţată în ziua acea o viaţă nevinovată. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1) 
  
  R.:  Domnul este păstorul meu,  
    nu voi duce lipsă de nimic! 
  
1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic! 
2 El mă conduce la păşuni verzi 
 şi mă îndreaptă spre ape liniştite, 
3a îmi întăreşte sufletul. R. 
  
3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstea numelui său. 
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii, 
 nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine,  
 toiagul şi nuiaua ta mă apără. R. 
  
5 Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei, 
 îmi ungi capul cu untdelemn 
 şi paharul meu mă umple de bucurie. R. 
  
6 Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi 
 în toate zilele vieţii mele 
 şi voi locui în casa Domnului 
 până la sfârşitul zilelor mele. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE  Ex 33,11 
     Nu vreau moartea celui păcătos,  
     ci să se întoarcă de la calea lui şi să rămână viu. 
  
 EVANGHELIA  Cine dintre voi este fără păcat,  
       să arunce cel dintâi cu piatra în ea. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 8,1-11 
 
 
 
1  În timpul acela, 
  Isus s-a dus pe Muntele Măslinilor.  
2 Dar, dis-de-dimineaţă,  
 a venit din nou în templu şi tot poporul a venit la el.  
 El s-a aşezat şi a început să-i înveţe. 
3 Cărturarii şi fariseii i-au adus o femeie prinsă în adulter.  
 Au pus-o în mijlocul mulţimii  
4 şi i-au spus lui Isus:  
 „Învăţătorule, femeia aceasta chiar acum a fost prinsă în adulter.  
5 Moise ne-a poruncit în Lege ca pe astfel de femei  
 să le ucidem cu pietre;  
 dar tu ce zici?”  
6 Dar lucrul acesta îl spuneau ca să-l pună la încercare  
 şi să-l poată învinui. 
7 Atunci Isus s-a aplecat şi a început să scrie cu degetul pe pământ.  
8 Dar cum ei nu încetau să-l întrebe,  
 el s-a ridicat şi le-a zis:  
 „Cine dintre voi este fără păcat,  
 să arunce cel dintâi cu piatra în ea”.  
 Apoi s-a aplecat iarăşi şi a continuat să scrie pe pământ.  
9 Când au auzit ei cuvintele acestea,  
 s-au retras unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni,  
 până când a rămas Isus singur şi femeia care stătea în mijloc. 
10 Atunci Isus s-a ridicat şi a întrebat:  
 „Femeie, unde sunt cei care te învinuiau?  
 Nu te-a condamnat nimeni?” 
11 Ea a răspuns:  
 „Nimeni, Doamne”. 
 I-a zis Isus:  
 „Nici eu nu te condamn.  
 Mergi, şi de acum să nu mai păcătuieşti”. 
  

Cuvântul Domnului 
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sau, în anul C, 
când această Evanghelie s-a citit în duminica precedentă: 

  
 Citire din Evanghelia Domului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 8,12-20 
 
 
 
12  În timpul acela, 
  vorbind fariseilor,  
 Isus le-a zis:  
 „Eu sunt lumina lumii;  
 cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric,  
 ci va avea lumina vieţii”.  
13 I-au spus fariseii:  
 „Tu dai mărturie despre tine însuţi;  
 dar mărturia ta nu este adevărată”.  
14 Isus le-a răspuns:  
 Da, eu dau mărturie despre mine însumi  
 şi totuşi mărturia mea este adevărată,  
 căci eu ştiu de unde am venit şi încotro mă duc,  
 dar voi nu ştiţi nici de unde vin, nici încotro mă duc.  
15 Judecata voastră este pur omenească; eu nu judec pe nimeni.  
16 Şi chiar dacă judec, judecata mea este adevărată,  
 pentru că nu sunt singur, ci Tatăl care m-a trimis este cu mine.  
17 Chiar în Legea voastră este scris  
 că mărturia a doi oameni este adevărată;  
18 eu dau mărturie despre mine însumi  
 şi totodată dă mărturie despre mine Tatăl care m-a trimis”.  
19 Fariseii l-au întrebat:  
 „Unde este tatăl tău?”  
20 Isus a răspuns:  
 „Voi nu mă cunoaşteţi nici pe mine, nici pe Tatăl meu;  
 dacă m-aţi cunoaşte pe mine, l-aţi cunoaşte şi pe Tatăl meu”.  
 Isus a spus aceste cuvinte,  
 pe când învăţa mulţimea în templu, lângă visterie,  
 dar nimeni nu l-a arestat,  
 deoarece încă nu-i venise ceasul. 
  

Cuvântul Domnului 
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MARŢI 
  
 LECTURA I  Cel muşcat să privească spre şarpele de aramă şi va trăi. 
  
 Citire din cartea Numerilor 21,4-9 
 
4  În zilele acelea, 
  evreii au plecat de la muntele Hor  
 pe drumul care duce spre Marea Roşie, ca să ocolească ţara Edomului.  
 Din cauza drumului şi a oboselii, poporul şi-a pierdut răbdarea  
5 şi a vorbit împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Moise, zicând:  
 „Pentru ce ne-aţi scos din Egipt?  
 Ca să murim în pustiu?  
 Nu avem pâine, nu este nici apă  
 şi ni s-a făcut silă de această hrană mizerabilă”.  
6 Atunci Domnul a trimis împotriva poporului şerpi veninoşi.  
 Murind mulţi din cauza muşcăturilor,  
7 poporul a venit la Moise şi a zis:  
 „Am păcătuit împotriva Domnului şi împotriva ta.  
 Roagă-te Domnului, ca să depărteze de la noi şerpii”.  
 Moise s-a rugat pentru popor.  
8 Şi Domnul i-a zis lui Moise:  
 „Fă-ţi un şarpe de aramă şi pune-l pe un stâlp;  
 oricine ar fi muşcat să privească spre el şi va trăi”.  
9 Moise a făcut un şarpe de aramă şi l-a pus pe un stâlp;  
 şi oricine era muşcat de un şarpe şi privea spre şarpele de aramă  
 se vindeca. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 101,2-3.16-18.19-21 (R.: 2) 
  
  R.:  Doamne, ascultă  
    rugăciunea mea. 
  
2 Doamne, ascultă rugăciunea mea 
 şi strigătul meu să ajungă la tine. 
3 Nu-ţi întoarce faţa de la mine în ziua suferinţei mele; 
 pleacă-ţi urechea spre mine, când te chem,  
 grăbeşte-te să mă asculţi. R. 
  
16 Se vor teme popoarele de numele Domnului 
 şi toţi regii pământului de slava lui; 
17 când Domnul va fi reconstruit Sionul, 
 când va apărea în slava sa, 
18 va asculta dorinţele celor sărmani 
 şi nu va dispreţui rugăciunile lor. R. 
  
19 Aceasta să se scrie pentru generaţiile viitoare 
 şi poporul care se va naşte îl va lăuda pe Domnul. 
20 Pentru că a privit de sus, din locuinţa sa cea sfântă, 
 Domnul a privit din cer asupra pământului; 
21 pentru a asculta suspinul celor oropsiţi 
 şi pentru a-i elibera pe cei sortiţi morţii. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE  
   Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu, semănătorul este Cristos; 
    Oricine îl află, rămâne în veac. 
  
 EVANGHELIA  Când îl veţi fi înălţat pe Fiul Omului,  
       atunci vă veţi da seama că eu sunt (cel care sunt). 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 8,21-30 
 
21  În timpul acela, 
  vorbind fariseilor, Isus le-a zis: 
 „Eu mă duc, voi mă veţi căuta, dar veţi muri în păcatul vostru;  
 unde mă duc eu voi nu puteţi veni”.  
22 Iudeii atunci îşi ziceau: „Oare are de gând să se omoare de zice:  
 «Unde mă duc eu voi nu puteţi veni?»”  
23 El le-a zis: „Voi sunteţi de jos, eu sunt de sus;  
 voi sunteţi din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta.  
24 De aceea v-am spus că veţi muri în păcatele voastre,  
 căci dacă nu credeţi că eu sunt, veţi muri în păcatele voastre”.  
25 „Cine eşti tu?”, l-au întrebat iudeii.  
 Isus le-a răspuns: „Cel care v-am spus.  
26 Am multe de zis despre voi şi de osândit;  
 cel care m-a trimis spune adevărul,  
 iar eu spun lumii ceea ce am auzit de la el”.  
27 Ei au înţeles că le vorbea despre Tatăl.  
28 Isus deci le-a zis: „Când îl veţi fi înălţat pe Fiul Omului,  
 atunci vă veţi da seama că eu sunt  
 şi că nu fac nimic de la mine însumi, ci spun ceea ce m-a învăţat Tatăl.  
29 Cel care m-a trimis este cu mine;  
 el nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ceea ce-i place”. 
30 La aceste cuvinte mulţi au crezut în el. 
  

Cuvântul Domnului 
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MIERCURI 
  
 LECTURA I  Domnul l-a trimis pe îngerul său  
      şi i-a eliberat pe slujitorii săi. 
  
 Citire din cartea profetului Daniel 3,14-20.91-92.95 
 
14 În zilele acelea, 
  regele Nabucodonosor, cuprins de mânie,  
 a vorbit astfel celor trei tineri:  
 „Oare este adevărat, Sidrah, Misah şi Abdenago,  
 că voi nu vreţi să slujiţi zeilor mei  
 şi nu vreţi să vă închinaţi statuii de aur pe care am înălţat-o?  
15 Acum fiţi gata şi în clipa în care veţi auzi sunetul trâmbiţei,  
 al cavalului, al chitarei, al alăutei, al lirei,  
 al cimpoiului şi al tot felului de instrumente,  
 să vă aruncaţi cu faţa la pământ  
 şi să vă închinaţi statuii pe care am făcut-o.  
 Dacă nu vă închinaţi în faţa statuii,  
 veţi fi aruncaţi pe loc în mijlocul cuptorului aprins!  
 Şi care este acel Dumnezeu, care vă va scoate din mâna mea?”  
16 Sidrah, Misah şi Abdenago  
 i-au răspuns împăratului Nabucodonosor:  
 „Nici nu-i nevoie să-ţi răspundem la această întrebare;  
17 iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim,  
 poate să ne scoată din cuptorul aprins  
 şi să ne elibereze din mâinile tale, împărate.  
18 Şi chiar de nu ne va scoate, să ştii, împărate,  
 că nu vom sluji zeilor tăi  
 şi nici nu ne vom închina statuii de aur pe care ai înălţat-o”.  
19 La auzul acestor cuvinte, Nabucodonosor s-a înfuriat,  
 s-a întunecat la faţă împotriva lui Sidrah, Misah şi Abdenago  
 şi a poruncit să se încălzească cuptorul  
 de şapte ori mai mult ca de obicei.  
20 Apoi a poruncit unora din cei mai voinici ostaşi din oştirea lui  
 să lege picioarele lui Sidrah, Misah şi Abdenago  
 şi să-i arunce în cuptorul încins.  
 Dar iată că cei trei tineri  
 îl binecuvântau pe Domnul în mijlocul focului.  
91 Împăratul Nabucodonosor, auzindu-i cântând, s-a înspăimântat,  
 s-a sculat repede şi a zis sfetnicilor săi:  
 „N-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legaţi la picioare?”  
 Ei au răspuns împăratului:  
 „Negreşit, împărate!”  
92 El a spus: „Ei bine, iată, eu văd patru oameni,  
 umblând slobozi în mijlocul focului şi nevătămaţi;  
 iar chipul celui de-al patrulea  
 seamănă cu al unuia dintre fiii zeilor”.  
95 Apoi a zis:  
 „Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Sidrah, Misah şi Abdenago,  
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 care a trimis pe îngerul său şi a eliberat pe slujitorii săi,  
 care şi-au pus încrederea în el;  
 n-au ascultat de porunca împăratului  
 şi şi-au jertfit mai degrabă trupurile lor  
 decât să slujească şi să se închine altui dumnezeu,  
 decât Dumnezeului lor”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Dan 3,52.53.54.55.56 
  
  R.:  Lăudat şi preaînălţat să fii, Doamne, 
    în vecii vecilor. 
  
52 Binecuvântat să fii, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.  
 Binecuvântat să fie numele tău glorios şi sfânt. R. 
  
53 Binecuvântat să fii în templul sfânt al măririi tale.  
54 Binecuvântat să fii pe tronul împărăţiei tale. R. 
  
55 Binecuvântat să fii tu, care pătrunzi adâncurile şi şezi peste heruvimi.  
56 Binecuvântat să fii pe firmamentul cerului. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE  cf. Lc 8,15 
     Fericiţi sunt cei care păstrează cuvântului lui Dumnezeu 
     într-o inimă bună şi aduc rod întru răbdare. 
  
 EVANGHELIA  Dacă Fiul vă va elibera, cu adevărat veţi fi liberi. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 8,31-42 
 
31  În timpul acela, 
  Isus a zis iudeilor care crezuseră în el:  
 „Dacă rămâneţi în cuvântul meu, sunteţi într-adevăr ucenicii mei;  
32 veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi”.  
33 Ei au răspuns: „Noi suntem urmaşi lui Abraham  
 şi n-am fost niciodată sclavii nimănui;  
 cum zici tu: Veţi fi liberi?”  
34 Isus le-a răspuns: „Adevăr, adevăr vă spun vouă,  
 că oricine săvârşeşte păcatul este sclavul păcatului.  
35 Iar sclavul nu rămâne pentru totdeauna în casă;  
 fiul însă rămâne pentru totdeauna.  
36 Deci dacă Fiul vă eliberează, veţi fi cu adevărat liberi.  
37 Ştiu că sunteţi urmaşii lui Abraham;  
 dar căutaţi să mă omorâţi,  
 pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu.  
38 Eu vorbesc ceea ce am văzut la Tatăl meu;  
 iar voi vorbiţi ceea ce aţi auzit de la tatăl vostru”.  
39 Ei i-au răspuns: „Tatăl nostru este Abraham”.  
 Isus le-a zis: „Dacă aţi fi fiii lui Abraham,  
 aţi face faptele lui Abraham.  
40 Voi în schimb căutaţi să mă omorâţi pe mine,  
 pentru că v-am spus adevărul, pe care l-am auzit de la Dumnezeu.  
 Abraham n-a făcut aşa ceva.  
41 Dar voi faceţi faptele tatălui vostru.  
 Ei au zis: „Noi nu suntem născuţi din adulter;  
 avem un singur tată, pe Dumnezeu”.  
42 Isus le-a zis: „Dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru,  
 m-aţi iubi, căci eu am ieşit şi vin de la Dumnezeu;  
 n-am venit de la mine însumi, ci el m-a trimis”. 
  

Cuvântul Domnului 
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JOI 
  
 LECTURA I  Vei fi tatăl multor popoare. 
  
 Citire din cartea Genezei 17,3-9 
 
3  În zilele acelea, 
  Abraham s-a aruncat cu faţa la pământ  
 şi Dumnezeu i-a vorbit astfel:  
4 „Iată legământul, pe care-l fac cu tine:  
 Vei fi tatăl multor popoare.  
5 Nu te vei mai numi Abram, ci numele tău va fi Abraham;  
 căci voi face din tine tatăl multor popoare.  
6 Îţi voi înmulţi urmaşii nespus de mult,  
 voi scoate din tine popoare şi regi vor ieşi din tine.  
7 Voi încheia legământul meu cu tine,  
 iar după tine cu urmaşii tăi din neam în neam;  
 acesta va fi un legământ veşnic,  
 în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău şi al urmaşilor tăi.  
8 Ţie şi urmaşilor tăi voi da toată ţara Canaanului  
 în stăpânire veşnică; şi eu voi fi Dumnezeul vostru”.  
9 Apoi a zis Dumnezeu lui Abraham:  
 „Să păzeşti legământul meu,  
 tu şi urmaşii tăi după tine, din neam în neam”. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,4-5.6-7.8-9 (R.: 8a) 
  
  R.:  Domnul nu uită  
    legământul său. 
  
4 Alergaţi la Domnul şi la ajutorul lui, 
 căutaţi întotdeauna faţa lui! 
5 Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut, 
 de minunile şi judecăţile rostite de gura lui. R. 
  
6 Voi, urmaşii lui Abraham, slujitorul Domnului, 
 voi, copiii lui Iacob, alesul Domnului, 
7 Domnul este Dumnezeul nostru; 
 hotărârile lui sunt lege pentru tot pământul. R. 
  
8 El îşi aduce aminte totdeauna de legământul său, 
 de făgăduinţele făcute pentru o mie de generaţii, 
9 de legământul pe care l-a încheiat cu Abraham 
 şi de jurământul făcut lui Isaac. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE  Ps 94,8ab 
     Astăzi nu vă împietriţi inimile,  
     ci ascultaţi glasul Domnului. 
  
 EVANGHELIA  Abraham, tatăl vostru, a tresăltat de bucurie,  
       căci a văzut ziua mea. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 8,51-59 
 
51  În timpul acela, 
  Isus le-a spus iudeilor:  
 „Adevăr, adevăr vă spun,  
 dacă cineva păzeşte cuvântul meu, nu va vedea moartea în veci”.  
52 Iudeii i-au zis:  
 „Acum vedem că ai diavol;  
 Abraham a murit, de asemenea şi profeţii, şi tu zici:  
 «Dacă cineva păzeşte cuvântul meu, nu va gusta moartea în veci».  
53 Oare eşti tu mai mare decât părintele nostru Abraham?  
 El a murit, de asemenea şi profeţii au murit.  
 Cine crezi că eşti tu?”  
54 Isus a răspuns:  
 „Dacă mă slăvesc pe mine însumi,  
 slava mea nu este nimic;  
 Tatăl mă slăveşte,  
 el, despre care voi ziceţi că este Dumnezeul vostru;  
55 şi totuşi nu-l cunoaşteţi.  
 Eu îl cunosc bine;  
 şi dacă aş zice că nu-l cunosc, aş fi şi eu ca voi, un mincinos.  
 Dar îl cunosc şi păzesc cuvântul lui.  
56 Abraham, tatăl vostru,  
 a tresăltat de bucurie în speranţa că va vedea ziua mea:  
 a văzut-o şi s-a bucurat”.  
57 Iudeii i-au zis:  
 „Nu ai nici cincizeci de ani,  
 şi l-ai văzut pe Abraham!”  
58 Isus le-a zis:  
 „Adevăr, adevăr vă spun,  
 înainte de a fi Abraham, eu sunt”.  
59 La auzul acestor cuvinte, au luat pietre ca să arunce în el.  
 Dar Isus, ascunzându-se, a ieşit din templu. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VINERI  
  
 LECTURA I  Domnul este cu mine ca un luptător puternic. 
  
 Citire din cartea profetului Ieremia 20,10-13 
  
10 Eu, Ieremia, am auzit ameninţările poporului:  
 „Învinuiţi-l, strigă ei;  
 haideţi să-l învinuim pe acest om care vede teroare pretutindeni!” 
 Chiar prietenii mei pândesc să vadă dacă mă clatin şi zic:  
 „Poate că se va lăsa prins,  
 vom pune mâna pe el, şi ne vom răzbuna pe el”.  
11 Dar Domnul este cu mine, ca un luptător puternic;  
 de aceea prigonitorii mei se vor poticni şi nu vor birui.  
 Înfrângerea lor îi va acoperi de ruşine;  
 o veşnică ruşine care nu se va uita!  
12 Şi acum, Doamne, Dumnezeul oştirilor,  
 care judeci cu dreptate, care pătrunzi rărunchii şi inimile,  
 fă-mă să văd răzbunarea ta împotriva lor!  
 Căci ţie ţi-am încredinţat cauza mea.  
13 Cântaţi Domnului, lăudaţi-l pe Domnul!  
 Căci el eliberează sufletul slujitorului său sărman  
 din mâna celor răi. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 17,2-3a.3bc-4.5-6.7 (R.: cf. 7) 
  
  R.:  Strig către tine, Doamne,  
    în necazul meu. 
  
2 Te iubesc, Doamne, tăria mea. 
3a Doamne, tu eşti stânca şi cetatea mea, 
 tu eşti eliberatorul meu. R. 
  
3bc Dumnezeule, tu eşti stânca mea, adăpostul meu, 
 scutul meu, tăria care mă salvează, apărarea mea. 
4 Îl chem pe Domnul, cel prealăudat 
 şi sunt eliberat din mâna duşmanilor mei. R. 
  
5 Mă înconjuraseră legăturile morţii 
 şi mă îngroziseră râurile pieirii; 
6 mă înfăşuraseră lanţurile infernului 
 şi mă prinseră laţurile morţii. R. 
  
7 Dar, în strâmtorarea mea, l-am chemat pe Domnul 
 şi am strigat către Dumnezeul meu; 
 din lăcaşul lui el mi-a auzit glasul 
 şi strigătul meu a ajuns până la urechea lui. R. 
  



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 VERS LA EVANGHELIE  In 6,64b.69b 
     Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă;  
     tu ai cuvintele vieţii veşnice. 
  
 EVANGHELIA  Căutau să-l prindă, dar el le-a scăpat din mâini. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 10,31-42 
 
31  În timpul acela, 

  iudeii, pentru a doua oară, au luat pietre ca să-l ucidă pe Isus.  
32 Dar Isus le-a zis:  
 „V-am arătat multe lucruri bune,  
 care vin de la Tatăl meu;  
 pentru care din ele aruncaţi cu pietre în mine?”  
33 Iudeii i-au răspuns:  
 „Nu pentru vreo faptă bună aruncăm noi cu pietre în tine,  
 ci pentru blasfemie  
 şi pentru că tu, fiind un simplu om, te pretinzi Dumnezeu”.  
34 Isus le-a răspuns:  
 „Nu este scris în Legea voastră:  
 «Eu am zis: sunteţi dumnezei?»  
35 Dacă Legea îi numeşte dumnezei  
 pe aceia cărora le-a vorbit Cuvântul lui Dumnezeu  
 - şi Scriptura nu poate fi desfiinţată -,  
36 aceluia pe care Tatăl l-a sfinţit şi l-a trimis în lume  
 voi îi ziceţi: „Spui blasfemii”  
 pentru că am zis: „Sunt Fiul lui Dumnezeu?”.  
37 Dacă nu săvârşesc faptele Tatălui meu să nu mă credeţi.  
38 Dar dacă le săvârşesc,  
 chiar dacă nu mă credeţi pe mine, credeţi în aceste fapte,  
 ca să ajungeţi să cunoaşteţi şi să înţelegeţi  
 că Tatăl este în mine şi eu sunt în Tatăl”.  
39 La auzul acestor cuvinte, căutau iarăşi să-l prindă;  
 dar le-a scăpat din mâini.  
40 Isus s-a dus iarăşi dincolo de Iordan  
 în locul unde botezase Ioan la început şi a rămas acolo.  
41 Mulţi veneau la el şi ziceau:  
 „Ioan n-a făcut nici o minune;  
 dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta, era adevărat”.  
42 Şi mulţi au crezut în el. 
  

Cuvântul Domnului 
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SÂMBĂTĂ 
  
 LECTURA I  Voi face din ei un singur popor. 
  
 Citire din cartea profetului Ezechiel  37,21-28 
 
21  Aşa spune Domnul Dumnezeu:  

  „Iată, voi scoate pe fiii lui Israel  
 din mijlocul popoarelor la care s-au dus,  
 îi voi aduna din toate părţile şi-i voi aduce înapoi în ţara lor.  
22 Voi face din ei un singur popor în ţară, pe munţii lui Israel;  
 toţi vor avea un singur rege, şi nu se vor mai forma două popoare, nici 
 nu vor mai fi împărţiţi în două regate.  
23 Nici nu se vor mai întina prin idolii lor,  
 cu urâciunile lor, şi cu toate fărădelegile lor.  
 Îi voi salva, scoţându-i din locurile în care au păcătuit şi-i voi curăţi. 
 Ei vor fi poporul meu şi eu voi fi Dumnezeul lor.  
24 Slujitorul meu, David, va fi regele lor  
 şi toţi vor avea un singur păstor.  
 Vor urma poruncile mele, vor păzi legile mele şi le vor împlini.  
25 Vor locui iarăşi în ţara, pe care am dat-o slujitorului meu Iacob,  
 şi pe care au locuit-o şi părinţii lor.  
 Da, vor locui în ea, ei, copiii lor şi copiii copiilor lor, pe vecie;  
 şi slujitorul meu, David, va domni peste ei în veci.  
26 Voi încheia cu ei un legământ de pace, un legământ veşnic;  
 îi voi aşeza, îi voi înmulţi şi voi pune lăcaşul meu cel sfânt  
 în mijlocul lor pentru totdeauna.  
27 Locuinţa mea va fi între ei;  
 eu voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul meu.  
28 Atunci popoarele păgâne vor şti că eu sunt Domnul,  
 cel care sfinţesc poporul lui Israel,  
 când lăcaşul meu sfânt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ier 31,10.11-12ab.13 (R.: 10d) 
  
  R.:  Domnul ne păzeşte,  
    aşa cum păstorul îşi păzeşte turma. 
  
10 Ascultaţi, popoare, cuvântul Domnului 
 şi vestiţi-l în insule îndepărtate. 
 Spuneţi: „Cel care l-a risipit pe Israel îl va aduna din nou  
 şi-l va păzi cum păzeşte păstorul turma sa. R. 
  
11 Căci Domnul l-a răscumpărat pe Iacob 
 şi l-a eliberat din mâna unuia mai puternic. 
12ab Ei vor veni şi vor striga de bucurie pe înălţimile Sionului, 
 vor alerga spre binecuvântările Domnului. R. 
  
13 Atunci fetele se vor înveseli la joc, 
 tinerii şi bătrânii se vor bucura şi ei; 
 le voi preface jalea în veselie şi-i voi mângâia, 
 le voi da bucurie după necazurile lor. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE  Ez 18,31 
     Lepădaţi de la voi toate fărădelegile, zice Domnul,  
     şi înnoiţi-vă inima şi duhul. 
  
 EVANGHELIA  Mesia adună pe toţi fiii risipiţi ai lui Dumnezeu. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 11,45-57 
 
45  În timpul acela, 

  mulţi dintre iudeii, care veniseră la Maria şi Marta,  
 văzând ce a făcut Isus, au crezut în el.  
46 Dar unii din ei s-au dus la farisei şi le-au spus ce-a făcut Isus.  
47 Atunci arhiereii şi fariseii au adunat Sinedriul şi au zis:  
 „Ce ne facem? Omul acesta face multe minuni.  
48 Dacă-l lăsăm aşa, toţi vor crede în el  
 şi vor veni romanii şi ne vor distruge atât templul cât şi neamul”.  
49 Unul dintre ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela,  
 le-a zis:  
 „Voi nu pricepeţi nimic;  
50 oare nu vă gândiţi că este în folosul vostru  
 să moară un singur om pentru mulţime şi să nu piară tot neamul?”  
51 Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el,  
 ci fiindcă era mare preot în anul acela,  
 a profeţit că Isus avea să moară pentru popor.  
52 Şi nu numai pentru popor,  
 ci şi ca să-i adune laolaltă pe fiii risipiţi ai lui Dumnezeu.  
53 În ziua aceea, au hotărât să-l omoare.  
54 De aceea, Isus nu mai umbla pe faţă printre iudei,  
 ci a plecat de acolo în ţinutul de lângă pustiu,  
 într-un oraş cu numele Efraim  
 şi a rămas acolo împreună cu ucenicii săi.  
55 Paştele iudeilor era aproape.  
 De aceea mulţi oameni din ţinutul acela au urcat la Ierusalim,  
 înainte de Paşte, ca să se curăţe.  
56 Ei îl căutau pe Isus şi vorbeau între ei în templu:  
 „Ce credeţi? Va veni sau nu la sărbătoare?”  
57 Pe de altă parte, arhiereii şi fariseii dăduseră porunci ca,  
 dacă va şti cineva unde este, să le dea de ştire, ca să-l poată aresta. 
  

Cuvântul Domnului 
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  VERSETE LA EVANGHELIE 
  pentru zilele din timpul săptămânii din Postul Mare 
  
  Ps 50,12a.14a 
   1. Zideşte în mine inimă curată, Dumnezeule,  
    şi dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale. 
  
  Ps 94,8ab 
   2. Astăzi nu vă împietriţi inimile,  
    ci ascultaţi glasul Domnului. 
  
  Ps 129,5.7 
   3. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul  
    său.  
    Căci la Domnul se află îndurare şi mântuire deplină. 
  
  Ez 18,31 
   4. Lepădaţi de la voi toate fărădelegile, zice Domnul,  
    şi înnoiţi-vă inima şi duhul. 
  
  Ex 33,11 
   5. Nu vreau moartea celui păcătos,  
    ci să se întoarcă de la calea lui şi să rămână viu. 
  
  Ioel 2,12-13 
   6. Acum, spune Domnul, întoarceţi-vă la mine din toată inima,  
    căci eu sunt milostiv şi îndurător. 
  
  Am 5,14 
   7. Căutaţi binele şi nu răul,  
    ca să aveţi viaţă şi Domnul va fi cu voi. 
  
  Mt 4,4b 
   8. Nu numai cu pâine trăieşte omul,  
    dar şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu. 
  
  Mt 4,17 
   9. Convertiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor. 
  
  cf. Lc 8,15 
   10. Fericiţi sunt cei care păstrează cuvântului lui Dumnezeu 
    într-o inimă bună şi aduc rod întru răbdare. 
  
  Lc 15,18 
   11. Mă voi ridica, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: 
    „Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta!” 
  
  In 3,16 
   12. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,  
    încât l-a dat pe Fiul său unul-născut;  
     oricine crede în el are viaţa veşnică. 
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  In 6,64b.69b 
   13. Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă;  
    tu ai cuvintele vieţii veşnice. 
  
  In 8,12b 
   14. Eu sunt lumina lumii, spune Domnul;  
    cine mă urmează va avea lumina vieţii. 
  
  In 11.25a.26 
   15. Eu sunt învierea şi viaţa, spune Domnul,  
    cine crede în mine nu va muri în veci. 
  
  2 Cor 6,2b 
   16. Iată, acum este timpul potrivit,  
    iată, acum este ziua mântuirii. 
  
   17. Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu, semănătorul este Cristos; 
    Oricine îl află, rămâne în veac. 
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DUMINICA FLORIILOR 
  

PROCESIUNEA 
  

ANUL A 
 EVANGHELIA  Binecuvântat să fie cel care vine în numele Domnului. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 21,1-11 

 
1  Câteva zile înainte de sărbătoarea Paştelui,  

  Isus şi ucenicii săi, îndreptându-se spre Ierusalim,  
 au ajuns la Betfaghe, lângă Muntele Măslinilor.  
 Isus a trimis doi ucenici,  
 zicându-le:  
2 „Mergeţi în satul din faţa voastră  
 şi veţi vedea îndată o măgăriţă legată şi un mânz cu ea;  
 dezlegaţi-o şi aduceţi-o la mine.  
3 Şi dacă cineva vă va spune ceva,  
 veţi zice că-i trebuie Domnului, dar că o va înapoia curând”.  
4 Aceasta s-a petrecut, ca să se împlinească cuvântul profetului:  
5 „Spuneţi fiicei Sionului:  
 Iată, regele tău vine la tine blând,  
 şezând călare pe o măgăriţă  
 şi pe mânz, puiul animalului de povară”.  
6 Ucenicii au mers şi au făcut ceea ce le-a poruncit Isus,  
7 au adus măgăriţa şi mânzul,  
 au pus pe ei veşmintele, iar Isus s-a aşezat deasupra.  
8 Cei mai mulţi din popor îşi aşterneau hainele pe drum,  
 alţii tăiau ramuri din copaci şi le aruncau în calea lui.  
9 Mulţimile care mergeau înaintea lui  
 şi cele care veneau după el strigau:  
 „Osana! Fiului lui David!  
 Binecuvântat să fie cel care vine în numele Domnului!  
 Osana întru cei de sus!”  
10 Când a intrat Isus în Ierusalim,  
 tot oraşul a început să se frământe, întrebându-se:  
 „Cine este acesta?”  
11 Iar mulţimile răspundeau:  
 „Acesta este Isus, profetul din Nazaretul Galileii”. 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL B 
 
 EVANGHELIA  Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  11,1-10 
 
  Cu câteva zile înainte de sărbătoarea Paştelui,  
  Isus şi ucenicii săi s-au îndreptat spre Ierusalim.  
1 Când au ajuns la Betfaghe şi Betania, lângă Muntele Măslinilor,  
 Isus a trimis doi din ucenicii săi, zicându-le:  
2 „Mergeţi în satul din faţa voastră;  
 chiar la intrare veţi găsi un măgăruş legat, pe care nu a încălecat nimeni; 
 dezlegaţi-l şi aduceţi-l.  
3 Dacă vă întreabă cineva: «Pentru ce faceţi lucrul acesta?», răspundeţi:  
 «Pentru că Domnul are nevoie de el, dar îl va trimite îndată înapoi»”.  
4 Ucenicii s-au dus,  
 au găsit măgăruşul legat afară lângă o uşă, la o răspântie şi l-au dezlegat.  
5 Unii din cei ce se aflau acolo le-au zis:  
 „Ce faceţi? De ce dezlegaţi măgăruşul?”  
6 Ei au răspuns după cum le poruncise Isus şi au fost lăsaţi să plece.  
7 Au adus măgăruşul la Isus şi au pus hainele pe el,  
 iar Isus a încălecat deasupra.  
8 Mulţi îşi aşterneau hainele pe drum, alţii presărau frunziş tăiat de pe  
 câmp.  
9 Atât cei care mergeau înainte,  
 cât şi cei care mergeau în urma lui Isus strigau:  
 „Osana, binecuvântat să fie cel care vine în numele Domnului!  
10 Binecuvântată să fie împărăţia care vine,  
 împărăţia părintelui nostru David.  
 Osana întru cei de sus!” 
  

Cuvântul Domnului 
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sau la alegere: 
  
 EVANGHELIA  Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 12,12-16 
 
12 În timpul acela, 

 mulţimea imensă, care venise la sărbătoare,  
 auzind că Isus vine la Ierusalim,  
13 a luat ramuri de palmier şi a ieşit în întâmpinarea lui, strigând:  
 „Osana! Binecuvântat să fie cel care vine în numele Domnului,  
 regele lui Israel!” 
14 Şi Isus, găsind un măgăruş, l-a încălecat.  
 Astfel el îndeplinea cuvântul Scripturii:  
15 „Nu-ţi fie teamă, fiica Sionului!  
 Iată, regele tău vine călare pe mânzul măgăriţei”.  
16 Acestea nu le-au înţeles ucenicii lui la început,  
 dar când a fost preamărit Isus,  
 atunci şi-au adus aminte că acestea erau scrise despre el  
 şi, făcând pentru El acestea, au împlinit Scriptura. 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL C 
  
 EVANGHELIA  Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 19,28-40 
 
28  În timpul acela, 

  Isus mergea înaintea ucenicilor îndreptându-se spre Ierusalim.  
29 Când s-a apropiat de Betfaghe şi de Betania  
 – lângă Muntele Măslinilor – 
 i-a trimis pe doi dintre ucenici, zicându-le:  
30 „Mergeţi în satul din faţa voastră  
 şi, la intrare, veţi găsi un măgăruş legat, pe care n-a încălecat încă nimeni.  
 Dezlegaţi-l şi aduceţi-l aici.  
31 Şi dacă întreabă cineva pentru ce îl dezlegaţi, răspundeţi aşa:  
 «Domnul are nevoie de el”.  
32 Cei trimişi au plecat şi au găsit totul precum le spusese Isus.  
33 În timp ce ei dezlegau măgăruşul, stăpânii lui le-au zis:  
 „De ce dezlegaţi măgăruşul?”  
34 Ei au răspuns: „Domnul are nevoie de el”.  
35 L-au dus la Isus, au pus hainele pe măgăruş,  
 iar pe Isus l-au urcat deasupra.  
 În timp ce înainta, lumea aşternea hainele pe drum.  
36 Când au ajuns la poalele Muntelui Măslinilor,  
37 toată mulţimea ucenicilor, plini de bucurie,  
 au început să-l laude pe Dumnezeu, cu glas tare,  
 pentru toate minunile pe care le văzuseră, zicând:  
38 „Binecuvântat să fie regele care vine în numele Domnului!  
 Pace în cer şi mărire întru cei de sus”.  
39 Unii farisei din mulţime i-au zis lui Isus:  
 „Învăţătorule, ceartă-ţi ucenicii”:  
40 El le-a răspuns: „Vă spun: Dacă ei vor tăcea, vor striga pietrele”. 
  

Cuvântul Domnului 
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În timpul procesiunii se pot cânta aceşti psalmi sau alte cântări potrivite. 
  
 PSALMUL 23 Ps 23,1-10 
  
  R.:  Copiii evreilor cu ramuri de măslin în mână  
    l-au întâmpinat pe Domnul,  
    strigându-i cu toţii: „Osana întru cei de sus!” 
  
1 Al Domnului este universul cu tot ce este în el, 
 pământul cu toţi locuitorii lui; 
2 căci el l-a întemeiat pe mări 
 şi l-a întărit peste râuri. R. 
  
3 Cine va putea să urce pe muntele Domnului? 
 Cine va sta în locul cel sfânt al său? 
4 Cel care are mâinile nepătate şi inima curată, 
 cel care nu ia în zadar numele Domnului. R. 
  
5 Acesta va primi binecuvântare de la Domnul 
 şi mântuire de la Dumnezeu. 
6 Iată poporul celor care îl caută pe Domnul, 
 al celor care caută faţa Dumnezeului lui Iacob. R. 
  
7 Deschideţi-vă, porţilor, 
 deschideţi-vă, voi porţi veşnice, 
 ca să intre regele măririi! 
8 Cine este acest rege al măririi? 
 E Domnul cel tare şi puternic, 
 Domnul cel viteaz în luptă! R. 
  
9 Deschideţi-vă, porţilor, 
 deschideţi-vă, voi porţi veşnice, 
 ca să intre stăpânul măririi! 
10 Cine este acest rege al măririi? 
 E Domnul oştirilor: 
 El este regele măririi. R. 
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 PSALMUL 46 Ps 46,2-3.4-5.6-7.8-9.10 
  
  R.:  Copiii evreilor îşi aşterneau veşmintele pe drum şi  
    strigau cu toţii: 
    Osana Fiul lui David:  
    binecuvântat să fie cel care vine în numele Domnului. 
  
2 Bateţi din palme, voi, toate popoarele, 
 înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie! 
3 Căci Domnul, Cel Preaînalt este înfricoşător, 
 el este împărat peste tot pământul. R. 
  
4 El ne supune popoarele 
 el aşază neamurile sub picioarele noastre. 
5 El ne alege ca moştenire o ţară 
 care este mândria lui Iacob, pe care îl iubeşte. R. 
  
6 Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie, 
 Domnul înaintează în sunete de trâmbiţă. 
7 Cântaţi-i lui Dumnezeu, cântaţi-i! 
 Cântaţi-i regelui nostru, cântaţi-i! R. 
  
8 Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul, 
 cântaţi-i o cântare aleasă. 
9 Dumnezeu stăpâneşte peste popoarele păgâne, 
 Dumnezeu stă în tronul său cel sfânt. R. 
  
10 Stăpânitorii popoarelor se adună 
 împreună cu poporul Dumnezeului lui Abraham. 
 Căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pe pământ; 
 el este preamărit. R. 
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LITURGHIA 
  
 Pentru Liturghiile din această duminică sunt prevăzute trei lecturi care se recomandă foarte insistent şi care nu pot 
fi omise sau înlocuite decât din motive pastorale bine întemeiate. Ţinând cont de importanţa relatării Pătimirii 
Domnului, preotul poate, ţinând cont de credincioşii care participă la Liturghie, să citească fie numai una din cele două 
lecturi care preced Evanghelia, fie numai relatarea Pătimirii, chiar în forma scurtă, dacă este necesar. Aceste prescurtări 
nu se pot face decât la Liturghiile celebrate cu participarea poporului. 
  
 LECTURA I  Faţa nu mi-am întors-o  
      de la cei care mă ocărau şi mă scuipau. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia  50,4-7 

 
  Domnul mi-a dat o inimă înţeleaptă,  
  ca să ştiu să vorbesc celor deznădăjduiţi.  
4 În fiecare dimineaţă el mă trezeşte:  

 de dimineaţă mă trezeşte, ca să ascult ca un ucenic.  
5 Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea,  
 iar eu nu m-am împotrivit, nici nu m-am dat înapoi.  
6 Spatele mi l-am dat spre a fi lovit,  
 obrajii spre a fi pălmuiţi  
 şi faţa nu mi-am întors-o de la cei care mă ocărau şi mă scuipau.  
7 Domnul Dumnezeu îmi vine în ajutor,  
 de aceea nu m-au doborât ocările.  
 De aceea le-am oferit o faţă ca de cremene  
 şi ştiu că nu voi rămâne de ruşine. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 21,8-9.17-18a.19-20.23-24 (R.: 2a) 
  
  R.:  Dumnezeul meu, Dumnezeul meu,  
    pentru ce m-ai părăsit? 
  
8 Toţi care m-au văzut, au râs de mine, 
 au clătinat din cap, au strâmbat din buze: 
9 „S-a încrezut în Domnul, să-l mântuiască, 
 să-l scape, pentru că îl iubeşte”. R. 
  
17 Iată, o mulţime de câini mă împresoară, 
 o ceată de nelegiuiţi dau târcoale în jurul meu; 
 mi-au străpuns mâinile şi picioarele, 
18 îmi pot număra toate oasele. R. 
  
19 Îşi împart hainele mele între ei 
 şi trag la sorţi pentru haina mea. 
20 Dar tu, Doamne, nu te îndepărta, 
 tăria mea, vino degrabă în ajutorul meu. R. 
  
23 Voi vesti fraţilor mei numele tău, 
 te voi lăuda în mijlocul adunării. 
24 Cei care vă temeţi de Domnul, aduceţi-i laudă, 
 toată seminţia lui Iacob, lăudaţi-l. R. 
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 LECTURA A II-A  S-a înjosit pe sine;  
        de aceea şi Dumnezeu l-a înălţat. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 2,6-11 

 
 
6  Fraţilor,  
  Isus Cristos rămânând Dumnezeu,  
 nu a ţinut cu orice preţ să apară egal cu Dumnezeu,  
7 dar s-a înjosit pe sine luând firea sclavului  
 şi devenind asemenea oamenilor.  
 După înfăţişare era considerat un om ca toţi ceilalţi.  
8 S-a umilit, făcându-se ascultător până la moarte  
 şi încă moartea pe cruce.  
9 De aceea şi Dumnezeu l-a înălţat  
 şi i-a dăruit un nume, care este mai presus decât orice alt nume,  
10 pentru ca în numele lui Isus,  
 toată făptura în cer, pe pământ şi în adâncuri  
 să-şi plece genunchiul  
11 şi orice limbă să proclame spre mărirea lui Dumnezeu Tatăl:  
 Isus Cristos este Domnul! 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL A1 
  
 VERS LA EVANGHELIE  Fil 2,8-9 
     Cristos s-a făcut ascultător pentru noi până la moarte,  
     şi încă până la moartea pe cruce.  
     De aceea şi Dumnezeu l-a înălţat şi i-a dăruit un nume,  
     care este mai presus decât oricare alt nume. 
  
 EVANGHELIA  Cât îmi daţi ca să vi-l dau? 
  
 Patima Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei  26,14 – 27,66 
  
 E. În timpul acela,  
14 unul din cei doisprezece ucenici ai lui Isus,  
 numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la arhierei 
15 şi le-a zis:  
 A. „Cât îmi daţi ca să vi-l dau?”  
 E. Iar ei i-au oferit treizeci de arginţi.  
16 De atunci căuta un prilej potrivit ca să-l dea în mâinile lor. 
  
  Unde vrei să-ţi pregătim ospăţul de Paşti? 
  
17 În prima zi a Azimelor,  
 au venit ucenicii la Isus şi l-au întrebat:  
 A. „Unde vrei să-ţi pregătim ospăţul de Paşti?”  
18 E. El le-a zis:  
  
 † „Mergeţi în cetate, la cutare şi spuneţi-i:  
 „Învăţătorul îţi trimite vorbă:  
 timpul este aproape: la tine vreau să fac Paştele cu ucenicii mei”.  
19 E. Ucenicii au făcut precum le-a poruncit Isus  
 şi au pregătit ospăţul de Paşti. 
  
  Unul dintre voi mă va vinde. 
  
20 Când s-a făcut seară,  
 s-a aşezat la masă împreună cu cei doisprezece ucenici  
21 şi, în timp ce mâncau, Isus a zis:  
 † „Adevăr vă spun, unul dintre voi mă va vinde”. 
22 E. Întristaţi peste măsură, ei au început să-i spună unul după altul: 
 A. „Nu cumva sunt eu, Doamne?” 
23 E. El a răspuns: 
 † „Cel care a întins o dată cu mine mâna în blid,  
 acela mă va vinde.  
24 Fiul Omului merge precum este scris despre el.  
 Vai însă de omul acela prin care Fiul Omului este vândut!  
 Mai bine i-ar fi fost acelui om dacă nu s-ar fi născut”. 
25 E. Iuda, cel care l-a vândut, l-a întrebat:  
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 A. „Oare eu să fiu, Învăţătorule?”  
 E. Isus i-a răspuns:  
 † „Tu eşti”. 
  
  Acesta este trupul meu. Acesta este sângele meu. 
  
26 E. În timp ce stăteau la masă,  
 Isus, luând pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o  
 şi a dat-o ucenicilor săi, zicând:  
 † „Luaţi şi mâncaţi, acesta este trupul meu”.  
27 E. Apoi a luat potirul, a mulţumit şi l-a dat lor zicând:  
 † „Beţi din acesta toţi;  
28 căci acesta este sângele meu, al legământului cel nou,  
 care pentru toţi se varsă pentru iertarea păcatelor.  
29 Vă spun vouă, de acum nu voi mai bea din acest rod al viţei de vie  
 până în ziua în care voi bea cu voi un vin nou,  
 în împărăţia Tatălui meu”.  
30 E. După ce au cântat psalmi de mulţumire,  
 au plecat spre Muntele Măslinilor. 
  
  Voi bate păstorul şi se vor risipi oile turmei. 
  
31 Atunci Isus le-a zis:  
 † „În noaptea aceasta eu voi fi pentru voi toţi un prilej de poticnire,  
 căci scris este: «Voi bate păstorul şi se vor risipi oile turmei».  
32 Dar după învierea mea, voi merge înaintea voastră în Galileea”.  
33 E. Petru luând cuvântul i-a zis:  
 A. „Chiar dacă toţi vor cădea din pricina ta,  
 eu nu voi cădea niciodată”. 
34 E. I-a zis Isus:  
 † „Îţi spun adevărul:  
 chiar în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoşul,  
 de trei ori te vei lepăda de mine”. 
35 E. Petru i-a zis:  
 A. „Chiar dacă ar fi să mor împreună cu tine, nu mă voi lepăda de  
 tine”.  
 E. Şi toţi ucenicii au spus la fel. 
  
  
  A început a se întrista şi a se nelinişti. 
  
36 Atunci Isus a ajuns împreună cu ei la un loc  
 ce se cheamă Ghetsemani şi le-a zis ucenicilor:  
 † „Staţi aici până ce mă duc mai încolo să mă rog”.  
37 E. I-a luat cu el pe Petru şi pe cei doi fii ai lui Zebedeu  
 şi a început a se întrista şi a se nelinişti. 
38 Atunci le-a zis:  
 † „Sufletul meu e cuprins de o tristeţe de moarte.  
 Rămâneţi aici şi privegheaţi împreună cu mine”. 
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39 E. Şi îndepărtându-se puţin,  
 s-a aruncat cu faţa la pământ şi s-a rugat zicând:  
 † „Părintele meu, dacă este cu putinţă,  
 să se îndepărteze de la mine paharul acesta!  
 Cu toate acestea să nu fie cum vreau eu, ci cum vrei tu”. 
40 E. Întorcându-se la ucenici i-a găsit dormind  
 şi i-a zis lui Petru:  
 † „Aşa, n-aţi fost în stare să vegheaţi măcar un ceas împreună cu mine!  
41 Vegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită.  
 Căci duhul este râvnic, dar trupul este neputincios”. 
42 E. Ducându-se iarăşi, s-a rugat a doua oară:  
 † „Părintele meu,  
 dacă nu este cu putinţă să se îndepărteze acest pahar, fără să-l beau, 
 facă-se voia ta”. 
43 E. Venind iarăşi la ucenici, i-a găsit dormind,  
 căci ochii le erau grei de somn.  
44 I-a lăsat, s-a dus din nou şi s-a rugat pentru a treia oară,  
 spunând aceleaşi cuvinte.  
45 Apoi a venit la ucenici şi le-a zis:  
  
  
 † „De acum puteţi să dormiţi şi să vă odihniţi!  
 Iată, a sosit ceasul în care Fiul Omului va fi dat în mâinile păcătoşilor.  
46 Sculaţi-vă să mergem, iată, se apropie cel care mă va vinde”. 
  
  Au pus mâna pe Isus şi l-au arestat. 
  
47 E. Pe când vorbea el încă, a sosit Iuda,  
 unul din cei doisprezece, urmat de o mulţime mare,  
 înarmată cu săbii şi ciomege,  
 trimisă de arhierei şi de bătrânii poporului.  
48 Iar trădătorul le dăduse un semn, zicând:  
 A. „Pe care îl voi săruta, acela este: Puneţi mâna pe el!”  
49 E. Iuda s-a apropiat de Isus şi l-a sărutat, zicându-i:  
 A. „Te salut, Rabbi!” 
50 E. Isus i-a zis:  
 † „Prietene, fă ce ai de gând!”  
 E. Atunci ei, apropiindu-se, au pus mâinile pe Isus şi l-au arestat.  
51 Şi iată, unul dintre cei care erau cu Isus, întinzând mâna,  
 a scos sabia şi, lovindu-l pe slujitorul arhiereului, i-a tăiat urechea.  
52 Isus i-a zis:  
 † „Bagă-ţi sabia ta la loc,  
 căci toţi care scot sabia, de sabie vor pieri.  
53 Crezi oare că nu-l pot ruga pe Tatăl meu  
 ca să-mi pună de îndată la dispoziţie  
 mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?  
54 Dar atunci cum se vor împlini Scripturile,  
 care spun că aşa trebuie să fie?” 
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55 E. În momentul acela Isus a spus mulţimilor:  
 † „Aţi ieşit cu săbii şi ciomege, ca să mă prindeţi ca pe un tâlhar.  
 În fiecare zi am şezut în templu, dar nu m-aţi arestat.  
56 Însă toate acestea s-au făcut ca să se împlinească cele scrise de profeţi”.  
 E. Atunci ucenicii l-au părăsit cu toţii şi au fugit. 
  
  Îl veţi vedea pe Fiul Omului  
  şezând la dreapta Celui Atotputernic. 
  
57 Cei care l-au arestat pe Isus, l-au dus la Caiafa, marele preot,  
 unde erau adunaţi cărturarii şi bătrânii.  
58 Petru l-a urmat de departe până la palatul arhiereului.  
 Intrând înăuntru, şedea cu slugile,  
 ca să vadă cum se vor sfârşi lucrurile. 
59 Iar arhiereii, bătrânii şi tot sinedriul  
 căutau o mărturie falsă împotriva lui Isus,  
 ca să-l condamne la moarte.  
60 Dar n-au găsit, deşi s-au prezentat mulţi martori mincinoşi.  
 În cele din urmă însă au venit doi,  
 care au declarat:  
61 A. „Omul acesta a zis:  
 «Pot să dărâm templul lui Dumnezeu şi în trei zile să-l reclădesc»”. 
62 E. Atunci arhiereul s-a ridicat şi a zis:  
 A. „Nu răspunzi nimic la mărturia pe care o dau aceşti împotriva ta?”  
63 E. Dar Isus tăcea. Şi marele preot i-a zis:  
 A. „Te conjur pe Dumnezeu cel viu,  
 să ne spui nouă dacă eşti tu Cristos, Fiul lui Dumnezeu”. 
  
  
64 E. Isus i-a răspuns:  
 † „Da, sunt. Ba încă vă spun:  
 de acum îl veţi vedea pe Fiul Omului  
 şezând la dreapta Celui Atotputernic  
 şi venind pe norii cerului”.  
65 E. Atunci marele preot şi-a sfâşiat hainele, zicând:  
 A. „A hulit! Ce ne mai trebuie martori?  
 Iată, aţi auzit blasfemia.  
66 Ce părere aveţi?”  
 E. Ei au răspuns:  
 P. „Merită pedeapsa cu moartea”.  
67 E. Atunci l-au scuipat în obraz şi l-au bătut cu pumnii;  
 alţii l-au pălmuit,  
68 zicându-i:  
 P. „Profeţeşte, Cristoase, cine este cel care te-a lovit?” 
  
  Înainte de a cânta cocoşul, de trei ori te vei lepăda de mine. 
  
69 E. Petru stătea afară în curte.  
 O slujnică s-a apropiat de el şi i-a zis:  
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 A. „Şi tu erai cu Isus Galileanul!”  
70 E. „Dar el a tăgăduit înaintea tuturor, zicând:  
 A. „Nu înţeleg ce vrei să spui”.  
71 E. Pe când se îndrepta spre poartă,  
 l-a văzut o altă slujnică şi le-a zis celor care erau acolo:  
 A. „Şi acesta era cu Isus Nazarineanul”.  
72 E. Şi iarăşi a tăgăduit cu jurământ:  
 A. „Vă jur, că nu-l cunosc pe omul acesta”.  
73 E. După puţin timp apropiindu-se cei care stăteau acolo,  
 i-au zis lui Petru:  
 A. „Cu adevărat şi tu eşti dintre ei,  
 căci şi felul tău de a vorbi te dă de gol”. 
74 E. Atunci el a început să se blesteme şi să jure:  
 A. „Nu-l cunosc pe omul acesta”.  
 E. Şi îndată a cântat cocoşul.  
75 Petru şi-a adus aminte de ceea ce spusese Isus:  
 „Mai înainte de a cânta cocoşul, de trei ori te vei lepăda de mine”.  
 Şi ieşind afară, a plâns amar. 
  
  L-au dat pe Isus în mâna procuratorului Ponţiu Pilat. 
  
27,1 E. Dimineaţa, toţi arhiereii şi bătrânii poporului  
 au ţinut sfat împotriva lui Isus, pentru a-l condamna la moarte.  
2 Şi, legându-l, l-au dus şi l-au predat guvernatorului Ponţiu Pilat. 
  
  Nu se cuvine să-i punem în visterie,  
  pentru că sunt preţ de sânge. 
  
3 Atunci Iuda, trădătorul, văzând că Isus a fost osândit la moarte,  
 cuprins de remuşcări,  
 a adus înapoi arhiereilor şi bătrânilor cei treizeci de arginţi, zicând:  
4 A. „Am păcătuit vânzând sângele unui nevinovat”.  
 E. Ei i-au răspuns:  
 A. „Ce ne priveşte pe noi? Treaba ta”.  
5 E. El aruncând arginţii în templu,  
 a ieşit, s-a dus şi s-a spânzurat.  
6 Arhiereii, luând banii, au spus:  
 A. „Nu se cuvine să-i punem în visterie, căci sunt preţul sângelui”.  
7 E. După ce au ţinut sfat, au cumpărat cu aceşti bani ogorul unui olar,  
 pentru îngroparea străinilor.  
8 Iată pentru ce ogorul acela se numeşte până în ziua de azi „Haceldama”,  
 adică ogorul sângelui.  
9 Astfel s-a împlinit ceea ce a spus Ieremia profetul:  
 „Au luat cei treizeci de arginţi,  
 preţul pe care l-au fixat fiii lui Israel pentru cel Preţios.  
10 Şi i-au dat pe ogorul olarului,  
 aşa cum mi-a poruncit Domnul să spun”. 
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  Tu eşti regele iudeilor? 
  
11 Isus se afla înaintea guvernatorului Pilat.  
 Acesta l-a întrebat:  
 A. „Tu eşti regele iudeilor?”  
 E. Isus i-a răspuns:  
 † „Tu spui”.  
12 E. Dar la învinuirile aduse lui de către arhierei şi bătrâni  
 nu răspundea nimic.  
13 E. Atunci Pilat i-a zis:  
 A. „Nu auzi câte învinuiri aduc aceştia împotriva ta?”  
14 E. Dar el nu i-a răspuns la nici un cuvânt,  
 încât guvernatorul era foarte mirat. 
15 De sărbătoarea Paştelui,  
 guvernatorul avea obiceiul să elibereze un deţinut pe care îl cerea  
 poporul.  
16 Avea atunci un deţinut vestit, cu numele de Baraba.  
17 Adunându-se deci mulţimea, Pilat le-a zis:  
 A. „Pe cine vreţi să vi-l eliberez,  
 pe Baraba sau pe Isus, care se numeşte Cristos?”  
18 E. Căci ştia că din invidie l-au dat pe mâna lui.  
19 Pe când Pilat ţinea judecata, soţia lui i-a trimis vorbă:  
 A. „Să n-ai nimic cu acest drept,  
 căci mult am suferit azi în vis din cauza lui”. 
20 E. Arhiereii şi bătrânii au determinat mulţimile să-l ceară pe Baraba,  
 iar pe Isus să-l condamne la moarte.  
21 Guvernatorul a zis:  
 A. „Pe care din cei doi vreţi să vi-l eliberez?”  
 E. Ei au răspuns:  
 P. „Pe Baraba”.  
22 E. Pilat i-a întrebat:  
 A. „Dar ce să fac cu Isus, care se numeşte Cristos?”  
 E. Toţi au răspuns:  
 P. „Să fie răstignit!”  
23 E. I-a întrebat Pilat:  
 A. „Dar ce rău a făcut?”  
 E. Ei însă mai tare strigau:  
 P. „Să fie răstignit!”  
24 E. Văzând Pilat că strădaniile lui nu folosesc la nimic,  
 ci provoacă mai mare tulburare,  
 a luat apă, şi-a spălat mâinile înaintea mulţimii şi a zis:  
 A. „Nevinovat sunt eu de sângele acestuia. Vă priveşte!” 
25 E. Tot poporul a răspuns:  
 P. „Sângele lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri!”  
26 E. Atunci le-a eliberat pe Baraba,  
 iar pe Isus, după ce a poruncit să fie biciuit, l-a dat să fie răstignit. 
  
  Bucură-te, regele iudeilor! 
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27 Soldaţii guvernatorului l-au dus pe Isus în pretoriu  
 şi au adunat în jurul lui toată cohorta.  
28 L-au dezbrăcat de haine şi i-au pus o mantie roşie.  
29 Au împletit o cunună de spini, i-au pus-o pe cap  
 şi în mâna dreaptă i-au pus o trestie;  
 ca să-şi bată joc de el, îngenuncheau în faţa lui zicându-i:  
 P. „Bucură-te, regele iudeilor!”  
30 E. Scuipându-l, îi luau trestia şi-l băteau peste cap.  
31 După ce şi-au bătut joc de el, l-au dezbrăcat de mantie, 
 l-au îmbrăcat în hainele lui şi l-au dus să-l răstignească. 
  
  Au fost răstigniţi împreună cu el doi tâlhari. 
  
32 Ieşind, au întâlnit un om din Cirene, numit Simon;  
 pe acesta l-au silit să-i ducă crucea.  
33 Ajungând la locul numit Golgota, care înseamnă locul Căpăţânii,  
34 i-au dat să bea vin cu fiere;  
 el a gustat, dar nu a vrut să bea.  
35 După ce l-au răstignit, şi-au împărţit hainele lui, trăgând la sorţi. 
36 Iar ostaşii stăteau acolo spre a-l păzi. 
37 Deasupra capului i-au pus motivul condamnării  
 formulat astfel: „Acesta este regele iudeilor”.  
38 În acelaşi timp au fost răstigniţi împreună cu el doi tâlhari,  
 unul la dreapta şi altul la stânga. 
  
  Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. 
  
39 Iar trecătorii îl batjocorau dând din cap  
40 şi zicând:  
 A. „Hei, tu care dărâmi templul şi-l zideşti la loc în trei zile,  
 salvează-te pe tine însuţi, dacă eşti Fiul lui Dumnezeu,  
 şi coboară-te de pe cruce!” 
41 E. De asemenea şi arhiereii  
 împreună cu cărturarii şi cu bătrânii ziceau:  
42 A. „Pe alţii i-a salvat, iar pe sine nu se poate salva!  
 Este regele lui Israel,  
 să se coboare acum de pe cruce şi vom crede în el.  
43 S-a încrezut în Dumnezeu, să-l scape acum dacă-l iubeşte,  
 căci a zis:  
 „Sunt Fiul lui Dumnezeu”.  
44 E. În acelaşi chip îl batjocorau şi tâlharii răstigniţi împreună cu el.  
  
  Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? 
  
45 De la amiază s-a făcut întuneric peste tot pământul până la ora trei. 
46 Către ora trei, Isus a strigat cu glas puternic:  
 † „Eli, Eli, lama sabactani!”  
 E. Adică:  
 † „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?” 
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47 E. Unii dintre cei care stăteau acolo, auzindu-l ziceau:  
 A. „Îl strigă pe Ilie”.  
48 E. Unul dintre ei a alergat îndată,  
 a luat un burete, l-a înmuiat în oţet,  
 l-a înfipt într-o trestie şi i l-a dat să bea.  
49 Ceilalţi ziceau:  
 A. „Lasă să vedem dacă vine Ilie să-l salveze”.  
50 E. Dar Isus, scoţând din nou un strigăt puternic, şi-a dat sufletul. 
  
  Aici se îngenunchează şi se face o pauză. 
  
51 Şi iată,  
 perdeaua templului s-a sfâşiat în două, de sus până jos,  
 pământul s-a cutremurat şi stâncile s-au despicat.  
52 Mormintele s-au deschis  
 şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au înviat.  
53 Aceştia, ieşind din morminte, după învierea lui Isus,  
 au intrat în oraşul sfânt şi s-au arătat multora.  
54 Sutaşul şi cei care îl păzeau împreună cu el pe Isus,  
 văzând cutremurul şi cele întâmplate,  
 au fost cuprinşi de o mare spaimă şi au spus:  
 A. „Într-adevăr, acesta era Fiul lui Dumnezeu”. 
55 E. Erau acolo mai multe femei, privind de departe;  
 acestea îl urmaseră pe Isus din Galileea, slujindu-i.  
56 Printre ele se aflau: Maria Magdalena,  
 Maria, mama lui Iacob şi a lui Iosif şi mama fiilor lui Zebedeu. 
  
  Iosif a aşezat trupul lui Isus într-un mormânt nou. 
  
57 Când s-a înserat, a venit un om bogat din Arimateea, cu numele Iosif,  
 care era şi el ucenic al lui Isus.  
58 El s-a dus la Pilat şi a cerut trupul lui Isus.  
 Atunci Pilat a poruncit să i se dea.  
59 Iosif a luat trupul, l-a înfăşurat într-un giulgiu curat de in  
60 şi l-a pus într-un mormânt nou, pe care şi-l săpase în stâncă.  
 Apoi a prăvălit o piatră mare la uşa mormântului şi s-a dus.  
61 Erau de faţă Maria Magdalena şi cealaltă Marie,  
 care şedeau în faţa mormântului. 
  
  Aveţi pază; mergeţi, păziţi cum ştiţi. 
  
62 Când s-a terminat ziua de pregătire pentru sărbătoare,  
 arhiereii şi fariseii au venit la Pilat  
63 şi i-au spus:  
 A. „Domnia ta, ne-am adus aminte că înşelătorul acela  
 pe când era în viaţă a spus: «După trei zile voi învia».  
64 Deci porunceşte ca mormântul să fie păzit până a treia zi,  
 ca nu cumva ucenicii lui să vină, să-l fure şi apoi să spună poporului:  
 «A înviat din morţi».  
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 Această înşelăciune de pe urmă ar fi mai rea decât cea dintâi”.  
65 E. Pilat le-a spus:  
 A. „Aveţi gardă la dispoziţie; organizaţi paza cum ştiţi”.  
 E. Ei au plecat şi au asigurat paza mormântului,  
 sigilând piatra de la intrare şi aşezând garda. 
  

Cuvântul Domnului 
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sau forma scurtă: 
  
 EVANGHELIA  Cât îmi daţi ca să vi-l dau? 
  
 Patima Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei  27,11-54 
  
  Tu eşti regele iudeilor? 
  
11 E. Isus se afla înaintea guvernatorului Pilat.  
 Acesta l-a întrebat:  
 A. „Tu eşti regele iudeilor?”  
 E. Isus i-a răspuns:  
 † „Tu spui”.  
12 E. Dar la învinuirile aduse lui de către arhierei şi bătrâni  
 nu răspundea nimic.  
13 E. Atunci Pilat i-a zis:  
 A. „Nu auzi câte învinuiri aduc aceştia împotriva ta?”  
14 E. Dar el nu i-a răspuns la nici un cuvânt,  
 încât guvernatorul era foarte mirat. 
15 De sărbătoarea Paştelui,  
 guvernatorul avea obiceiul să elibereze un deţinut  
 pe care îl cerea poporul.  
16 Avea atunci un deţinut vestit, cu numele de Baraba.  
17 Adunându-se deci mulţimea, Pilat le-a zis:  
 A. „Pe cine vreţi să vi-l eliberez,  
 pe Baraba sau pe Isus, care se numeşte Cristos?”  
18 E. Căci ştia că din invidie l-au dat pe mâna lui.  
19 Pe când Pilat ţinea judecata, soţia lui i-a trimis vorbă:  
 A. „Să n-ai nimic cu acest drept,  
 căci mult am suferit azi în vis din cauza lui”. 
20 E. Arhiereii şi bătrânii au determinat mulţimile să-l ceară pe Baraba,  
 iar pe Isus să-l condamne la moarte.  
21 Guvernatorul a zis:  
 A. „Pe care din cei doi vreţi să vi-l eliberez?”  
 E. Ei au răspuns:  
 P. „Pe Baraba”.  
22 E. Pilat i-a întrebat:  
 A. „Dar ce să fac cu Isus, care se numeşte Cristos?”  
 E. Toţi au răspuns:  
 P. „Să fie răstignit!”  
23 E. I-a întrebat Pilat:  
 A. „Dar ce rău a făcut?”  
 E. Ei însă mai tare strigau:  
 P. „Să fie răstignit!”  
24 E. Văzând Pilat că strădaniile lui nu folosesc la nimic,  
 ci provoacă mai mare tulburare,  
 a luat apă, şi-a spălat mâinile înaintea mulţimii şi a zis:  
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 A. „Nevinovat sunt eu de sângele acestuia. Vă priveşte!” 
25 E. Tot poporul a răspuns:  
 P. „Sângele lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri!”  
26 E. Atunci le-a eliberat pe Baraba,  
 iar pe Isus, după ce a poruncit să fie biciuit, l-a dat să fie răstignit. 
  
  Bucură-te, regele iudeilor! 
  
27 Soldaţii guvernatorului l-au dus pe Isus în pretoriu  
 şi au adunat în jurul lui toată cohorta.  
28 L-au dezbrăcat de haine şi i-au pus o mantie roşie.  
29 Au împletit o cunună de spini, i-au pus-o pe cap  
 şi în mâna dreaptă i-au pus o trestie;  
 ca să-şi bată joc de el, îngenuncheau în faţa lui zicându-i:  
 P. „Bucură-te, regele iudeilor!”  
30 E. Scuipându-l, îi luau trestia şi-l băteau peste cap.  
31 După ce şi-au bătut joc de el, l-au dezbrăcat de mantie, 
 l-au îmbrăcat în hainele lui şi l-au dus să-l răstignească. 
  
  Au fost răstigniţi împreună cu el doi tâlhari. 
  
32 Ieşind, au întâlnit un om din Cirene, numit Simon;  
 pe acesta l-au silit să-i ducă crucea.  
33 Ajungând la locul numit Golgota,  
 care înseamnă locul Căpăţânii,  
34 i-au dat să bea vin cu fiere;  
 el a gustat, dar nu a vrut să bea.  
35 După ce l-au răstignit,  
 şi-au împărţit hainele lui, trăgând la sorţi. 
36 Iar ostaşii stăteau acolo spre a-l păzi. 
37 Deasupra capului i-au pus motivul condamnării  
 formulat astfel: „Acesta este regele iudeilor”.  
38 În acelaşi timp au fost răstigniţi împreună cu el doi tâlhari,  
 unul la dreapta şi altul la stânga. 
  
  Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. 
  
39 Iar trecătorii îl batjocorau dând din cap  
40 şi zicând:  
 A. „Hei, tu care dărâmi templul şi-l zideşti la loc în trei zile,  
 salvează-te pe tine însuţi, dacă eşti Fiul lui Dumnezeu,  
 şi coboară-te de pe cruce!” 
41 E. De asemenea şi arhiereii  
 împreună cu cărturarii şi cu bătrânii ziceau:  
42 A. „Pe alţii i-a salvat, iar pe sine nu se poate salva!  
 Este regele lui Israel,  
 să se coboare acum de pe cruce şi vom crede în el.  
43 S-a încrezut în Dumnezeu, să-l scape acum dacă-l iubeşte,  
 căci a zis: „Sunt Fiul lui Dumnezeu”.  
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44 E. În acelaşi chip îl batjocorau şi tâlharii răstigniţi împreună cu el.  
  
  Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? 
  
45 De la amiază s-a făcut întuneric peste tot pământul până la ora trei. 
46 Către ora trei, Isus a strigat cu glas puternic:  
 † „Eli, Eli, lama sabactani!”  
 E. Adică:  
 † „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?” 
47 E. Unii dintre cei care stăteau acolo, auzindu-l ziceau:  
 A. „Îl strigă pe Ilie”.  
48 E. Unul dintre ei a alergat îndată,  
 a luat un burete, l-a înmuiat în oţet,  
 l-a înfipt într-o trestie şi i l-a dat să bea.  
49 Ceilalţi ziceau:  
 A. „Lasă să vedem dacă vine Ilie să-l salveze”.  
50 E. Dar Isus, scoţând din nou un strigăt puternic, şi-a dat sufletul. 
  
  Aici se îngenunchează şi se face o pauză. 
  
51 Şi iată,  
 perdeaua templului s-a sfâşiat în două, de sus până jos,  
52 pământul s-a cutremurat şi stâncile s-au despicat.  
 Mormintele s-au deschis  
53 şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au înviat.  
 Aceştia, ieşind din morminte, după învierea lui Isus,  
54 au intrat în oraşul sfânt şi s-au arătat multora.  
 Sutaşul şi cei care îl păzeau împreună cu el pe Isus,  
 văzând cutremurul şi cele întâmplate,  
 au fost cuprinşi de o mare spaimă şi au spus:  
 A. „Într-adevăr, acesta era Fiul lui Dumnezeu”. 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL B1 
  
 EVANGHELIA  Căutau să-i întindă o cursă,  
       ca să-l poată aresta şi condamna la moarte. 
  
 Patima Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  14,1 – 15,47 
  
1 E. După două zile urma Paştele;  
 arhiereii şi cărturarii căutau să-i întindă o cursă  
 ca să-l poată aresta şi condamna la moarte,  
2 dar îşi ziceau:  
 A. „Nu în zi de sărbătoare,  
 ca nu cumva să se facă tulburare în popor”. 
  
  Mi-a uns mai înainte trupul spre îngropare. 
  
3 E. Isus se afla în Betania în casa lui Simon leprosul.  
 În timp ce stătea la masă a venit o femeie cu un vas de alabastru  
 plin cu parfum de nard fin, foarte scump.  
 A spart vasul şi a turnat parfumul pe capul lui.  
4 Atunci, unii s-au indignat în sine şi au zis:  
 A. „Pentru ce s-a făcut risipa aceasta de parfum?  
5 Căci s-ar fi putut vinde parfumul acesta  
 cu mai mult de trei sute de dinari, pentru a fi dat săracilor”.  
 E. Şi o criticau. 
6 Dar Isus a spus:  
 † „Daţi-i pace! Pentru ce o supăraţi?  
 A făcut o faptă bună pentru mine.  
7 Pe săraci îi aveţi totdeauna printre voi  
 şi, când veţi vrea, veţi putea să-i ajutaţi,  
 dar pe mine nu mă veţi avea totdeauna.  
8 Ea a făcut tot ce putea face;  
 mi-a uns trupul de mai înainte spre îngropare.  
9 Vă spus adevărul: oriunde se va predica evanghelia aceasta,  
 în toată lumea se va povesti în amintirea ei şi ceea ce a făcut ea”. 
  
  I-au făgăduit lui Iuda Iscarioteanul, că-i vor da bani. 
  
10 E. Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece,  
 a mers la arhierei ca să li-l vândă pe Isus.  
11 Aceştia, auzindu-l, s-au bucurat şi i-au promis că-i vor da bani.  
 De atunci el căuta un prilej potrivit ca să-l dea pe mâna lor. 
  
  Unde este locul în care să mănânc Paştele cu ucenicii mei? 
  
12 În ziua întâi a sărbătorii Azimelor, când se jertfea mielul de Paşti,  
 ucenicii l-au întrebat pe Isus:  
 A. „Unde vrei să mergem să-ţi pregătim masa de Paşti?”  
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13 E. Isus a trimis doi dintre ucenicii săi, zicându-le:  
 † „Mergeţi în oraş:  
 acolo vă va ieşi în cale un om purtând un urcior cu apă;  
14 luaţi-vă pe urma lui şi unde va intra spuneţi stăpânului casei:  
 «Învăţătorul ne-a trimis să te întrebăm:  
 Unde este o sală în care aş putea să iau masa cu ucenicii mei?»  
15 şi el vă va arăta o încăpere mare la etaj cu masa gata aşternută.  
 Acolo să ne pregătiţi”.  
16 E. Ucenicii au plecat  
 şi ajungând în oraş, totul s-a petrecut după cum li se spusese.  
 Acolo au pregătit masa de Paşti. 
  
  Unul dintre voi, care mănâncă împreună cu mine, mă va vinde. 
  
17 Când s-a înserat, Isus a venit cu cei doisprezece.  
18 Pe când şedeau la masă şi mâncau, Isus a spus:  
 † „Vă spun adevărul: unul dintre voi,  
 care mănâncă împreună cu mine, mă va vinde”.  
19 E. Ei au fost cuprinşi de întristare  
 şi au început să-l întrebe unul după altul:  
 A. „Nu cumva sunt eu?”  
20 E. Isus le-a răspuns:  
 † „Unul dintre voi doisprezece,  
 care mănâncă din acelaşi blid cu mine. 
21 Fiul Omului merge precum este scris despre el,  
 dar vai de omul care îl va trăda pe Fiul Omului!  
 Mai bine era pentru acel om dacă nu s-ar fi născut”. 
  
  Acesta este trupul meu. 
  Acesta este sângele meu al Noului Testament. 
  
22 E. În timp ce stăteau la masă,  
 Isus a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o  
 şi le-a dat-o lor, zicând:  
 † „Luaţi, acesta este trupul meu”.  
23 E. Apoi, luând paharul şi mulţumind,  
 l-a dat lor şi au băut din el toţi.  
24 El le-a zis:  
 † „Acesta este sângele meu, sângele noului legământ, vărsat pentru toţi.  
25 Vă spun adevărul: nu voi mai bea din rodul viţei de vie  
 până în ziua în care voi bea un vin nou în împărăţia lui Dumnezeu”. 
  
  Înainte de a fi cântat cocoşul de două ori, 
  tu de trei ori te vei lepăda de mine. 
  
26 E. După ce au cântat psalmii de mulţumire,  
 au plecat spre Muntele Măslinilor.  
27 Isus le-a spus:  
 † „Toţi veţi avea un prilej de poticnire în noaptea aceasta, căci este 
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 scris:  
 «Voi bate păstorul şi se vor împrăştia oile».  
28 După ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea”. 
29 E. Atunci Petru i-a zis:  
 A. „Chiar dacă toţi se vor poticni, eu nu”.  
30 E. Isus i-a răspuns:  
 † „Îţi spun adevărul: astăzi, chiar în noaptea aceasta,  
 mai înainte de a cânta cocoşul de două ori,  
 tu de trei ori te vei lepăda de mine”.  
31 E. Dar Petru spunea cu şi mai multă tărie:  
 A. „Chiar dacă ar trebui să mor cu tine, nu mă voi lepăda de tine”.  
 E. Şi toţi ziceau la fel. 
  
  A început să se înspăimânte şi să se întristeze. 
  
32 Au ajuns la o grădină numită Ghetsemani.  
 Isus a spus ucenicilor săi:  
 † „Staţi aici cât timp mă voi ruga”.  
  
33 E. A luat cu el pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan  
 şi a început a se întrista şi nelinişti.  
34 Şi le-a spus:  
 † „Sufletul meu este cuprins de o tristeţe de moarte. 
 Rămâneţi aici şi vegheaţi”. 
35 E. Iar el, îndepărtându-se puţin,  
 s-a aruncat cu faţa la pământ şi s-a rugat,  
 dacă este cu putinţă, să se îndepărteze de la el ceasul acela.  
36 El spunea:  
 † „Abba, Părinte, toate îţi sunt cu putinţă:  
 îndepărtează de la mine paharul acesta:  
 totuşi facă-se nu ce vreau eu, dar ceea ce vrei tu”.  
37 E. Apoi s-a întors la ei şi i-a găsit dormind.  
 Isus i-a spus lui Petru:  
 † „Simon, dormi?  
 N-ai fost în stare să veghezi măcar un ceas?  
38 Vegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu cădeţi în ispită.  
 Căci duhul este râvnic şi trupul este neputincios”. 
39 E. S-a dus iarăşi şi s-a rugat cu aceleaşi cuvinte. 
40 Întorcându-se, din nou i-a găsit dormind,  
 căci ochii le erau grei de somn şi nu ştiau ce să-i răspundă.  
41 A venit a treia oară şi le-a spus:  
 † „De acum puteţi să dormiţi şi să vă odihniţi.  
 Gata, a sosit ceasul;  
 iată, Fiul Omului va fi dat în mâinile păcătoşilor.  
42 Sculaţi-vă, să mergem!  
 Iată, cel care mă va vinde este aproape”. 
  
  Arestaţi-l şi duceţi-l sub pază. 
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43 E. Pe când vorbea Isus, a venit Iuda Iscarioteanul,  
 unul din cei doisprezece,  
 urmat de o mulţime mare înarmată cu săbii şi ciomege,  
 trimisă de arhierei, de cărturari şi de bătrâni;  
44 trădătorul le dăduse un semn zicând:  
 A. „Pe care îl voi săruta, acela este.  
 Arestaţi-l şi duceţi-l sub pază”. 
45 E. Cum a ajuns, s-a apropiat de Isus şi i-a zis:  
 A. „Învăţătorule”.  
 E. Şi l-a sărutat.  
46 Ceilalţi au pus mâna pe Isus şi l-au arestat.  
47 Unul din cei care stăteau lângă el, scoţând sabia,  
 l-a lovit pe slujitorul arhiereului şi i-a tăiat urechea.  
48 Isus le-a zis:  
 † „Aţi ieşit cu săbii şi cu ciomege să mă prindeţi ca pe un tâlhar.  
49 În fiecare zi eram printre voi în templu, învăţându-vă,  
 şi nu m-aţi arestat.  
 Dar trebuie să se împlinească Scripturile”.  
50 E. Atunci ucenicii l-au părăsit şi au fugit. 
51 Un tânăr, înfăşurat numai cu un giulgiu,  
 mergea în urma lui Isus;  
52 au pus mâna pe el.  
 El însă lăsând giulgiul, a fugit fără nimic pe el. 
  
  Tu eşti Cristos, Fiul Celui Binecuvântat? 
  
53 Pe Isus l-au dus la marele preot  
 şi s-au adunat acolo toţi arhiereii, bătrânii şi cărturarii.  
54 Petru îl urmase pe Isus de departe  
 până în curtea interioară a palatului marelui preot  
 şi şedea împreună cu slugile, încălzindu-se la foc. 
55 Arhiereii şi tot sinedriul căutau o mărturie împotriva lui Isus,  
 ca să-l poată condamna la moarte, dar nu găseau. 
56 De fapt mulţi dădeau mărturii false împotriva lui,  
 dar mărturiile lor nu se potriveau între ele. 
57 Unii s-au ridicat şi au dat împotriva lui această mărturie falsă:  
58 A. „Noi l-am auzit zicând:  
 «Voi dărâma acest templu făcut de mână de om  
 şi în trei zile voi clădi altul nefăcut de mână de om»”.  
59 E. Dar nici în această privinţă mărturia lor nu era la fel.  
60 Atunci marele preot s-a ridicat în mijlocul lor şi l-a întrebat pe Isus:  
 A. „Nu răspunzi nimic la mărturiile pe care le depun împotriva ta?”  
61 E. Dar el tăcea şi nu răspundea nimic.  
 Marele preot l-a întrebat din nou:  
62 A. „Eşti tu Mesia, Fiul Celui Binecuvântat?”  
 E. Isus a spus:  
 † „Eu sunt;  
 îl veţi vedea pe Fiul Omului  
 şezând de-a dreapta Celui Atotputernic şi venind pe norii cerului”.  
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63 E. Marele preot, sfâşiindu-şi hainele, a zis:  
 A. „Ce ne mai trebuie martori?  
64 Aţi auzit blasfemia; ce părere aveţi?”  
 E. Şi toţi au hotărât că merită moartea.  
65 Atunci au început să-l scuipe  
 şi acoperindu-i faţa,  
 îl loveau cu pumnii, zicându-i:  
 A. „Ghiceşte, profetule!”  
 E. Şi slugile îl băteau cu palmele. 
  
  Nu-l cunosc pe omul despre care îmi vorbeşti. 
  
66 Pe când Petru stătea jos în curte,  
 a venit una dintre servitoarele marelui preot.  
67 Văzându-l pe Petru, încălzindu-se, s-a uitat la el şi i-a zis:  
 A. „Şi tu erai cu Isus Nazarineanul”.  
68 E. El însă a tăgăduit, zicând:  
 A. „Nu ştiu, nici nu înţeleg ce vrei să spui”.  
 E. Apoi a ieşit în pridvor; atunci a cântat cocoşul.  
69 Slujnica, văzându-l, a început iarăşi să zică celor de faţă:  
 A. „Şi acesta este dintre ei”.  
70 E. Iar el a tăgăduit din nou.  
 După puţin timp, cei de faţă i-au zis lui Petru:  
 A. „Cu siguranţă că eşti dintre ei, căci eşti galileean”. 
71 E. Atunci el a început să se blesteme şi să jure:  
72 A. „Nu-l cunosc pe omul acesta despre care îmi vorbiţi”.  
 E. Şi îndată a cântat cocoşul a doua oară.  
 Atunci Petru şi-a adus aminte de cuvântul pe care i-l spusese Isus:  
 „Înainte de a cânta cocoşul de două ori,  
 tu de trei ori te vei lepăda de mine”. Şi a izbucnit în plâns. 
  
  Vreţi să vi-l eliberez pe regele iudeilor? 
  
15,1 E. Dis-de-dimineaţă,  
 arhiereii, ţinând sfat cu bătrânii, cu cărturarii şi cu tot sinedriul,  
 l-au legat pe Isus, l-au dus şi l-au predat lui Pilat.  
2 Pilat l-a întrebat:  
 A. „Tu eşti regele iudeilor?”  
 E. Iar el a răspuns:  
 † „Da, aşa este”.  
3 E. Iar arhiereii îl învinuiau de multe. 
4 Pilat l-a întrebat din nou:  
 A. „Nu răspunzi nimic? Iată câte învinuiri aduc împotriva ta”.  
5 E. Dar Isus nu a mai răspuns nimic, încât Pilat se mira. 
6 La fiecare sărbătoare a Paştelui  
 le elibera un deţinut pe care îl cerea poporul.  
7 Pe atunci se afla la închisoare unul cu numele Baraba,  
 arestat împreună cu nişte răzvrătiţi,  
 care într-o răscoală săvârşiseră o crimă.  
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8 Mulţimea, venind sus,  
 a cerut de la Pilat favorul pe care li-l făcea de obicei.  
9 Pilat i-a întrebat:  
 A. „Vreţi să vi-l eliberez pe regele iudeilor?”  
10 E. Fiindcă ştia că arhiereii îl dăduseră pe mâna lui din invidie. 
11 Dar arhiereii au aţâţat mulţimea ca să ceară eliberarea lui Baraba. 
12 Pilat i-a întrebat din nou:  
 A. „Ce să fac atunci cu acela pe care voi îl numiţi regele iudeilor?” 
13 E. Ei au strigat:  
 P. „Răstigneşte-l!”  
14 E. Pilat le-a zis:  
 A. „Dar ce rău a făcut?”  
 E. Iar ei şi mai tare au strigat:  
 P. „Răstigneşte-l!”  
15 E. Vrând să facă pe placul mulţimii,  
 Pilat l-a eliberat pe Baraba, iar pe Isus, după ce a pus să fie biciuit,  
 l-a dat pe mâna lor ca să-l răstignească. 
  
  Împletindu-i o cunună, i-au pus-o pe cap. 
  
16 Soldaţii l-au adus pe Isus în pretoriu,  
 adică în curtea interioară a palatului şi au adunat toată cohorta.  
17 L-au îmbrăcat într-o haină de purpură  
 şi împletindu-i o cunună de spini, i-au pus-o pe cap.  
18 Au început să facă plecăciuni în faţa lui, zicând:  
 P. „Să trăieşti, rege al iudeilor!”  
19 E. Îl loveau peste cap cu o trestie,  
 îl scuipau şi cădeau în genunchi, aducându-i omagii.  
20 După ce şi-au bătut joc de el,  
 l-au dezbrăcat de haina de purpură şi l-au îmbrăcat cu hainele lui.  
 Apoi l-au dus ca să-l răstignească. 
  
  
  Şi l-au dus la Golgota. 
  
21 L-au silit pe un trecător, care venea de la câmp,  
 pe Simon din Cirene, tatăl lui Alexandru şi al lui Rufus,  
 ca să ducă crucea lui Isus,  
22 şi l-au dus la locul numit Golgota,  
 care înseamnă „Locul Căpăţânii”. 
  
  
  A fost socotit cu nelegiuiţii la un loc. 
  
23 I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar el n-a luat.  
24 După ce l-au răstignit, şi-au împărţit între ei hainele lui,  
 trăgând la sorţi pentru ele, care ce să ia.  
25 Când l-au răstignit era ora nouă.  
26 Deasupra era scris motivul condamnării: „regele iudeilor”.  
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27 Şi, împreună cu el au răstignit doi tâlhari:  
 unul la dreapta şi altul la stânga.  
28 Astfel s-a împlinit Scriptura care zice:  
 „Cu cei fărădelege a fost pus alături”. 
  
  Pe alţii i-a salvat, dar pe sine nu se poate salva. 
  
29 Cei care treceau pe acolo îl batjocorau, dând din cap:  
 A. „Hei, tu care dărâmi templul şi în trei zile îl zideşti la loc!  
30 Salvează-te pe tine însuţi şi dă-te jos de pe cruce!”  
31 E. Tot aşa şi arhiereii îşi băteau joc zicând între ei:  
 A. „Pe alţii i-a salvat, dar pe sine nu se poate salva!  
32 Mesia, regele lui Israel, să se dea jos acum de pe cruce,  
 ca să vedem şi să credem”.  
 E. Chiar şi cei răstigniţi împreună cu el îl batjocorau. 
  
  Scoţând un strigăt puternic, Isus şi-a dat sufletul. 
  
33 Pe la amiază s-a făcut întuneric peste tot pământul până la ora trei.  
34 Iar la ora trei Isus a strigat cu glas puternic:  
 † „Eloi, Eloi, lama sabactani!”  
 E. Ceea ce înseamnă:  
 † „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit”. 
35 E. Auzindu-l unii din cei care stăteau acolo, ziceau:  
 A. „Iată, îl strigă pe Ilie”.  
36 E. Unul a alergat şi a înmuiat un burete în oţet;  
 l-a înfipt într-o trestie şi i-a dat să bea, zicând:  
 A. „Ia să vedem dacă vine Ilie să-l dea jos”.  
37 E. Dar Isus, scoţând un strigăt puternic, şi-a dat sufletul. 
  
  Aici se îngenunchează şi se face o pauză. 
  
38 Perdeaua templului s-a rupt în două de sus până jos.  
39 Sutaşul care stătea în faţa lui Isus, văzând cum a murit a zis:  
 A. „Acest om era într-adevăr Fiul lui Dumnezeu!” 
40 E. Se mai aflau şi nişte femei care priveau de departe;  
 printre ele erau Maria Magdalena,  
 Maria, mama lui Iacob cel mic şi a lui Iosif, şi Salomea,  
41 care, şi când era Isus în Galileea, mergeau după el şi îl slujeau,  
 şi multe altele, care urcaseră cu el la Ierusalim. 
  
  Iosif a prăvălit o lespede la intrarea mormântului. 
  
42 Când s-a lăsat seara,  
 fiindcă era ziua de pregătire pentru sărbătoare, adică ajunul sâmbetei,  
43 a venit Iosif din Arimateea, un om de seamă, membru al Sinedriului,  
 care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu.  
 El s-a încumetat să intre la Pilat ca să ceară trupul lui Isus.  
44 Pilat s-a mirat că a murit atât de repede  
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 şi, chemându-l pe sutaş, l-a întrebat dacă a murit de mult.  
45 Primind confirmarea din partea sutaşului,  
 i-a dăruit lui Iosif trupul mort.  
46 Iosif, cumpărând un giulgiu şi coborându-l pe Isus de pe cruce,  
 l-a înfăşurat în giulgiu  
 şi l-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă.  
 Apoi a prăvălit o lespede la intrarea mormântului.  
47 Iar Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iosif,  
 stăteau privind locul unde-l pusese. 
  

Cuvântul Domnului 
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sau forma scurtă: 
  
 EVANGHELIA  Căutau să-i întindă o cursă,  
       ca să-l poată aresta şi condamna la moarte. 
  
 Patima Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  15,1-39 
  
1 E. Dis-de-dimineaţă,  
 arhiereii, ţinând sfat cu bătrânii, cu cărturarii şi cu tot sinedriul,  
 l-au legat pe Isus, l-au dus şi l-au predat lui Pilat.  
2 Pilat l-a întrebat:  
 A. „Tu eşti regele iudeilor?”  
 E. Iar el a răspuns:  
 † „Da, aşa este”.  
3 E. Iar arhiereii îl învinuiau de multe. 
4 Pilat l-a întrebat din nou:  
 A. „Nu răspunzi nimic? Iată câte învinuiri aduc împotriva ta”.  
5 E. Dar Isus nu a mai răspuns nimic, încât Pilat se mira. 
6 La fiecare sărbătoare a Paştelui  
 le elibera un deţinut pe care îl cerea poporul.  
7 Pe atunci se afla la închisoare unul cu numele Baraba,  
 arestat împreună cu nişte răzvrătiţi,  
 care într-o răscoală săvârşiseră o crimă.  
8 Mulţimea, venind sus,  
 a cerut de la Pilat favorul pe care li-l făcea de obicei.  
9 Pilat i-a întrebat:  
 A. „Vreţi să vi-l eliberez pe regele iudeilor?”  
10 E. Fiindcă ştia că arhiereii îl dăduseră pe mâna lui din invidie. 
11 Dar arhiereii au aţâţat mulţimea ca să ceară eliberarea lui Baraba. 
12 Pilat i-a întrebat din nou:  
 A. „Ce să fac atunci cu acela pe care voi îl numiţi regele iudeilor?” 
13 E. Ei au strigat:  
 P. „Răstigneşte-l!”  
14 E. Pilat le-a zis:  
 A. „Dar ce rău a făcut?”  
 E. Iar ei şi mai tare au strigat:  
 P. „Răstigneşte-l!”  
15 E. Vrând să facă pe placul mulţimii,  
 Pilat l-a eliberat pe Baraba, iar pe Isus, după ce a pus să fie biciuit,  
 l-a dat pe mâna lor ca să-l răstignească. 
  
  Împletindu-i o cunună, i-au pus-o pe cap. 
  
16 Soldaţii l-au adus pe Isus în pretoriu,  
 adică în curtea interioară a palatului şi au adunat toată cohorta.  
17 L-au îmbrăcat într-o haină de purpură  
 şi împletindu-i o cunună de spini, i-au pus-o pe cap.  
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18 Au început să facă plecăciuni în faţa lui, zicând:  
 P. „Să trăieşti, rege al iudeilor!”  
19 E. Îl loveau peste cap cu o trestie,  
 îl scuipau şi cădeau în genunchi, aducându-i omagii.  
20 După ce şi-au bătut joc de el,  
 l-au dezbrăcat de haina de purpură şi l-au îmbrăcat cu hainele lui.  
 Apoi l-au dus ca să-l răstignească. 
  
  Şi l-au dus la Golgota. 
  
21 L-au silit pe un trecător, care venea de la câmp,  
 pe Simon din Cirene, tatăl lui Alexandru şi al lui Rufus,  
 ca să ducă crucea lui Isus,  
22 şi l-au dus la locul numit Golgota, care înseamnă „Locul Căpăţânii”. 
  
  A fost socotit cu nelegiuiţii la un loc. 
  
23 I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar el n-a luat.  
24 După ce l-au răstignit, şi-au împărţit între ei hainele lui,  
 trăgând la sorţi pentru ele, care ce să ia.  
25 Când l-au răstignit era ora nouă.  
26 Deasupra era scris motivul condamnării: „regele iudeilor”.  
27 Şi, împreună cu el au răstignit doi tâlhari:  
 unul la dreapta şi altul la stânga.  
28 Astfel s-a împlinit Scriptura care zice:  
 „Cu cei fărădelege a fost pus alături”. 
  
  Pe alţii i-a salvat, dar pe sine nu se poate salva. 
  
29 Cei care treceau pe acolo îl batjocorau, dând din cap:  
 A. „Hei, tu care dărâmi templul şi în trei zile îl zideşti la loc!  
30 Salvează-te pe tine însuţi şi dă-te jos de pe cruce!”  
31 E. Tot aşa şi arhiereii îşi băteau joc zicând între ei:  
 A. „Pe alţii i-a salvat, dar pe sine nu se poate salva!  
32 Mesia, regele lui Israel, să se dea jos acum de pe cruce,  
 ca să vedem şi să credem”.  
 E. Chiar şi cei răstigniţi împreună cu el îl batjocorau. 
  
  Scoţând un strigăt puternic, Isus şi-a dat sufletul. 
  
33 Pe la amiază s-a făcut întuneric peste tot pământul până la ora trei.  
34 Iar la ora trei Isus a strigat cu glas puternic:  
 † „Eloi, Eloi, lama sabactani!”  
 E. Ceea ce înseamnă:  
 † „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit”. 
35 E. Auzindu-l unii din cei care stăteau acolo, ziceau:  
 A. „Iată, îl strigă pe Ilie”.  
36 E. Unul a alergat şi a înmuiat un burete în oţet;  
 l-a înfipt într-o trestie şi i-a dat să bea, zicând:  
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 A. „Ia să vedem dacă vine Ilie să-l dea jos”.  
37 E. Dar Isus, scoţând un strigăt puternic, şi-a dat sufletul. 
  
  Aici se îngenunchează şi se face o pauză. 
  
38 Perdeaua templului s-a rupt în două de sus până jos.  
 Sutaşul care stătea în faţa lui Isus, văzând cum a murit a zis:  
 A. „Acest om era într-adevăr Fiul lui Dumnezeu!” 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL C1 
  
 EVANGHELIA  Mult am dorit să mănânc cu voi acest ospăţ de Paşte  
       înainte de a pătimi. 
  
 Patima Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Luca 22,14 – 23,56 
  
14 E. Când a sosit ceasul,  
15 Isus s-a aşezat la masă împreună cu apostolii.  
 El le-a spus:  
 † „Mult am dorit să mănânc cu voi acest ospăţ de Paşti,  
 înainte de a pătimi.  
16 Căci vă spun: de acum nu voi mai lua parte la acest ospăţ de Paşti,  
 până când nu se va realiza pe deplin în împărăţia lui Dumnezeu”. 
17 E. Luând paharul, a mulţumit şi a spus:  
 † „Luaţi şi împărţiţi între voi.  
18 Vă spun vouă că nu voi mai bea de acum din rodul viţei de vie,  
 până ce nu va veni împărăţia lui Dumnezeu”. 
  
  Faceţi aceasta în amintirea mea. 
  
19 E. Apoi a luat pâinea, a mulţumit, a frânt-o şi le-a dat-o lor zicând:  
 † „Acesta este trupul meu dat pentru voi; faceţi aceasta în amintirea  
 mea”.  
20 E. La fel a făcut şi cu paharul, după Cină, zicând:  
 † „Acest pahar este legământul cel nou prin sângele meu,  
 vărsat pentru voi”. 
  
  Vai de omul acela care îl vinde pe Fiul Omului. 
  
21 Dar iată, mâna celui care mă va vinde este cu mine la masă.  
22 Fiul Omului merge precum i-a fost rânduit,  
 dar vai de omul acela care îl va vinde!”  
23 E. Ei au început să se întrebe unul pe altul,  
 care dintre ei avea să facă aceasta. 
  
  Eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujeşte. 
  
24 S-a iscat între ei o neînţelegere:  
 cine dintre ei se pare că este mai mare. 
25 Dar el le-a spus:  
 † „La păgâni, regii poruncesc ca stăpânii  
 şi cei care au puterea pretind să fie numiţi binefăcători.  
26 Dar între voi să nu fie aşa:  
 dimpotrivă, cel mai mare dintre voi să fie precum cel mai mic,  
 şi cel care porunceşte, precum cel care slujeşte. 
27 Căci cine este cel mai mare:  
 cel care stă la masă, sau cel care slujeşte?  



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 Oare nu cel care stă la masă?  
 Ei bine, eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujeşte. 
28 Voi sunteţi aceia care aţi rămas cu mine în încercările mele. 
29 Eu vă pun vouă la dispoziţie o împărăţie,  
 precum Tatăl meu mi-a pus-o mie la dispoziţie  
30 ca să mâncaţi şi să beţi la masa mea, în împărăţia mea,  
 şi să şedeţi pe tronuri,  
 stăpânind peste cele douăsprezece triburi ale lui Israel”. 
  
  Când te vei întoarce, întăreşte-i pe fraţii tăi. 
  
31 E. Domnul a spus:  
 † „Simon, Simon, iată, Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu;  
32 dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu piară credinţa ta.  
 De aceea când te vei întoarce, întăreşte-i pe fraţii tăi”. 
33 E. El i-a spus:  
 A. „Doamne, cu tine sunt gata să merg în temniţă şi la moarte”. 
34 E. Dar Isus i-a spus:  
 † „Îţi spun ţie, Petre, că nu va cânta astăzi cocoşul,  
 până ce nu vei declara de trei ori că nu mă cunoşti”. 
  
  Ceea ce s-a scris trebuie să se împlinească în mine. 
  
35 E. Apoi le-a spus:  
 † „Când v-am trimis fără pungă, desagă şi încălţăminte, 
 aţi dus oare lipsă de ceva?” 
 E. I-au răspuns:  
 A. „De nimic”. 
 E. El le-a zis: 
36 † „Acum însă cel care are bani în pungă, să-i ia,  
 de asemenea şi cel care are o traistă,  
 şi cel care nu are o sabie să-şi vândă haina şi să-şi cumpere una,  
37 căci vă spun: trebuie să se împlinească în mine acest text al Scripturii:  
 «Cu cei fărădelege a fost pus alături»,  
 căci, într-adevăr, cele cu privire la mine se vor împlini”. 
38 E. Ei au spus:  
 A. „Doamne, iată aici două săbii”. 
 E. El le-a spus:  
 † „Ajung”. 
  
  În agonie Isus se ruga cu multă stăruinţă. 
  
39 E. Isus, ieşind, s-a dus ca de obicei spre Muntele Măslinilor,  
 iar ucenicii l-au urmat.  
40 Când au sosit în acel loc, le-a spus:  
 † „Rugaţi-vă ca să nu intraţi în ispită”. 
41 E. El s-a îndepărtat de ei, ca la o aruncătură de piatră,  
 şi îngenunchind s-a rugat, zicând:  
42 † „Părinte, dacă vrei, îndepărtează de la mine acest pahar.  
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 Dar nu voia mea, ci a ta să se facă”.  
43 E. Atunci a apărut un înger din cer pentru a-l întări.  
 Şi, cuprins de nelinişte, se ruga cu mai mare stăruinţă,  
44 iar sudoarea s-a transformat în picături de sânge, care cădeau pe  
 pământ. 
45 Ridicându-se din rugăciune,  
 a venit la ucenicii săi şi i-a găsit dormind din cauza întristării.  
46 Le-a spus:  
 † „De ce dormiţi?  
 Sculaţi-vă şi rugaţi-vă, ca să nu intraţi în ispită”. 
  
  Iuda, cu o sărutare îl trădezi pe Fiul Omului? 
  
46 E. Pe când vorbea încă, iată, a apărut o mulţime de oameni.  
 Cel care se numea Iuda, unul din cei doisprezece, venea în fruntea lor.  
 El s-a apropiat de Isus, ca să-l sărute.  
48 Dar Isus l-a întrebat:  
 † „Iuda, cu o sărutare îl trădezi pe Fiul Omului?”. 
49 E. Cei din preajma lui, văzând ce avea să se întâmple, i-au spus:  
 A. „Doamne, să lovim cu sabia?”  
  
50 E. Unul dintre ei a lovit un slujitor al marelui preot  
 şi i-a tăiat urechea dreaptă. 
51 Isus a răspuns:  
 † „Lăsaţi, până aici!”  
 E. Şi atingându-i urechea, l-a vindecat.  
52 Apoi Isus a spus către arhiereii, căpeteniile templului  
 şi către bătrânii care veniseră asupra lui:  
 † „Ca la un tâlhar aţi venit cu săbii şi ciomege. 
53 În fiecare zi am fost în mijlocul vostru în templu şi nu m-aţi arestat.  
 Dar acesta este ceasul vostru şi stăpânirea întunericului”. 
  
  
  Şi ieşind, Petru a plâns amar. 
  
54 E. L-au prins pe Isus şi l-au dus în casa marelui preot.  
 Petru îl urma de departe. 
55 Fusese aprins un foc în mijlocul curţii şi şedeau împrejur;  
 era şi el printre ei.  
56 O servitoare, văzându-l şezând la foc, uitându-se bine la el, a zis:  
 A. „Şi acesta era cu el”. 
57 E. Petru a tăgăduit:  
 A. „Femeie, nu-l cunosc”. 
58 E. După câtva timp, văzându-l un altul, i-a zis:  
 A. „Şi tu eşti dintre ei”. 
 E. Petru însă a răspuns:  
 A. „Măi omule, nu sunt”. 
59 E. Cam după un ceas, un altul susţinea:  
 A. „Într-adevăr şi acesta era cu el, căci este galilean”. 
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 E. Petru a spus:  
60 A. „Măi omule, nu înţeleg ce vrei să spui”.  
 E. Îndată, pe când mai vorbea încă, a cântat un cocoş. 
61 Iar Domnul, întorcându-se, l-a privit fix pe Petru. 
 Petru şi-a amintit de cuvântul Domnului care îi spusese: 
 „Înainte de a fi cântat astăzi cocoşul, mă vei renega de trei ori”. 
62 Şi, ieşind afară, a plâns amar. 
  
  
  Ghiceşte, profetule, cine te-a lovit. 
  
63 E. Iar oamenii care îl păzeau pe Isus  
 îşi băteau joc de el, îl loveau  
64 şi, acoperindu-i faţa, îl întrebau:  
 A. „Ghiceşte, profetule, cine te-a lovit?”  
65 E. Şi hulindu-l, multe alte insulte aruncau asupra lui. 
  
  L-au dus în Sinedriu. 
  
66 Când s-a făcut ziuă,  
 s-au adunat bătrânii poporului, arhiereii şi cărturarii  
 şi l-au dus pe Isus în faţa Sinedriului. Ei i-au zis:  
 A. „Spune-ne nouă dacă eşti Cristos”. 
67 E. El le-a răspuns:  
 † „Dacă vă spun nu mă veţi crede;  
68 iar dacă vă întreb nu-mi veţi răspunde. 
69 De acum însă Fiul Omului va şedea la dreapta lui Dumnezeu cel  
 puternic”. 
70 E. Toţi au zis:  
 A. „Aşadar, tu eşti Fiul lui Dumnezeu?” 
 E. El a răspuns:  
 † „Da, sunt”. 
71 E. Ei au zis:  
 A. „Ce ne mai trebuie vreo mărturie când noi înşine am auzit din gura  
 lui?” 
23,1 E. În timpul acela, ridicându-se mai marii poporului, fariseii şi  
 cărturarii, 
 l-au dus pe Isus înaintea lui Pilat. 
  
  
  Nu găsesc nici o vină în omul acesta. 
  
2 Au început să-l învinuiască, zicând:  
 P. „Pe acesta l-am găsit răzvrătind neamul nostru;  
 ne împiedică să dăm tribut cezarului şi zice că el este regele Mesia. 
3 E. Pilat l-a întrebat:  
 A. „Tu eşti regele iudeilor?”  
 E. Isus a răspuns:  
 † „Tu spui”. 
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4 E. Pilat a zis către arhierei şi către mulţime:  
 A. „Nu găsesc nici o vină în omul acesta”. 
5 E. Dar ei stăruiau, zicând:  
 P. „Răzvrăteşte poporul, învăţând prin toată Iudeea,  
 începând din Galileea până aici”. 
6 E. Pilat auzind aceasta, a întrebat dacă omul este galilean.  
7 Şi, aflând că este de sub stăpânirea lui Irod,  
 l-a trimis la Irod, care era şi el în Ierusalim în zilele acelea. 
  
  Irod l-a batjocorit împreună cu soldaţii săi. 
  
8 Irod, văzându-l pe Isus, s-a bucurat mult;  
 de multă vreme dorea să-l vadă, pentru cele auzite despre el  
 şi nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. 
9 Irod i-a pus multe întrebări, dar Isus nu i-a dat nici un răspuns.  
  
10 Arhiereii şi cărturarii erau de faţă şi îl învinuiau cu îndârjire.  
11 Irod, împreună cu soldaţii săi,  
 l-a tratat cu dispreţ şi şi-a bătut joc de el;  
 apoi l-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare  
 şi l-a trimis înapoi la Pilat.  
12 În ziua aceea, Irod şi Pilat au devenit prieteni,  
 căci mai înainte erau în duşmănie. 
  
  Pilat l-a lăsat pe Isus la bunul lor plac. 
  
13 Pilat i-a chemat pe arhierei, pe căpetenii şi poporul  
14 şi le-a spus:  
 A. „L-aţi adus la mine pe omul acesta,  
 ca pe un răzvrătitor al poporului;  
 dar iată, eu, anchetându-l în faţa voastră,  
 nu l-am găsit vinovat de nici una din faptele de care voi îl învinuiţi.  
15 De altfel nici Irod n-a găsit, căci mi l-a trimis înapoi.  
 Aşadar, el n-a săvârşit nimic pentru ca să merite moartea. 
16 Deci îl voi pedepsi şi îl voi elibera”.  
17 E. De Paşti trebuia să le elibereze un vinovat.  
18 Ei au strigat cu toţii:  
 P. „La moarte cu acesta;  
 nouă eliberează-ni-l pe Baraba!”  
19 E. Acesta din urmă fusese aruncat în închisoare  
 pentru o răscoală făcută în oraş şi pentru un omor. 
20 Pilat, voind să-l elibereze pe Isus, le-a vorbit din nou.  
21 Dar ei strigau:  
 P. „Răstigneşte-l! Răstigneşte-l!” 
  
  
22 E. El le-a zis a treia oară:  
 A. „Dar ce rău a făcut omul acesta?  
 N-am aflat la el nimic pentru care să fie condamnat la moarte. 
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 Deci îl voi pedepsi şi îl voi elibera”.  
23 E. Dar ei se înverşunau cerând cu strigăte puternice să fie răstignit  
 şi strigătele lor se înteţeau. 
24 Atunci Pilat a hotărât să le împlinească cererea.  
25 L-a eliberat pe cel aruncat în închisoare pentru răscoală şi omor,  
 pe care îl cereau ei, iar pe Isus l-a lăsat la bunul lor plac. 
  
  Fiicele Ierusalimului, nu mă plângeţi pe mine. 
  
26 E. Pe când îl duceau,  
 l-au prins pe un oarecare Simon din Cirene, care venea de la câmp,  
 şi i-au pus crucea în spate, ca să o ducă în urma lui Isus.  
27 După el venea mulţime mare de popor şi femei;  
 acestea îşi băteau pieptul şi-l plângeau.  
28 Isus s-a întors spre ele şi le-a spus:  
 † „Fiicele Ierusalimului, nu mă plângeţi pe mine,  
 ci plângeţi-vă pe voi şi pe copiii voştri.  
29 Iată, vin zile în care veţi zice:  
 «Fericite sunt femeile sterile,  
 cele care nu au născut şi nu au alăptat».  
30 Atunci se va spune munţilor: «Cădeţi peste noi»;  
 şi dealurilor: «Acoperiţi-ne».  
31 Căci dacă aşa fac ei cu lemnul cel verde,  
 ce se va întâmpla cu cel uscat?” 
32 E. Cu el erau duşi şi doi răufăcători ca să fie executaţi. 
  
  Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac. 
  
33 Când au ajuns la locul numit al Căpăţânii,  
 i-au răstignit acolo pe Isus şi pe făcătorii de rele,  
 unul la dreapta şi altul la stânga.  
34 Isus se ruga:  
 † „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac”. 
 E. Ca să-şi împartă hainele lui, au tras la sorţi. 
  
  Acesta este regele iudeilor. 
  
35 Poporul stătea şi privea.  
 Căpeteniile îşi băteau joc de el zicând:  
 P. „Pe alţii i-a salvat; să se salveze şi pe sine,  
 dacă este Cristos, alesul lui Dumnezeu”. 
36 E. Îl luau în râs şi soldaţii.  
 Ei se apropiau să-i dea oţet  
37 şi ziceau:  
 P. „Dacă tu eşti regele iudeilor,  
 salvează-te pe tine însuţi!” 
38 E. Deasupra lui era o inscripţie  
 în greceşte, latineşte şi evreieşte:  
 „Acesta este regele iudeilor”. 
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  Astăzi vei fi cu mine în paradis. 
  
39 Unul dintre răufăcătorii răstigniţi îl insulta pe Isus, zicându-i:  
 A. „Oare, nu eşti tu Cristos? Salvează-te pe tine însuţi şi pe noi”. 
40 E. Dar celălalt, răspunzând, îl mustra:  
  
 A. „Nu te temi de Dumnezeu, tu care eşti condamnat ca şi el?  
41 Pentru noi pedeapsa e meritată,  
 căci primim cele cuvenite pentru faptele noastre;  
 acesta însă nu a făcut nici un rău”.  
42 E. Apoi a adăugat:  
43 A. „Isuse, aminteşte-ţi de mine, când vei veni în împărăţia ta”.  
 E. Isus i-a spus:  
 † „Îţi spun adevărul: astăzi vei fi cu mine în paradis”. 
  
  
  Tată, în mâinile tale încredinţez sufletul meu. 
  
44 E. Era cam pe la ora a şasea  
 şi s-a făcut întuneric peste tot pământul până la ceasul al nouălea,  
45 căci soarele s-a întunecat.  
 Catapeteasma templului s-a rupt în două.  
46 Isus a strigat cu glas puternic:  
 † „Tată, în mâinile tale îmi încredinţez sufletul”.  
 E. Şi spunând aceasta şi-a dat duhul. 
  
  Aici se îngenunchează şi se face o mică pauză. 
  
47 Sutaşul, văzând cele întâmplate,  
 l-a preamărit pe Dumnezeu zicând:  
 A. „Într-adevăr, omul acesta a fost drept”.  
48 E. Întreaga mulţime care venise la această privelişte,  
 văzând cele întâmplate, se întorcea bătându-şi pieptul.  
49 Toţi cunoscuţii lui Isus stăteau la distanţă;  
 la fel şi femeile care îl însoţiseră din Galileea,  
 priveau cele ce se petreceau. 
  
  Iosif a aşezat trupul lui Isus într-un mormânt. 
  
50 Atunci a sosit un bărbat cu numele Iosif, membru al Sinedriului;  
 acesta era un om bun şi drept.  
51 El nu fusese de acord cu planul şi cu fapta lor;  
 era din Arimateea, oraş din Iudeea,  
 şi aştepta împărăţia lui Dumnezeu.  
52 S-a dus la Pilat şi a cerut trupul lui Isus.  
53 Apoi l-a coborât de pe cruce, l-a înfăşurat într-un giulgiu  
 şi l-a aşezat într-un mormânt săpat în piatră,  
 în care nimeni nu fusese pus. 
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54 Era vineri şi se aprinseseră luminile pentru celebrarea sâmbetei.  
55 Femeile care veniseră cu Isus din Galileea, au mers după Iosif;  
 au văzut mormântul şi cum a fost pus trupul lui.  
56 Apoi s-au întors şi au pregătit miresme şi parfumuri,  
 iar sâmbătă s-au odihnit conform Legii. 
  

Cuvântul Domnului 
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sau forma scurtă: 
  
 EVANGHELIA  Mult am dorit să mănânc cu voi acest ospăţ de Paşte  
       înainte de a pătimi. 
  
 Patima Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Luca 23,1-49 
  
1 E. În timpul acela,  
 ridicându-se mai marii poporului, fariseii şi cărturarii, 
 l-au dus pe Isus înaintea lui Pilat. 
  
  Nu găsesc nici o vină în omul acesta. 
  
2 Au început să-l învinuiască, zicând:  
 P. „Pe acesta l-am găsit răzvrătind neamul nostru;  
 ne împiedică să dăm tribut cezarului şi zice că el este regele Mesia. 
3 E. Pilat l-a întrebat:  
 A. „Tu eşti regele iudeilor?”  
 E. Isus a răspuns:  
 † „Tu spui”. 
4 E. Pilat a zis către arhierei şi către mulţime:  
 A. „Nu găsesc nici o vină în omul acesta”. 
5 E. Dar ei stăruiau, zicând:  
 P. „Răzvrăteşte poporul, învăţând prin toată Iudeea,  
 începând din Galileea până aici”. 
6 E. Pilat auzind aceasta, a întrebat dacă omul este galilean.  
7 Şi, aflând că este de sub stăpânirea lui Irod,  
 l-a trimis la Irod, care era şi el în Ierusalim în zilele acelea. 
  
  Irod l-a batjocorit împreună cu soldaţii săi. 
  
8 Irod, văzându-l pe Isus, s-a bucurat mult;  
 de multă vreme dorea să-l vadă, pentru cele auzite despre el  
 şi nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. 
9 Irod i-a pus multe întrebări, dar Isus nu i-a dat nici un răspuns.  
10 Arhiereii şi cărturarii erau de faţă şi îl învinuiau cu îndârjire.  
11 Irod, împreună cu soldaţii săi,  
 l-a tratat cu dispreţ şi şi-a bătut joc de el;  
 apoi l-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare  
 şi l-a trimis înapoi la Pilat.  
12 În ziua aceea, Irod şi Pilat au devenit prieteni,  
 căci mai înainte erau în duşmănie. 
  
  Pilat l-a lăsat pe Isus la bunul lor plac. 
  
13 Pilat i-a chemat pe arhierei, pe căpetenii şi poporul  
14 şi le-a spus:  
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 A. „L-aţi adus la mine pe omul acesta,  
 ca pe un răzvrătitor al poporului;  
 dar iată, eu, anchetându-l în faţa voastră,  
 nu l-am găsit vinovat de nici una din faptele de care voi îl învinuiţi.  
15 De altfel nici Irod n-a găsit, căci mi l-a trimis înapoi.  
 Aşadar, el n-a săvârşit nimic pentru ca să merite moartea. 
16 Deci îl voi pedepsi şi îl voi elibera”.  
17 E. De Paşti trebuia să le elibereze un vinovat.  
18 Ei au strigat cu toţii:  
 P. „La moarte cu acesta;  
 nouă eliberează-ni-l pe Baraba!”  
  
19 E. Acesta din urmă fusese aruncat în închisoare  
 pentru o răscoală făcută în oraş şi pentru un omor. 
20 Pilat, voind să-l elibereze pe Isus, le-a vorbit din nou.  
21 Dar ei strigau:  
 P. „Răstigneşte-l! Răstigneşte-l!” 
22 E. El le-a zis a treia oară:  
 A. „Dar ce rău a făcut omul acesta?  
 N-am aflat la el nimic pentru care să fie condamnat la moarte. 
 Deci îl voi pedepsi şi îl voi elibera”.  
23 E. Dar ei se înverşunau cerând cu strigăte puternice să fie răstignit  
 şi strigătele lor se înteţeau. 
24 Atunci Pilat a hotărât să le împlinească cererea.  
25 L-a eliberat pe cel aruncat în închisoare pentru răscoală şi omor,  
 pe care îl cereau ei, iar pe Isus l-a lăsat la bunul lor plac. 
  
  Fiicele Ierusalimului, nu mă plângeţi pe mine. 
  
26 E. Pe când îl duceau,  
 l-au prins pe un oarecare Simon din Cirene, care venea de la câmp,  
 şi i-au pus crucea în spate, ca să o ducă în urma lui Isus.  
27 După el venea mulţime mare de popor şi femei;  
 acestea îşi băteau pieptul şi-l plângeau.  
28 Isus s-a întors spre ele şi le-a spus:  
 † „Fiicele Ierusalimului, nu mă plângeţi pe mine,  
 ci plângeţi-vă pe voi şi pe copiii voştri.  
29 Iată, vin zile în care veţi zice:  
 «Fericite sunt femeile sterile,  
 cele care nu au născut şi nu au alăptat».  
  
30 Atunci se va spune munţilor: «Cădeţi peste noi»;  
 şi dealurilor: «Acoperiţi-ne».  
31 Căci dacă aşa fac ei cu lemnul cel verde,  
 ce se va întâmpla cu cel uscat?” 
32 E. Cu el erau duşi şi doi răufăcători ca să fie executaţi. 
  
  Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac. 
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33 Când au ajuns la locul numit al Căpăţânii,  
 i-au răstignit acolo pe Isus şi pe făcătorii de rele,  
 unul la dreapta şi altul la stânga.  
34 Isus se ruga:  
 † „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac”. 
 E. Ca să-şi împartă hainele lui, au tras la sorţi. 
  
  Acesta este regele iudeilor. 
  
35 Poporul stătea şi privea.  
 Căpeteniile îşi băteau joc de el zicând:  
 P. „Pe alţii i-a salvat; să se salveze şi pe sine,  
 dacă este Cristos, alesul lui Dumnezeu”. 
36 E. Îl luau în râs şi soldaţii.  
 Ei se apropiau să-i dea oţet  
37 şi ziceau:  
 P. „Dacă tu eşti regele iudeilor,  
 salvează-te pe tine însuţi!” 
38 E. Deasupra lui era o inscripţie  
 în greceşte, latineşte şi evreieşte:  
 „Acesta este regele iudeilor”. 
  
  Astăzi vei fi cu mine în paradis. 
  
39 Unul dintre răufăcătorii răstigniţi îl insulta pe Isus, zicându-i:  
 A. „Oare, nu eşti tu Cristos? Salvează-te pe tine însuţi şi pe noi”. 
40 E. Dar celălalt, răspunzând, îl mustra:  
 A. „Nu te temi de Dumnezeu, tu care eşti condamnat ca şi el?  
41 Pentru noi pedeapsa e meritată,  
 căci primim cele cuvenite pentru faptele noastre;  
 acesta însă nu a făcut nici un rău”.  
42 E. Apoi a adăugat:  
43 A. „Isuse, aminteşte-ţi de mine, când vei veni în împărăţia ta”.  
 E. Isus i-a spus:  
 † „Îţi spun adevărul: astăzi vei fi cu mine în paradis”. 
  
  Tată, în mâinile tale încredinţez sufletul meu. 
  
44 E. Era cam pe la ora a şasea şi s-a făcut întuneric peste tot pământul  
45 până la ceasul al nouălea, căci soarele s-a întunecat.  
 Catapeteasma templului s-a rupt în două.  
46 Isus a strigat cu glas puternic:  
 † „Tată, în mâinile tale îmi încredinţez sufletul”.  
 E. Şi spunând aceasta şi-a dat duhul. 
  
  Aici se îngenunchează şi se face o mică pauză. 
  
47 Sutaşul, văzând cele întâmplate,  
 l-a preamărit pe Dumnezeu zicând:  
 A. „Într-adevăr, omul acesta a fost drept”.  
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48 E. Întreaga mulţime care venise la această privelişte,  
 văzând cele întâmplate, se întorcea bătându-şi pieptul.  
49 Toţi cunoscuţii lui Isus stăteau la distanţă;  
 la fel şi femeile care îl însoţiseră din Galileea, priveau cele ce se petreceau. 
  

Cuvântul Domnului 
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LUNI 
DIN SĂPTĂMÂNA SFÂNTĂ 

  
 LECTURA I  Nu va striga, nici nu-şi va înălţa glasul  
      şi vocea lui nu se va auzi pe uliţe. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia  42,1-7 

 
 
1  Aşa spune Domnul:  
  „Iată-l pe slujitorul meu, pe care îl sprijin, alesul meu,  
 în care sufletul meu îşi găseşte toată bucuria.  
 Am pus peste el duhul meu;  
 el va face cunoscută popoarelor Legea mea.  
2 Nu va striga, nici nu-şi va înălţa glasul  
 şi vocea lui nu se va auzi pe uliţe.  
3 Trestia frântă nu o va zdrobi şi fitilul care fumegă nu-l va stinge.  
 El va propovădui Legea mea cu fidelitate.  
4 El nu va obosi, nici nu se va da bătut,  
 până ce nu va aşeza Legea pe pământ;  
 căci învăţătura lui toate ţinuturile o aşteaptă”.  
5 Aşa spune Domnul Dumnezeu, cel care a creat cerurile şi le-a desfăşurat,  
 a întemeiat pământul şi roadele lui, a dat viaţă poporului care îl locuieşte  
 şi suflare celor care umblă pe întinsul lui:  
6 „Eu, Domnul, te-am chemat să porţi mântuirea,  
 te-am luat de mână, te-am ocrotit  
 şi te-am pus ca legământ al poporului meu,  
7 ca să fii lumină pentru neamuri, ca să deschizi ochii celor orbi,  
 să scoţi din temniţă pe cei legaţi  
 şi din adâncul închisorii pe cei care zac în întuneric”. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,1.2.3.13-14 (R.: 1a) 
  
  R.:  Domnul este lumina  
    şi mântuirea mea. 
  
1 Domnul este lumina şi mântuirea mea, 
 de cine mă voi teme? 
 Domnul este sprijinitorul vieţii mele, 
 în faţa cui voi tremura? R. 
  
2 Când năvălesc cei răi asupra mea ca să mă sfâşie, 
 tocmai ei, asupritorii şi duşmanii mei, 
 se clatină şi cad. R. 
  
3 Chiar dacă ar sta o armată împotriva mea, 
 inima mea tot nu s-ar teme; 
 Chiar dacă s-ar dezlănţui un război împotriva mea, 
 şi atunci mi-aş păstra încrederea. R. 
  
13 Sunt sigur că voi vedea bunătatea Domnului 
 în împărăţia celor vii. 
14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare, 
 ai curaj şi nădăjduieşte în Domnul. R. 
  



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 VERS LA EVANGHELIE 
     Bucură-te, regele nostru:  
     tu singur te-ai îndurat de noi în rătăcirile noastre. 
  
 EVANGHELIA  Las-o, căci l-a păstrat pentru ziua înmormântării mele. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 12,1-11 
 
1  Cu şase zile înainte de Paşti, Isus a venit în Betania,  

  unde locuia Lazăr, pe care îl înviase din morţi.  
2 Acolo s-a dat o masă în onoarea lui Isus.  
 Marta servea, iar Lazăr era printre cei care şedeau cu el la masă.  
3 Maria, luând o livră de parfum de nard curat, de mare preţ,  
 a uns picioarele lui Isus şi le-a şters cu părul capului ei,  
 iar casa s-a umplut de mirosul parfumului.  
4 Iuda din Iscariot, unul dintre ucenicii lui, cel care avea să-l vândă,  
 a zis: „Pentru ce nu s-a vândut parfumul acesta cu trei sute de dinari,  
 care să fie daţi săracilor?”  
5 Dar el a zis aceasta, nu pentru că îl durea inima de săraci,  
6 ci pentru că era hoţ şi, cum el ţinea punga,  
 fura din ceea ce se punea în ea.  
7 Isus a spus: „Las-o, căci l-a păstrat pentru ziua înmormântării mele.  
8 Pe cei săraci întotdeauna îi aveţi cu voi,  
 dar pe mine nu mă aveţi întotdeauna”.  
9 O mare mulţime de iudei au prins de veste că Isus se afla acolo  
 şi au venit nu numai pentru Isus,  
 ci să-l vadă şi pe Lazăr, pe care îl înviase din morţi.  
10 De aceea arhiereii s-au hotărât să-l ucidă şi pe Lazăr,  
11 căci din cauza lui mulţi dintre iudei plecau de la ei şi credeau în Isus. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  

MARŢI 
DIN SĂPTĂMÂNA SFÂNTĂ 

  
 LECTURA I  Voi face din tine lumina popoarelor,  
      ca să duci mântuirea mea până la marginile pământului. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia  49,1-6 

 
1 Ascultaţi, insulelor!  

  Luaţi aminte, popoare îndepărtate!  
 Domnul m-a chemat de la naşterea mea,  
 din sânul mamei mele mi-a spus pe nume.  
2 A făcut din gura mea sabie ascuţită, m-a ocrotit la umbra mâinii sale.  
 A făcut din mine o săgeată preferată şi m-a pus în tolba sa.  
3 El mi-a spus: „Tu eşti servitorul meu, Israel, în tine mă voi preamări”.  
4 Dar eu îmi spuneam: „Degeaba m-am trudit,  
 în zadar şi pentru nimic mi-am cheltuit puterile!”  
 Cu toate acestea, partea ce mi se cuvine este la Domnul  
 şi răsplata mea la Dumnezeul meu.  
5 Şi acum vorbeşte Domnul, el care m-a plămădit din sânul maicii mele,  
 ca să-i slujesc lui şi ca să-l întorc pe Iacob către el  
 şi să strâng la un loc pe Israel.  
 Căci aşa am fost eu preţuit în ochii Domnului  
 şi Dumnezeul meu a fost puterea mea.  
6 El îmi spunea:  
 „E mic lucru să fii servitorul meu, ca să ridici seminţiile lui Iacob  
 şi să-i întorci pe cei care au mai rămas dintre fiii lui Israel?  
 Voi face din tine lumina popoarelor,  
 ca să duci mântuirea mea până la marginile pământului”. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 70,1-2.3-4a.5-6ab.15 şi 17 (R.: cf. 15) 
  
  R.:  Gura mea va vesti  
    îndurarea ta, Doamne. 
  
1 La tine, Doamne, îmi aflu adăpostul, 
 nicicând nu voi fi dat de ruşine. 
2 Eliberează-mă şi apără-mă în dreptatea ta, 
 pleacă-ţi urechea spre mine şi salvează-mă. R. 
  
3 Fii pentru mine stâncă şi cetate de refugiu, 
 pentru că numai tu eşti stânca 
 şi cetatea mea de apărare. 
4a Scoate-mă, Dumnezeule, din mâna celui fărădelege. R. 
  
5 Pentru că tu, Doamne, eşti speranţa mea, 
 în tine mi-am pus încrederea din copilărie. 
6ab În tine mi-am găsit sprijin din sânul mamei mele, 
 de atunci tu ai fost ocrotitorul meu. R. 
  
15 Gura mea va vesti în toate zilele 
 dreptatea şi îndurarea ta 
 a căror măsură nu o pot cunoaşte. 
17 Dumnezeule, m-ai învăţat din copilărie, 
 iar eu povestesc şi astăzi minunile tale. R. 
  



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 VERS LA EVANGHELIE  
     Bucură-te, regele nostru,  
     care, ascultând de Tatăl,  
     ai fost dus la răstignire, ca un miel blând la înjunghiere. 
  
 EVANGHELIA  Unul dintre voi mă va vinde... 
        Nu va cânta cocoşul, până nu te vei lepăda de trei ori  
        de mine. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 13,21-33.36-38 

 
 
 
21  În timpul acela, 

  Isus, stând la masă cu ucenicii lui,  
 a fost cuprins de o nelinişte adâncă şi a spus:  
 „Adevăr, adevăr vă spun: unul dintre voi mă va vinde”.  
22 Ucenicii se uitau unii la alţii,  
 neştiind despre cine vorbeşte Isus.  
23 La masă era rezemat de pieptul lui Isus unul dintre ucenicii lui,  
 pe care îl iubea Isus.  
24 Simon Petru i-a făcut semn acestuia şi i-a spus:  
 „Întreabă despre cine vorbeşte”.  
25 Ucenicul, plecându-se la pieptul lui Isus, l-a întrebat:  
 „Doamne, cine este?”  
26 Isus i-a răspuns:  
 „Acela este căruia îi voi da bucăţica de pâine, pe care o voi întinde”.  
27 Şi întingând bucăţica,  
 a luat-o şi i-a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul.  
 După acea îmbucătură a intrat Satana în el.  
 Iar Isus i-a zis: „Ceea ce ai de gând să faci, fă repede”.  
28 Dar nimeni din cei care şedeau la masă  
 nu a înţeles pentru ce i-a zis aceasta.  
29 Unii socoteau, deoarece Iuda avea punga, că lui îi zice Isus:  
 „Cumpără cele de trebuinţă pentru sărbătoare”,  
 sau să dea ceva săracilor.  
30 După ce Iuda a luat bucăţica de pâine a ieşit imediat.  
 Şi era noapte.  
31 După ce a ieşit Iuda, Isus a spus:  
 „Acum a fost preamărit Fiul Omului  
 şi Dumnezeu a fost preamărit în el.  
32 Iar dacă Dumnezeu a fost preamărit în el,  
 Dumnezeu la rândul său îi va da propria mărire şi i-o va da curând.  
33 Copilaşii mei, încă puţin timp mai sunt cu voi.  
 Voi mă veţi căuta,  
 dar, ceea ce am spus iudeilor vă spun acum şi vouă:  
 unde merg eu, voi nu puteţi veni”.  



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
36 „Doamne, l-a întrebat Simon Petru, unde te duci?”  
 Isus a răspuns:  
 „Unde mă duc eu, tu nu poţi veni acum după mine,  
 dar vei veni mai târziu”.  
37 Petru i-a spus:  
 „Doamne, de ce nu pot să te urmez acum?  
 Îmi dau viaţa pentru tine”.  
38 Isus i-a răspuns:  
 „Îţi vei da viaţa pentru mine?  
 Adevăr, adevăr îţi spun:  
 nu va cânta cocoşul, până nu te vei lepăda de trei ori de mine”. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  

MIERCURI 
DIN SĂPTĂMÂNA SFÂNTĂ 

  
 LECTURA I  Faţa nu mi-am întors-o  
      de la cei care mă ocărau şi mă scuipau. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia  50,4-9a 

 
 
4 Domnul mi-a dat o inimă înţeleaptă,  

  ca să ştiu să vorbesc celor deznădăjduiţi.  
 În fiecare dimineaţă el mă trezeşte:  
 de dimineaţă mă trezeşte, ca să ascult ca un ucenic.  
5 Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea,  
 iar eu nu m-am împotrivit, nici nu m-am dat înapoi.  
6 Spatele mi l-am dat spre a fi lovit,  
 obrajii spre a fi pălmuiţi  
 şi faţa nu mi-am întors-o de la cei care mă ocărau şi mă scuipau.  
7 Domnul Dumnezeu îmi vine în ajutor,  
 de aceea nu m-au doborât ocările.  
 De aceea le-am oferit o faţă ca de cremene  
 şi ştiu că nu voi rămâne de ruşine. 
8 Apărătorul meu este aproape.  
 Cine mă va acuza?  
 Să ne prezentăm împreună la judecată!  
 Este cineva care vrea să mă învinuiască?  
9a Iată, Domnul Dumnezeu îmi ia apărarea.  
 Cine mă va condamna? 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 68,8-10.21bcd-22.31 şi 33-34 (R.: 14 c şi b) 
  
  R.:  În acest timp de îndurare,  
    ascultă-mă, Doamne. 
  
8 Pentru tine port eu ocara 
 şi ruşinea îmi acoperă faţa. 
9 Am ajuns un străin pentru fraţii mei 
 şi un necunoscut pentru fiii mamei mele: 
10 căci râvna casei tale mă consumă, 
 ocările celor care te insultă cad asupra mea. R. 
  
21bcdOcara îmi sfâşie inima şi sunt bolnav, 
 ruşinea şi suferinţa mea sunt fără leac. 
 Aştept să-i fie cuiva milă de mine, dar în zadar, 
 aştept mângâietori şi nu găsesc nici unul. 
22 Ei mi-au pus venin în mâncare, 
 şi când îmi era sete, mi-au dat să beau oţet. R. 
  
31 Atunci voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări, 
 şi îl voi preamări în laude. 
33 Să vadă cei săraci şi să se bucure! 
 Căutaţi-l pe Dumnezeu 
 şi inimile noastre se vor bucura de viaţă: 
34 căci Domnul îi ascultă pe cei săraci 
 şi nu uită de cei ce sunt la închisoare. R. 
  



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 VERS LA EVANGHELIE 
     Bucură-te, regele nostru: 
     tu singur te-ai îndurat de noi în rătăcirile noastre. 
     sau 
     Bucură-te, regele nostru,  
     care, ascultând de Tatăl,  
     ai fost dus la răstignire, ca un miel blând la înjunghiere. 
  
 EVANGHELIA  Fiul Omului merge precum este scris despre el.  
        Vai, însă de omul acela prin care Fiul Omului este  
        vândut! 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei  26,14-25 

 
14  În timpul acela, 
  unul din cei doisprezece apostoli ai lui Isus,  
 numit Iuda Iscarioteanul,  
 s-a dus la arhierei  
15 şi le-a zis:  
 „Cât îmi daţi ca să vi-l dau?”  
 Iar ei i-au oferit treizeci de arginţi.  
16 De atunci căuta un prilej potrivit ca să-l dea în mâinile lor.  
17 În prima zi a Azimelor, au venit ucenicii la Isus şi l-au întrebat:  
 „Unde vrei să-ţi pregătim ospăţul de Paşti?”  
18 El le-a spus: „Mergeţi în cetate la cutare şi spuneţi-i:  
 «Învăţătorul îţi trimite vorbă: timpul este aproape;  
 la tine vreau să fac Paştele cu ucenicii mei»”.  
19 Ucenicii au făcut precum le-a poruncit Isus  
 şi au pregătit ospăţul de Paşti.  
20 Când s-a făcut seară,  
 s-a aşezat la masă împreună cu cei doisprezece ucenici.  
21 Pe când mâncau, Isus a spus:  
 „Vă spun adevărul, unul dintre voi mă va vinde”.  
22 Ei s-au întristat foarte tare  
 şi au început să-l întrebe unul câte unul:  
 „Oare eu sunt, Doamne?”  
23 El le-a răspuns:  
 „Cel care a întins o dată cu mine mâna în blid, acela mă va vinde.  
24 Fiul Omului merge precum este scris despre el.  
 Vai, însă de omul acela prin care Fiul Omului este vândut!  
 Mai bine i-ar fi fost acelui om dacă nu s-ar fi născut!”  
25 Iuda, cel care l-a vândut, l-a întrebat:  
 „Oare eu să fiu, Învăţătorule?”  
 Isus i-a răspuns:  
 „Tu eşti”. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  

JOIA SFÂNTĂ 
LITURGHIA SFINŢIRII CRISMEI 

  
 LECTURA I  Domnul m-a uns şi m-a trimis să aduc vestea cea bună  
      săracilor şi să-i vindec pe cei cu inima zdrobită. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia  61,1-3a.6a.8b-9 

 
1  Duhul Domnului este peste mine,  
  căci Domnul m-a uns  
 şi m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună,  
 să-i vindec pe cei cu inima zdrobită;  
 să le vestesc celor închişi eliberarea, şi celor prinşi în război libertatea;  
2 să dau de ştire un an de milostivire al Domnului  
 şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru;  
 să-i mângâi pe toţi cei întristaţi;  
 să aduc alinare celor care plâng în Sion;  
3a să le pun pe cap o coroană împărătească în locul cenuşii de pocăinţă,  
 să le schimb veşmântul de doliu cu untdelemnul bucuriei,  
 să le pun haine de sărbătoare în locul disperării.  
6a Iar voi vă veţi numi: preoţii Domnului şi vi se va spune:  
 slujitorii Dumnezeului nostru.  
8b Vă voi da cu adevărat răsplata voastră  
 şi voi încheia cu voi legământ veşnic.  
9 Seminţia voastră se va bucura de renume printre neamuri  
 şi urmaşii voştri printre popoare;  
 toţi cei care îi vor vedea îi vor respecta  
 şi vor recunoaşte în ei o seminţie binecuvântată de Domnul. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,21-22.25 şi 27 (R.: cf. 2a) 
  
  R.:  În veci voi cânta Doamne,  
    milostivirea ta. 
  
21 L-am aflat pe slujitorul meu, David, 
 şi l-am uns cu untdelemnul meu cel sfânt; 
22 mâna mea îl va sprijini 
 şi braţul meu îi va da putere. R. 
  
25 Adevărul şi bunătatea mea îl vor însoţi 
 şi puterea lui prin numele meu va creşte; 
27 el îmi va spune: „Tu eşti tatăl meu, 
 Dumnezeul meu şi stânca mântuirii mele!” R. 
  



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
  
 LECTURA A II-A  A făcut din noi o împărăţie de preoţi  
        pentru Dumnezeu, Tatăl său. 
  
 Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 1,5-8 
 
5  Har vouă şi pace din partea lui Isus Cristos, martorul credincios,  
  întâiul născut dintre cei morţi,  
 stăpânitor peste regii pământului.  
 El ne iubeşte;  
 prin sângele său ne-a spălat de păcatele noastre  
6 şi a făcut din noi o împărăţie de preoţi  
 pentru Dumnezeu, Tatăl său,  
 lui să-i fie mărirea şi puterea în vecii vecilor. Amin.  
7 Iată vine pe nori şi toţi oamenii îl vor vedea,  
 chiar şi cei care l-au străpuns;  
 văzându-l, vor plânge toate seminţiile pământului. Da! Amin!  
8 Eu sunt alfa şi omega, începutul şi sfârşitul, spune Domnul Dumnezeu,  
 eu sunt cel care sunt, cel care era şi cel care vine, Cel Atotputernic. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 VERS LA EVANGHELIE  Is 61,1 
     Duhul Domnului este asupra mea; 
     El m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună. 
  
 EVANGHELIA  Duhul Domnului este asupra mea,  
       căci Domnul m-a uns. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 4,16-21 

 
16 În timpul acela, 
  Isus a venit la Nazaret, unde fusese crescut,  
 şi după obiceiul său, a intrat într-o zi de sâmbătă în sinagogă  
 şi s-a sculat să citească.  
17 I s-a dat cartea profetului Isaia.  
 Deschizând cartea, a găsit locul unde era scris: 
18 „Duhul Domnului este asupra mea;  
 el m-a sfinţit prin ungere  
19 ca să vestesc săracilor evanghelia,  
 m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită,  
 să propovăduiesc celor prinşi în război eliberarea  
 şi celor orbi vederea, să dau celor asupriţi libertatea  
 şi să vestesc anul de îndurare al Domnului”. 
20 Închizând cartea şi dând-o slujitorului, s-a aşezat,  
 iar ochii tuturor din sinagogă erau aţintiţi asupra lui. 
21 Atunci a început să le spună:  
 „Aceste cuvinte ale Scripturii pe care le-aţi auzit acum, astăzi s-au  
 împlinit”. 
  

Cuvântul Domnului 



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 

JOIA SFÂNTĂ 
CINA DOMNULUI 

  
 LECTURA I  Învăţături despre Cina pascală. 
  
 Citire din cartea Exodului  12,1-8.11-14 

 
 
 
1  În zilele acelea,  
  Domnul s-a adresat lui Moise şi lui Aron, 
 în ţara Egiptului, spunându-le:  
2 „Luna aceasta să fie pentru voi cea dintâi,  
 să vă fie prima lună din an.  
3 Spune, aşadar, la toată obştea fiilor lui Israel:  
 în ziua a zecea a lunii acesteia  
 să-şi ia fiecare din capii de familie un miel:  
 câte un miel de fiecare casă.  
4 Dacă vor fi puţini în familie,  
 încât să nu poată mânca mielul întreg,  
 să ia de la vecinul cel mai apropiat atâtea suflete,  
 câte sunt de trebuinţă ca să poată mânca mielul.  
5 Mielul să fie de un an, de parte bărbătească şi fără meteahnă.  
 Puteţi lua fie un miel, fie un ied.  
6 Să-l ţineţi până în ziua a paisprezecea a lunii acesteia  
 şi atunci, în toată adunarea obştii fiilor lui Israel,  
 să fie înjunghiat către seară.  
7 Să ia din sângele lui  
 şi să ungă amândoi uşorii şi pragul de sus al uşii casei,  
 unde îl vor mânca.  
8 Şi să mănânce în noaptea aceea carnea lui friptă la foc;  
 dar s-o mănânce cu pâine nedospită şi cu ierburi amare.  
11 Să-l mâncaţi astfel:  
 să aveţi coapsele încinse, încălţămintea în picioare şi toiagul în mână.  
 Să-l mâncaţi în grabă, căci este Paştele, adică trecerea Domnului.  
12 În noaptea aceea voi trece prin ţara Egiptului  
 şi voi lovi toţi întâii născuţi în ţara Egiptului,  
 de la oameni până la animale, şi îi voi judeca pe toţi zeii Egiptului;  
 eu sunt Domnul.  
13 La voi sângele va fi un semn pe casele în care vă veţi afla:  
 voi vedea sângele şi voi trece mai departe,  
 astfel încât nu va fi între voi rană ucigătoare,  
 când voi lovi pământul Egiptului.  
14 Ziua aceea să fie o zi de comemorare  
 şi să o celebraţi ca o sărbătoare a Domnului;  
 e o lege veşnică: să o sărbătoriţi din neam în neam”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 115,12-13.15-16bc.17-18 (R.: cf. 1 Cor 10,16) 
  
  R.:  Din potirul binecuvântat  
    ne împărtăşim cu sângele lui Cristos. 
  
12 Ce-i voi da în schimb Domnului, 
 pentru tot binele pe care mi l-a făcut? 
13 Voi lua potirul mântuirii 
 şi voi invoca numele Domnului. R. 
  
15 Lucru de preţ este în faţa Domnului 
 moartea slujitorilor săi. 
16bc Eu sunt slujitorul tău şi fiul slujnicei tale. 
 Tu ai sfărâmat lanţurile mele. R. 
  
17 Îţi voi aduce jertfă de laudă 
 şi voi invoca numele Domnului. 
18 Voi împlini cele făgăduite Domnului 
 de faţă cu tot poporul său. R. 
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 LECTURA A II-A  Ori de câte ori mâncaţi pâinea aceasta  
        şi beţi paharul acesta,  
        moartea Domnului o proclamaţi până la venirea  
        lui. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 11,23-26 
 
23  Fraţilor,  
  eu Paul, v-am vestit ceea ce am primit de la Domnul:  
 că Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâinea,  
24 şi după ce a mulţumit, a frânt-o şi a spus:  
 „Acesta este trupul meu dat pentru voi;  
 faceţi aceasta în amintirea mea”.  
25 După Cină a făcut la fel cu potirul, zicând:  
 „Acest potir este noul legământ prin sângele meu;  
 ori de câte ori veţi bea din el,  
 faceţi aceasta în amintirea mea”.  
26 Pentru că ori de câte ori mâncaţi pâinea aceasta  
 şi beţi din potirul acesta,  
 moartea Domnului o proclamaţi până când va veni. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE  In 13,34 
     Poruncă nouă vă dau vouă, spune Domnul:  
     să vă iubiţi unii pe alţii, aşa cum eu v-am iubit pe voi. 
  
 EVANGHELIA  I-a iubit până la sfârşit. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 13,1-15 

 
1  Înainte de sărbătoarea Paştelui,  
  ştiind Isus că a sosit ceasul, ca să treacă din lumea aceasta la Tatăl,  
 iubindu-i pe ai săi care erau în lume, până la sfârşit i-a iubit.  
2 În timpul Cinei,  
 Diavolul îi pusese deja în gând lui Iuda, fiul lui Simon Iscariot,  
 ca să-l vândă.  
3 Isus ştiind că Tatăl i-a dat lui toate în mâini  
 şi că de la Dumnezeu a venit şi la Dumnezeu merge,  
4 s-a sculat de la masă, şi-a dezbrăcat haina  
 şi a luat un ştergar şi s-a încins cu el.  
5 După aceea, a turnat apă într-un lighean  
 şi a început să spele picioarele ucenicilor  
 şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins.  
6 Astfel a ajuns la Simon Petru.  
 Acesta i-a zis:  
 „Doamne, tu să-mi speli mie picioarele?”  
7 Isus i-a răspuns:  
 „Ceea ce fac eu, tu nu înţelegi acum, dar vei înţelege mai târziu”.  
8 Petru i-a zis:  
 „Nu-mi vei spăla picioarele în veci!”  
 Isus i-a răspuns:  
 „Dacă nu le voi spăla, nu vei avea parte cu mine”.  
9 Simon Petru i-a zis:  
 „Doamne, în cazul acesta, spală-mi nu numai picioarele,  
 ci şi mâinile şi capul”.  
10 Isus i-a spus:  
 „Cel care a făcut baie, n-are nevoie să fie spălat, căci este curat tot.  
 Voi sunteţi curaţi, însă nu toţi”.  
11 Căci îl ştia pe cel care avea să-l vândă;  
 de aceea a zis: „Nu toţi sunt curaţi”.  
12 După ce le-a spălat picioarele şi şi-a luat haina,  
 s-a aşezat iar la masă şi le-a spus:  
 „Înţelegeţi ce am făcut eu?  
13 Voi mă numiţi pe mine: Învăţător şi Domn, şi bine ziceţi, căci sunt.  
14 Deci dacă eu, Domnul şi Învăţătorul, v-am spălat vouă picioarele,  
 şi voi sunteţi datori ca să vă spălaţi picioarele unii altora.  
15 V-am dat un exemplu ca şi voi să faceţi ceea ce v-am făcut eu vouă”. 
  

Cuvântul Domnului 
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VINEREA SFÂNTĂ 
CELEBRAREA PĂTIMIRII DOMNULUI 

  
 LECTURA I  El era străpuns pentru păcatele noastre. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia  52,13 – 53,12 
 
13 Iată, servitorul meu va avea succes:  
  va urca, va deveni mare şi se va înălţa pe culmile măririi.  
14 Precum pentru mulţi a fost pricină de groază,  
 atât de schimonosită îi era faţa şi chipul lui nu mai avea înfăţişare de om, 
15 tot aşa va fi pricină de bucurie pentru multe popoare;  
 regii vor amuţi în faţa lui, căci vor vedea ceea ce nu li s-a spus vreodată  
 şi vor privi ceea ce nu au auzit vreodată.  
53,1 Cine ar fi crezut ceea ce am auzit noi,  
 şi puterea Domnului cui i-a fost astfel descoperită?  
2 A crescut înaintea lui Dumnezeu ca o plantă plăpândă,  
 având rădăcina într-un pământ uscat;  
 chipul lui nu avea nici o frumuseţe, ca să atragă privirile,  
 înfăţişarea lui nu avea nimic care să ne placă.  
3 Era dispreţuit precum cel din urmă dintre oameni:  
 om al durerilor, obişnuit cu suferinţa;  
 unul înaintea căruia să-ţi întorci faţa;  
 atât de dispreţuit, încât nu l-am luat în seamă.  
4 Şi totuşi el purta durerile noastre şi era împovărat cu suferinţele  
 noastre.  
 Noi îl socoteam pedepsit, bătut şi înjosit de Dumnezeu.  
5 Dar el era străpuns pentru păcatele noastre  
 şi zdrobit pentru fărădelegile noastre.  
 Pedeapsa care a căzut asupra lui ne-a adus nouă pacea  
 şi rănile lui ne-au adus vindecarea.  
6 Toţi umblam rătăcind ca nişte oi, fiecare îşi urma drumul lui,  
 dar Domnul a făcut să cadă asupra lui  
 fărădelegile noastre ale tuturor.  
7 Chinuit fiind, s-a smerit şi nu şi-a deschis gura;  
 ca un miel dus la înjunghiere,  
 ca o oaie fără de glas înaintea celor care o tund,  
 el nu şi-a deschis gura.  
8 A fost judecat şi condamnat printr-o sentinţă nedreaptă:  
 cine i-a luat apărarea?  
 A fost smuls dintre cei vii!  
 Pentru fărădelegile poporului său a fost dus la moarte.  
9 Mormântul i-a fost pregătit printre cei fărădelege  
 şi la moarte a fost aşezat împreună cu răufăcătorii;  
 şi totuşi el nu săvârşise nici o nedreptate  
 şi nici nu rostise vreo minciună.  
10 Domnul a voit să-l zdrobească prin suferinţă.  
 Dar, dacă îşi va da viaţa ca ispăşire pentru păcate,  
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 îşi va vedea urmaşii, îşi va prelungi zilele  
 şi voinţa Domnului se va împlini prin el.  
11 După ce sufletul său va fi trecut prin suferinţe,  
 el va vedea lumina şi această lumină îl va copleşi de bucurie.  
 Prin suferinţele sale, cel drept, servitorul meu, va îndreptăţi mulţimile;  
 va lua asupra sa fărădelegile lor.  
12 Pentru aceasta îi voi da popoarele drept moştenire  
 şi va lua în stăpânire popoare nenumărate  
 ca răsplată că s-a dat pe sine la moarte  
 şi că a fost numărat printre făcătorii de rele,  
 el care a purtat păcatele celor mulţi şi a mijlocit pentru cei păcătoşi. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 30,2 şi 6.12-13.15-16.17 şi 25 (R.: Lc 23,46) 
  
  R.:  În mâinile tale, Doamne,  
    îmi încredinţez sufletul. 
  
2 Doamne, în tine mă încred: să nu fiu dat nicicând de ruşine. 
 Mântuieşte-mă în dreptatea ta. 
6 În mâinile tale îmi încredinţez sufletul: 
 tu mă vei mântui, Doamne, Dumnezeule adevărat! R. 
  
12 Am ajuns de râsul duşmanilor mei: 
 o povară pentru vecini, groază pentru prietenii mei. 
 Cei care mă văd pe drum mă ocolesc. 
13 Sunt dat uitării ca un mort, 
 am ajuns ca un vas sfărâmat. R. 
  
15 Dar eu mă încred în tine, Doamne, şi spun: 
 „Tu eşti Dumnezeul meu!” 
16 Zilele mele sunt în mâinile tale, 
 scapă-mă de duşmanii şi de prigonitorii mei! R. 
  
17 Arată slujitorului tău o faţă senină, 
 salvează-mă pentru iubirea ta. 
25 Fiţi tari şi prindeţi curaj, 
 voi toţi care nădăjduiţi în Domnul! R. 
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 LECTURA A II-A A învăţat ce este ascultarea din cele ce a pătimit.  
       Ajungând astfel desăvârşit, a devenit pentru toţi cei  
       care ascultă de el, cauză de mântuire veşnică. 
  
 Citire din Scrisoarea către Evrei  4,14-16; 5,7-9 

 
 
14  Fraţilor,  
  în Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu,  
 avem un mare preot care a străbătut cerurile;  
 să ţinem, prin urmare, cu tărie credinţa pe care o mărturisim.  
15 Noi nu avem un mare preot  
 care să nu poată suferi împreună cu noi slăbiciunile noastre,  
 căci el a fost încercat în toate, asemenea nouă, afară de păcat.  
16 Să ne apropiem deci cu încredere de tronul harului,  
 ca să dobândim îndurare  
 şi să primim har spre ajutor la vreme potrivită.  
5,7 Cristos, în zilele vieţii sale pământeşti  
 a înălţat cu strigăt puternic şi cu lacrimi,  
 rugăciuni şi cereri către Dumnezeu care îl putea salva de la moarte  
 şi a fost ascultat, pentru că a fost supus în toate.  
8 Deşi era fiu, a învăţat ce este ascultarea din cele ce a pătimit.  
9 Ajungând astfel desăvârşit,  
 a devenit pentru toţi cei care ascultă de el,  
 cauză de mântuire veşnică. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE  Fil 2,8-9 
     Cristos s-a făcut ascultător pentru noi până la moarte,  
     şi încă până la moartea pe cruce.  
     De aceea şi Dumnezeu l-a înălţat şi i-a dăruit un nume,  
     care este mai presus decât oricare alt nume. 
  
 EVANGHELIA  L-au prins pe Isus şi l-au legat. 
  
 Patima Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Ioan 18,1 – 19,42 

 
 
 
1 În timpul acela, 
  Isus a ieşit cu ucenicii săi  
 şi a trecut dincolo de râul Cedron,  
 unde era o grădină în care a intrat el şi ucenicii săi.  
2 Cunoştea şi Iuda, trădătorul, acest loc,  
 pentru că deseori Isus şi ucenicii săi se adunau acolo.  
3 Iuda a luat cu el o cohortă de soldaţi, slujitori de la arhierei şi farisei  
 şi a venit acolo cu felinare, cu făclii şi cu arme.  
4 Isus ştiind tot ce avea să i se întâmple,  
 le-a ieşit în întâmpinare şi i-a întrebat:  
 † „Pe cine căutaţi?” 
5 E. Ei au răspuns:  
 P. „Pe Isus Nazarineanul”. 
6 E. El le-a zis:  
 † „Eu sunt!”  
 E. Iuda, trădătorul, era şi el cu ei.  
 Când le-a spus „Eu sunt”, ei s-au tras înapoi şi au căzut la pământ. 
7 I-a întrebat din nou:  
 † „Pe cine căutaţi?” 
 E. Ei au răspuns:  
 P. „Pe Isus Nazarineanul”. 
8 E. Isus le-a spus:  
 † „V-am spus că eu sunt.  
 Deci dacă mă căutaţi pe mine, lăsaţi-i pe aceştia să se ducă”.  
9 E. Astfel s-a împlinit cuvântul pe care îl spusese:  
 „Dintre cei pe care mi i-ai dat, n-am pierdut pe nici unul”.  
10 Atunci Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o,  
 l-a lovit pe slujitorul marelui preot şi i-a tăiat urechea dreaptă.  
11 Acest slujitor se chema Malchus. 
 Isus i-a spus lui Petru:  
 † „Bagă sabia în teacă.  
 Nu voi bea oare paharul pe care mi l-a dat Tatăl?” 
  
  L-au dus pe Isus întâi la Anna. 
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12 E. Soldaţii, comandantul şi slujitorii iudeilor  
 l-au prins pe Isus şi l-au legat.  
13 L-au dus întâi la Anna, socrul lui Caiafa,  
 care era marele preot al acelui an.  
14 Caiafa era cel care le spusese iudeilor:  
 „Mai bine este să moară un singur om decât tot poporul”.  
15 După Isus mergeau Simon Petru şi un alt ucenic.  
 Acest ucenic, fiind un cunoscut al marelui preot,  
 a intrat împreună cu Isus în curtea marelui preot. 
16 Petru a rămas la poartă afară.  
 Celălalt ucenic care se cunoştea cu marele preot a ieşit,  
 a vorbit cu portăreasa şi l-a lăsat pe Petru înăuntru. 
17 Portăreasa i-a zis lui Petru:  
 A. „Nu eşti şi tu cumva dintre ucenicii omului acestuia?”  
 E. El a răspuns:  
 A. „Nu sunt”.  
18 E. Servitorii şi paznicii făcuseră un foc  
 în jurul căruia stăteau şi se încălzeau, că era frig;  
 stătea şi Petru şi se încălzea. 
19 Marele preot l-a întrebat pe Isus despre ucenicii lui  
 şi despre învăţătura lui.  
20 Isus i-a răspuns:  
 † „Eu am vorbit lumii în public;  
 am învăţat întotdeauna în sinagogă şi în templu,  
 unde se adună toţi iudeii, şi nimic nu am vorbit în ascuns.  
21 De ce mă întrebi pe mine?  
 Întreabă-i pe cei care au venit ca să mă asculte. 
 Ei ştiu ce le-am spus”.  
22 E. La aceste cuvinte unul dintre slujitorii care erau de faţă  
 i-a dat lui Isus o palmă, zicându-i:  
 A. „Aşa răspunzi tu marelui preot?”  
23 E. Isus i-a răspuns:  
 † „Dacă am vorbit rău, arată-mi unde e răul,  
 iar dacă am vorbit bine, de ce mă loveşti?”  
24 E. Anna l-a trimis legat la Caiafa, marele preot. 
  
  Nu cumva eşti şi tu dintre ucenicii lui? 
  Nu sunt. 
  
25 Între timp Simon Petru stătea şi se încălzea. L-au întrebat:  
 A. „Nu cumva eşti şi tu dintre ucenicii lui?”  
 E. El a tăgăduit, zicând:  
 A. „Nu sunt”. 
26 E. Dar unul dintre servitorii marelui preot,  
 care era rudă cu cel căruia Petru îi tăiase urechea, a zis:  
 A. „Nu te-am văzut eu pe tine în grădină cu el?”  
27 E. Petru a tăgăduit din nou, şi îndată a cântat cocoşul. 
  
  Împărăţia mea nu este din această lume. 
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28 De la Caiafa l-au dus pe Isus la palatul guvernatorului.  
 Era dimineaţă.  
 Evreii n-au intrat în palat, ca să nu se pângărească 
 şi astfel să poată mânca mielul de Paşti.  
29 De aceea a ieşit Pilat la ei şi i-a întrebat:  
 A. „Ce învinuire aduceţi împotriva acestui om?” 
30 E. Ei i-au răspuns:  
 P. „Dacă acesta n-ar fi un răufăcător, nu l-am fi dat pe mâna ta”.  
31 E. Le-a zis Pilat:  
 A. „Luaţi-l voi şi judecaţi-l după Legea voastră”.  
 E. Iudeii însă i-au răspuns:  
 A. „Nouă nu ne este îngăduit să condamnăm pe cineva la moarte”.  
32 E. Astfel se împlinea cuvântul rostit de Isus,  
 prin care prezise cum avea să moară.  
33 Atunci Pilat a intrat iarăşi în palatul său şi chemându-l pe Isus i-a zis:  
 A. „Tu eşti regele iudeilor?”  
34 E. Isus i-a răspuns:  
 † „De la tine însuţi spui aceasta, sau alţii ţi-au spus-o despre mine?” 
35 E. Pilat i-a răspuns:  
 A. „Sunt eu iudeu?  
 Poporul tău şi marii-preoţi te-au dat pe mâna mea.  
 Ce ai făcut?”  
36 E. Isus a răspuns:  
 † „Împărăţia mea nu este din lumea aceasta.  
 Dacă împărăţia mea ar fi din lumea aceasta,  
 oamenii mei ar fi luptat ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor.  
 Dar împărăţia mea nu este de aici”. 
37 E. Pilat l-a întrebat din nou:  
 A. „Aşadar, tu eşti rege?” 
 E. Isus i-a răspuns:  
 † „Da, sunt rege!  
 Eu pentru aceasta m-am născut  
 şi pentru aceasta am venit în lume,  
 ca să dau mărturie despre adevăr;  
 oricine iubeşte adevărul, ascultă glasul meu”. 
38 E. Pilat l-a întrebat:  
 A. „Ce este adevărul?”  
 E. După ce a spus aceasta a ieşit din nou în faţa iudeilor  
 şi le-a zis:  
 A. „Eu nu găsesc în el nici un motiv de condamnare. 
39 Dar întrucât este la voi obiceiul ca la Paşti să vă eliberez pe unul,  
 nu vreţi să vi-l eliberez pe regele iudeilor?” 
40 E. Atunci ei au început să strige:  
 A. „Nu pe el, ci pe Baraba”.  
 E. Acest Baraba era un bandit. 
  
  
  Te salut, regele ideilor! 
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19,1 Atunci Pilat a poruncit ca Isus să fie luat spre a fi biciuit.  
2 Soldaţii au împletit o cunună de spini, i-au pus-o pe cap,  
 apoi l-au îmbrăcat cu o haină de purpură.  
3 Se apropiau de el şi ziceau:  
 A. „Bucură-te, regele iudeilor!”  
 E. Ei îl pălmuiau.  
4 Pilat a ieşit din nou la iudei şi le-a zis:  
 A. „Iată, vi-l aduc afară,  
 ca să ştiţi că nu găsesc în el nici un motiv de condamnare”.  
5 E. Atunci a ieşit Isus purtând cununa de spini şi haina de purpură.  
 Pilat le-a zis:  
 A. „Iată omul”. 
6 E. Dar văzându-l, marii-preoţi şi slujitorii au început să strige:  
 P. „Răstigneşte-l! Răstigneşte-l!” 
 E. Pilat le-a zis:  
 A. „Luaţi-l voi şi răstigniţi-l,  
 căci eu nu-i găsesc nici un motiv de condamnare”. 
7 E. Iudeii i-au răspuns:  
 P. „Noi avem o Lege şi potrivit acestei Legi el trebuie să moară,  
 pentru că el s-a pretins Fiu al lui Dumnezeu”. 
8 E. La auzul acestor cuvinte, teama lui Pilat a crescut şi mai mult.  
9 De aceea a intrat iarăşi în palat şi i-a zis lui Isus:  
 A. „De unde eşti tu?”  
 E. Dar Isus nu i-a dat nici un răspuns.  
  
  
10 Atunci Pilat i-a zis:  
 A. „Mie nu-mi vorbeşti?  
 Nu ştii că am putere să te eliberez şi putere am să te răstignesc?” 
11 E. Isus i-a răspuns:  
 † „N-ai avea nici o putere asupra mea, dacă nu ţi s-ar fi dat de sus.  
 De aceea cel care m-a dat pe mâna ta este mai vinovat decât tine”. 
  
  
  La moarte cu el! La moarte cu el! 
  
12 E. Din acel moment Pilat căuta să-l elibereze,  
 dar iudeii începură să strige:  
 P. „Dacă îl eliberezi pe acesta, nu eşti prieten al împăratului.  
 Oricine se face pe sine rege, este duşmanul împăratului”.  
13 E. Auzind aceste cuvinte,  
 Pilat l-a dus pe Isus afară şi s-a aşezat pe scaunul de judecată,  
 într-un loc pavat cu dale de piatră, numit pe evreieşte Gabata.  
14 Era într-o vineri în ajunul Paştelui, către amiază;  
 Pilat le-a zis iudeilor:  
 A. „Iată regele vostru!” 
15 E. Dar ei au strigat:  
 P. „La moarte cu el! La moarte cu el! Răstigneşte-l”  
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 E. Pilat le-a zis:  
 A. „Pe regele vostru să-l răstignesc?” 
 E. Marii-preoţi au răspuns:  
 P. „Noi nu avem alt rege decât pe împărat”.  
16 E. Atunci l-a dat pe mâna lor, ca să fie răstignit, iar ei l-au luat. 
  
  
  L-au răstignit, şi împreună cu el alţi doi. 
  
17 Isus ducându-şi crucea,  
 a ieşit spre locul numit Căpăţână, pe evreieşte Golgota,  
18 unde l-au răstignit;  
 împreună cu el pe alţi doi, de o parte şi de alta, iar în mijloc Isus.  
 Pilat a poruncit să fie pusă o inscripţie pe cruce. 
19 Era scris: „Isus nazarineanul, regele iudeilor!”  
 Întrucât locul unde a fost răstignit era aproape de oraş,  
20 mulţi iudei au citit această inscripţie  
 redactată în evreieşte, latineşte şi greceşte. 
21 Atunci preoţii iudeilor i-au zis lui Pilat:  
 A. „Nu trebuia scris regele iudeilor, ci trebuia scris:  
 acest om a zis, sunt regele iudeilor”.  
22 E. Pilat a răspuns:  
 A. „Ceea ce am scris, am scris”. 
  
  Au împărţit între ei hainele mele. 
  
23 E. După ce l-au răstignit pe Isus,  
 soldaţii au luat hainele şi le-au împărţit în patru, fiecărui ostaş câte o  
 parte. 
 Rămânea cămaşa;  
 era o cămaşă fără cusătură, ţesută dintr-o bucată de sus până jos.  
24 Au zis deci între ei:  
 A. „Să n-o rupem, ci să tragem la sorţi pentru ea, a cui să fie”;  
 E. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice:  
 „Au împărţit hainele mele între ei  
 şi pentru cămaşa mea au tras sorţi”.  
 Tocmai aceasta au făcut soldaţii. 
  
  Iată-l pe fiul tău! 
  Iat-o pe mama ta! 
  
25 Lângă crucea lui Isus stăteau mama lui,  
 sora mamei lui, Maria, soţia lui Cleofa, şi Maria Magdalena. 
26 Isus, văzând-o pe mama sa  
 şi pe ucenicul pe care îl iubea stând alături,  
 i-a zis mamei sale:  
 † „Femeie, iată-l pe fiul tău”.  
27 E. Apoi i-a spus ucenicului:  
 † „Iat-o pe mama ta”.  
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 E. Din ceasul acela ucenicul a luat-o la el. 
  
  Totul s-a împlinit! 
  
28 După aceea, ştiind Isus că toate s-au săvârşit,  
 pentru ca Scriptura să se împlinească până la sfârşit, a spus:  
 † „Mi-e sete”.  
29 E. Era acolo un vas plin cu oţet;  
 soldaţii, au pus în isop un burete muiat în oţet,  
 i l-au apropiat de gură.  
30 După ce a luat oţetul, Isus a spus:  
 † „Totul s-a împlinit”.  
 E. Apoi, plecându-şi capul, şi-a dat duhul.  
  
  Aici se îngenunchează şi se face o mică pauză. 
  A curs apă şi sânge. 
  
31 Fiindcă era vineri,  
 ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe cruce,  
 cu atât mai mult cu cât sâmbăta aceea era ziua cea mare a Paştelui,  
 iudeii l-au rugat pe Pilat să le dea jos de pe cruce,  
 după ce li se vor fi zdrobit fluierele picioarelor.  
32 Au venit soldaţii şi au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi  
 şi apoi ale celui de-al doilea, care fuseseră răstigniţi împreună cu el.  
33 Când au venit la Isus, l-au găsit mort;  
 de aceea nu i-au mai zdrobit fluierele picioarelor,  
34 ci unul dintre soldaţi i-a străpuns coasta cu suliţa  
 şi îndată a ieşit din ea sânge şi apă.  
35 Cel care a văzut dă mărturie pentru ca şi voi să credeţi.  
 Mărturia sa este adevărată şi el ştie că spune adevărul.  
36 De fapt toate acestea s-au întâmplat  
37 ca să se împlinească acest cuvânt al Scripturii:  
 „Nu-i veţi zdrobi nici un os”.  
 Şi în alt loc al Scripturii se spune:  
 „Ei vor ridica ochii spre cel pe care l-au străpuns”. 
  
  Au înfăşurat trupul lui Isus într-un giulgiu, folosind miresme. 
  
38 După aceea Iosif din Arimateea, ucenic al lui Isus,  
 dar într-ascuns de frica iudeilor,  
 l-a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Isus.  
 Pilat i-a dat voie. 
 Iosif a venit deci şi a luat trupul lui.  
39 A venit şi Nicodim, cel care venise la Isus mai înainte, noaptea,  
 şi a adus un amestec de smirnă şi aloe,  
 cântărind cam o sută de livre. 
40 Au luat apoi trupul lui Isus  
 şi l-au înfăşurat într-un giulgiu  
 folosind miresme, precum este obiceiul de înmormântare la iudei.  
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41 În apropierea locului unde fusese răstignit Isus  
 era o grădină şi în grădină un mormânt nou,  
 în care nu mai fusese nimeni aşezat.  
42 Din cauză că începea sărbătoarea iudeilor  
 şi pentru că mormântul era aproape,  
 l-au pus pe Isus acolo. 
  

Cuvântul Domnului 
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DUMINICA PAŞTELUI 

ÎNVIEREA DOMNULUI 
VIGILIA PASCALĂ 

  
 În Vigilia pascală sunt propuse nouă lecturi: şapte din Vechiul Testament şi două din Noul Testament. Dacă 
împrejurările o cer, în cazuri deosebite, se pot citi mai puţine lecturi. Totuşi trebuie să se citească cel puţin trei lecturi din 
vechiul Testament, iar în cazuri mai urgente, măcar două, înainte de epistolă şi Evanghelie. În nici un caz să nu se omită 
lectura din cartea Exodului, despre trecere Mării Roşii (lectura a III-a). 
  
 LECTURA I  Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse  
      şi iată erau foarte bune. 
  
 Citire din cartea Genezei 1,1 – 2,2 
 
1  La început Dumnezeu a creat cerul şi pământul.  
  Pământul era pustiu şi gol.  
 Deasupra abisului era întuneric  
2 şi Duhul lui Dumnezeu plutea deasupra apelor.  
3 Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!”  
 Şi s-a făcut lumină.  
4 Dumnezeu a văzut că lumina era bună  
 şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric.  
5 Dumnezeu a numit lumina „zi”, iar întunericul l-a numit „noapte”.  
 A fost o seară, apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi.  
6 Dumnezeu a zis: „Să fie o boltă între ape, care să despartă apele de ape”.  
7 Dumnezeu a făcut bolta  
 şi a despărţit apele care sunt sub boltă de cele care sunt deasupra bolţii.  
 Şi aşa a fost.  
8 Dumnezeu a numit bolta „cer”.  
 A fost o seară, apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a doua.  
9 Dumnezeu a zis:  
 „Să se strângă la un loc apele care sunt sub cer şi să se arate uscatul”.  
 Şi aşa a fost.  
10 Dumnezeu a numit uscatul „pământ”,  
 iar apele adunate le-a numit „mare”.  
 Dumnezeu a văzut că lucrul acesta este bun.  
11 Apoi Dumnezeu a zis:  
 „Pământul să producă verdeaţă, ierburi purtând sămânţă  
 şi pomi roditori care să facă după soiul lor, fructe,  
 purtând în ele sămânţa lor”.  
 Şi aşa a fost.  
12 Pământul a produs verdeaţă, ierburi purtând sămânţă după soiul lor,  
 şi pomi roditori care fac, după soiul lor, fructe,  
 purtând în ele sămânţa lor.  
 Dumnezeu a văzut că lucrul acesta este bun.  
13 A fost o seară, apoi o dimineaţă. Aceasta a fost ziua a treia.  
14 Dumnezeu a zis:  
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 „Să fie nişte luminători pe întinderea cerului,  
 ca să despartă ziua de noapte;  
 ei să fie nişte semne, care să arate sărbătorile, zilele şi anii,  
15 şi să strălucească pe întinderea cerului şi să lumineze pământul”.  
 Şi aşa a fost.  
16 Dumnezeu a făcut doi luminători mari:  
 luminătorul mai mare ca stăpânitor al zilei  
 şi luminătorul mai mic ca stăpânitor al nopţii, precum şi stelele. 
17 Dumnezeu i-a aşezat pe întinderea cerului ca să lumineze pământul,  
18 să stăpânească ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric.  
 Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.  
19 A fost o seară, apoi o dimineaţă. Aceasta a fost ziua a patra.  
20 Dumnezeu a zis:  
 „Să mişune în ape vieţuitoare  
 şi să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului”.  
21 Dumnezeu a făcut reptilele cele mari  
 şi toate vieţuitoarele care se mişcă în ape, după soiul lor,  
 de asemenea a făcut toate păsările care zboară, după soiul lor.  
 Dumnezeu a văzut că erau bune. 
22 Dumnezeu le-a binecuvântat cu aceste cuvinte:  
 „Fiţi rodnici, înmulţiţi-vă şi umpleţi apele mărilor;  
 să se înmulţească şi păsările pe pământ”.  
23 A fost o seară, apoi o dimineaţă. Aceasta a fost ziua a cincea.  
24 Dumnezeu a zis:  
 „Să producă pământul vieţuitoare după soiul lor:  
 vite, târâtoare şi fiare sălbatice, după soiul lor”.  
 Şi a fost aşa.  
25 Dumnezeu a făcut fiarele sălbatice după soiul lor,  
 vitele după soiul lor, şi toate târâtoarele pământului după soiul lor.  
 Dumnezeu a văzut că erau bune. 
26 Dumnezeu a zis:  
 „Să-l facem pe om după chipul şi asemănarea noastră  
 ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice,  
 toate fiarele sălbatice, şi toate vietăţile care se târăsc pe pământ”.  
27 Şi l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul său;  
 l-a creat după chipul lui Dumnezeu;  
 el a creat bărbatul şi femeia.  
28 Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând:  
 „Fiţi rodnici, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l;  
 stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului,  
 peste toate animalele, peste toate vietăţile care se mişcă pe pământ”.  
29 Apoi a zis Dumnezeu:  
 „Iată, vă dau toată iarba, care face sămânţă,  
 de pe toată faţa pământului  
 şi tot pomul ce are rod cu sămânţă într-însul.  
 Acestea vor fi hrana voastră.  
 Iar tuturor fiarelor pământului  
30 şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor,  
 care se mişcă pe pământ, care au în ele suflare de viaţă,  
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 le dau toată iarba verde ca hrană”.  
 Şi aşa a fost.  
31 Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse şi iată erau foarte bune. 
 A fost o seară, apoi o dimineaţă. Aceasta a fost ziua a şasea.  
2,1 Astfel au fost făcute cerul şi pământul şi toate câte sunt în ele.  
2 În ziua a şaptea Dumnezeu şi-a încheiat lucrarea care o făcuse.  
 El s-a odihnit în ziua a şaptea, după toată lucrarea pe care o făcuse. 
  

Cuvântul Domnului 
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sau forma scurtă: 
  
 LECTURA I  Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse  
      şi iată erau foarte bune. 
  
 Citire din cartea Genezei 1,1.26-31a 

 
1  La început Dumnezeu a creat cerul şi pământul.  
  Dumnezeu a zis:  
26 „Să-l facem pe om după chipul şi asemănarea noastră  
 ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice,  
 toate fiarele sălbatice, şi toate vietăţile care se târăsc pe pământ”.  
27 Şi l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul său;  
 l-a creat după chipul lui Dumnezeu; el a creat bărbatul şi femeia.  
28 Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând:  
 „Fiţi rodnici, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l;  
 stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului,  
 peste toate animalele, peste toate vietăţile care se mişcă pe pământ”.  
29 Apoi a zis Dumnezeu:  
 „Iată, vă dau toată iarba, care face sămânţă,  
 de pe toată faţa pământului  
 şi tot pomul ce are rod cu sămânţă într-însul.  
 Acestea vor fi hrana voastră.  
30 Iar tuturor fiarelor pământului  
 şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor,  
 care se mişcă pe pământ, care au în ele suflare de viaţă,  
 le dau toată iarba verde ca hrană”.  
 Şi aşa a fost.  
31a Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse şi iată erau foarte bune. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 103,1-2a.5-6.10 şi 12.13-14.24 şi 35c (R.: 30) 
  
  R.:  Trimite, Doamne, duhul tău,  
    ca să reînnoiască faţa pământului. 
  
1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul! 
 Doamne, Dumnezeule, tu eşti nemărginit de mare, 
 tu eşti înveşmântat în strălucire şi măreţie! 
2a Tu te îmbraci cu o haină de lumină. R. 
  
5 Tu ai aşezat pământul pe temeliile sale, 
 ca niciodată să nu se clatine. 
6 Tu l-ai acoperit cu ape, cum l-ai acoperi cu o haină; 
 chiar munţii stăteau sub ape. R. 
  
10 Tu faci să ţâşnească izvoarele în văi, 
 şi ele se strecoară printre munţi. 
12 Păsările cerului locuiesc pe maluri, 
 şi glasurile lor răsună printre ramuri. R. 
  
13 Tu laşi să cadă din lăcaşurile tale ploaie peste munţi; 
 pământul este plin de rodul lucrărilor tale. 
14 Tu faci să crească iarbă pentru vite, 
 şi plante în folosul omului. R. 
  
24 Cât de numeroase sunt lucrările tale, Doamne: 
 toate le-ai făcut cu înţelepciune; 
 pământul este plin de creaturile tale. 
35c Binecuvântează, suflete ale meu, pe Domnul! R. 
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  sau 
  
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,4-5.6-7.12-13.20 şi 22 (R.: 5b) 
  
  R.:  Pământul este plin 
    de bunătatea Domnului. 
  
4 Drept este cuvântul Domnului 
 şi în toate lucrările sale se arată adevărul. 
5 El iubeşte dreptatea şi adevărul, 
 pământul este plin de bunătatea Domnului. R. 
  
6 Prin cuvântul său a luat fiinţă cerul 
 şi la glasul său au apărut oştirile sale. 
7 El ţine ca într-un burduf apele mării, 
 şi pune stavilă abisului de ape. R. 
  
12 Fericit este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul 
 fericit este poporul pe care el şi l-a ales de moştenire. 
13 Domnul priveşte din înălţimea cerului, 
 el îi vede pe toţi fiii oamenilor. R. 
  
20 Sufletul nostru îl aşteaptă pe Domnul, 
 pentru că este ajutorul şi apărătorul nostru. 
22 Fie, Doamne, mila ta asupra noastră, 
 precum şi speranţa noastră este în tine. R. 
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 LECTURA A II-A  Jertfa patriarhului nostru Abraham. 
  
 Citire din cartea Genezei 22,1-18 

 
1  În zilele acelea, 
  Dumnezeu l-a pus la încercare pe Abraham şi i-a zis:  
 „Abrahame, Abrahame!”  
 El a răspuns: „Iată-mă!”  
2 I-a zis Dumnezeu:  
 „Ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubeşti, pe Isaac,  
 du-te în ţinutul Moria şi jertfeşte-l acolo ca ardere de tot pe un munte,  
 pe care ţi-l voi arăta eu”.  
3 Abraham s-a sculat dis-de-dimineaţă, a pus samarul pe măgarul său  
 şi a luat cu el doi slujitori şi pe Isaac, fiul său.  
 A tăiat lemne pentru jertfă  
 şi a pornit la drum spre locul pe care i-l indicase Domnul.  
4 A treia zi, ridicându-şi Abraham ochii, a văzut de departe locul acela.  
5 Atunci a zis Abraham slujitorilor săi:  
 „Rămâneţi aici cu măgarul,  
 iar eu şi copilul ne ducem mai încolo să ne închinăm.  
 După aceea ne vom întoarce la voi”.  
6 Abraham, luând lemnele pentru jertfă,  
 le-a pus pe umerii lui Isaac, fiul său;  
 iar el a luat în mâini focul şi cuţitul şi au plecat împreună.  
7 Pe drum, Isaac i-a spus lui Abraham, tatăl său: „Tată!”,  
 iar Abraham a răspuns: „Ce este, Fiul meu?”  
 Isaac a spus: „Iată focul şi lemnele, dar unde-i oaia pentru jertfă?”  
8 Abraham însă a răspuns:  
 „Fiul meu, va avea Dumnezeu grijă de oaia pentru jertfa sa!”  
 Şi s-au dus mai departe împreună.  
9 Când au ajuns la locul pe care i-l arătase Dumnezeu,  
 Abraham a zidit acolo un altar şi a aşezat lemnele pe el.  
 Apoi l-a legat pe fiul său Isaac,  
 l-a pus pe altar, deasupra lemnelor,  
10 a întins mâna şi a luat cuţitul, ca să-l jertfească pe fiul său.  
11 Atunci îngerul Domnului l-a strigat din cer, zicând:  
 „Abrahame, Abrahame!”  
 „Iată-mă!”, a răspuns acesta.  
12 Iar îngerul i-a zis:  
 „Nu-ţi ridica mâna asupra copilului şi nu-i face nici un rău,  
 căci ştiu acum că te temi de Dumnezeu,  
 întrucât n-ai cruţat pentru mine pe singurul tău fiu”.  
13 Abraham a ridicat ochii  
 şi a văzut la spate un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiş.  
 A luat deci berbecul şi l-a jertfit ca ardere de tot în locul fiului său.  
14 Abraham a numit locul acela: „Dumnezeu va avea grijă”,  
 de acea se zice şi astăzi: „Muntele unde Domnul va avea grijă”.  
15 Îngerul Domnului l-a chemat din cer a doua oară pe Abraham  
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16 şi i-a zis: „Mă jur pe mine însumi, zice Domnul,  
 pentru că ai făcut lucrul acesta şi n-ai cruţat pe fiul tău pentru mine,  
 pe singurul tău fiu,  
17 te voi copleşi cu binecuvântări şi îţi voi înmulţi urmaşii atât de mult,  
 încât vor fi ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării  
 şi neamul tău va stăpâni cetăţile duşmanilor săi.  
18 Prin neamul tău, toate popoarele pământului vor fi binecuvântate,  
 pentru că ai ascultat de porunca mea”. 
  

Cuvântul Domnului 
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sau forma scurtă: 
  
 LECTURA A II-A  Jertfa patriarhului nostru Abraham. 
  
 Citire din cartea Genezei 22,1-2.9a.10-13.15-18 

 
1  În zilele acelea, 
  Dumnezeu l-a pus la încercare pe Abraham şi i-a zis:  
 „Abrahame, Abrahame!” 
 El a răspuns: „Iată-mă!”  
2 I-a zis Dumnezeu:  
 „Ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubeşti, pe Isaac,  
 du-te în ţinutul Moria  
 şi jertfeşte-l acolo ca ardere de tot pe un munte,  
 pe care ţi-l voi arăta eu”.  
9a Când au ajuns la locul pe care i-l arătase Dumnezeu,  
 Abraham a zidit acolo un altar şi a aşezat lemnele pe el.  
10 Apoi a întins mâna şi a luat cuţitul, ca să-l jertfească pe fiul său.  
11 Atunci îngerul Domnului l-a strigat din cer, zicând:  
 „Abrahame, Abrahame!”  
 „Iată-mă!”, a răspuns acesta.  
12 Iar îngerul i-a zis:  
 „Nu-ţi ridica mâna asupra copilului şi nu-i face nici un rău,  
 căci ştiu acum că te temi de Dumnezeu,  
 întrucât n-ai cruţat pentru mine pe singurul tău fiu”.  
13 Abraham a ridicat ochii  
 şi a văzut la spate un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiş.  
 A luat deci berbecul şi l-a jertfit ca ardere de tot în locul fiului său.  
15 Îngerul Domnului l-a chemat din cer a doua oară pe Abraham  
16 şi i-a zis:  
 „Mă jur pe mine însumi, zice Domnul,  
 pentru că ai făcut lucrul acesta şi n-ai cruţat pe fiul tău pentru mine,  
 pe singurul tău fiu,  
17 te voi copleşi cu binecuvântări şi îţi voi înmulţi urmaşii atât de mult,  
 încât vor fi ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării  
 şi neamul tău va stăpâni cetăţile duşmanilor tăi.  
18 Prin neamul tău, toate popoarele pământului vor fi binecuvântate,  
 pentru că ai ascultat de porunca mea”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,5 şi 8.9-10.11 (R.: 1) 
  
  R.:  Păzeşte-mă, Doamne,  
    pentru că mă încred în tine. 
  
5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi, 
 tu eşti acela care ai în mână soarta mea. 
8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul; 
 dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R. 
  
9 De aceea inima mea se bucură şi sufletul meu se înveseleşte; 
 ba chiar şi trupul meu se va odihni în linişte, 
10 deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor, 
 nici nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. R. 
  
11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii; 
 în faţa ta sunt bucurii nespuse 
 şi desfătări veşnice la dreapta ta. R. 
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 LECTURA A III-A  Fiii lui Israel au intrat prin mijlocul mării,  
        mergând ca pe uscat. 
  
 Citire din cartea Exodului  14,15 – 15,1 

 
15  În zilele acelea,  
  Domnul i-a spus lui Moise: „De ce strigaţi la mine?  
 Porunceşte fiilor lui Israel să pornească.  
16 Tu însă ridică-ţi toiagul, întinde-ţi mâna asupra mării şi desparte-o,  
 ca să treacă fiii lui Israel prin mijlocul mării, ca pe uscat.  
17 Iată, eu voi împietri inimile egiptenilor, ca să meargă pe urmele voastre.  
 Eu voi triumfa, spre slava mea,  
 asupra lui Faraon şi a întregii sale oştiri,  
 asupra carelor lui şi asupra călăreţilor lui.  
18 Vor şti egiptenii că eu sunt Domnul,  
 când voi triumfa, spre slava mea, asupra carelor şi călăreţilor săi”.  
19 Îngerul Domnului, care mergea în fruntea armatei lui Israel  
 şi-a schimbat locul şi mergea în urma lor.  
 Stâlpul de nor s-a ridicat dinaintea lor şi s-a aşezat în spatele lor.  
20 Astfel a trecut şi el a stat între tabăra egiptenilor  
 şi tabăra fiilor lui Israel.  
 Acest nor era întuneric pentru unii,  
 iar pentru ceilalţi lumină în timpul nopţii  
 şi toată noaptea n-au putut să se apropie unii de alţii.  
21 Moise şi-a întins mâna asupra mării.  
 Domnul a alungat marea toată noaptea  
 cu un vânt puternic de la răsărit şi a transformat-o în uscat.  
 Apele s-au despărţit,  
22 iar fiii lui Israel au intrat prin mijlocul mării, mergând ca pe uscat,  
 iar apele erau ca un zid la dreapta şi la stânga lor.  
23 Egiptenii, urmărindu-i, au intrat după ei în mijlocul mării  
 cu toţi caii lui faraon, cu carele şi călăreţii lui.  
24 Dar spre ziuă Domnul a privit din stâlpul de foc  
 şi din nor spre tabăra egiptenilor  
 şi a umplut tabăra egiptenilor de spaimă.  
25 A făcut să sară roţile de la carele lor, încât cu greu mergeau carele.  
 Atunci au strigat egiptenii:  
 „Să fugim din faţa lui Israel,  
 că Domnul se luptă pentru ei împotriva noastră”.  
26 Domnul i-a zis lui Moise:  
 „Întinde-ţi mâna supra mării, ca să se întoarcă apele asupra  
 egiptenilor,  
 asupra carelor lor şi asupra călăreţilor lor”.  
27 Şi-a întins Moise mâna asupra mării  
 şi spre ziuă s-a întors marea la locul ei.  
 Egiptenii fugeau împotriva apei  
 şi i-a înecat Dumnezeu pe egipteni în mijlocul valurilor.  
28 Apele s-au tras la loc  



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 şi au acoperit carele şi călăreţii întregii oştiri a lui Faraon,  
 care intrase după israeliţi în mare şi nu a scăpat nici unul dintre ei.  
29 Fiii lui Israel însă au trecut prin mare ca pe uscat  
 şi apa le-a fost ca un zid de-a dreapta şi de-a stânga.  
30 Aşa i-a salvat Domnul în ziua aceea pe israeliţi din mâinile egiptenilor  
 şi au văzut fiii lui Israel cadavrele egiptenilor pe ţărmul mării.  
31 A văzut Israel puterea cea mare  
 pe care folosit-o Domnul împotriva egiptenilor.  
 S-a temut poporul de Domnul  
 şi a crezut în Domnul şi în Moise, slujitorul lui.  
15,1 Atunci Moise şi fiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta: 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ex 15,1-2.3-4.5-6.13 şi 17-18 (R.: 1a) 
  
  R.:  Să cântăm Domnului,  
    căci mare este biruinţa sa. 
  
1 Să cântăm Domnului, căci strălucită este biruinţa sa: 
 a aruncat în mare calul şi călăreţul. 
2 Domnul este puterea şi mărirea mea, căci el m-a salvat: 
 el este Dumnezeul meu, pe el îl voi cinsti; 
 el este Dumnezeul părinţilor mei, pe el îl voi preamări. R. 
  
3 Domnul este un luptător viteaz; 
 numele lui este „Cel Atotputernic”. 
4 A aruncat în mare carele şi oştirea lui Faraon; 
 căpeteniile de seamă le-a înecat în Marea Roşie. R. 
  
5 I-au înghiţit adâncurile;  
 s-au dus la fund ca o piatră. 
6 Mâna ta, Doamne, şi-a arătat puterea; 
 mâna ta, Doamne, a lovit duşmanul. R. 
  
13 Ai călăuzit în îndurarea ta poporul pe care l-ai eliberat 
 şi cu puterea ta l-ai purtat spre lăcaşul tău cel sfânt. 
17 Tu vei duce poporul tău şi îl vei aşeza pe muntele care este moştenirea ta, 
 în locul cel mai puternic, pe care tu, Doamne, ţi l-ai ales ca tron, 
 în lăcaşul tău cel sfânt, pe care l-au zidit mâinile tale. 
18 Domnul va stăpâni în veci. R. 
  



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 LECTURA A IV-A  În iubirea mea veşnică mă voi îndura de tine,  
        zice Domnul, răscumpărătorul tău. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia  54,5-14 

 
5  Aşa vorbeşte Domnul către Ierusalim:  
 „Cel care te-a creat este soţul tău:  
 numele lui este: Domnul oştirilor.  
 Răscumpărătorul tău este Cel Sfânt al lui Israel;  
 el se cheamă: Dumnezeul întregului pământ.  
6 Ca pe o femeie părăsită şi cu inima întristată  
 te cheamă Domnul înapoi.  
 Oare poate bărbatul să-şi uite soţia luată în tinereţea lui?  
 – zice Domnul Dumnezeul tău.  
7 O clipă te-am părăsit, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste.  
8 Într-o izbucnire de mânie mi-am întors faţa de tine pentru o clipă,  
 dar în iubirea mea veşnică mă voi îndura de tine,  
 zice Domnul, răscumpărătorul tău.  
9 Acum voi şti ca în vremea lui Noe,  
 când m-am jurat că apele potopului nu vor mai cuprinde pământul;  
 tot aşa mă jur şi acum că nu mă voi mai mânia împotriva ta  
 şi că nu te voi mai mustra.  
10 Munţii pot să se mute din loc şi dealurile să se clatine,  
 dar dragostea mea nu se va îndepărta de tine  
 şi legământul meu de pace nu se va clătina,  
 zice Domnul, cel care te iubeşte.  
11 Sărmane Ierusalime, lovit de vijelie şi nemângâiat,  
 iată te voi clădi din pietre preţioase  
 şi îţi voi aşeza temeliile pe pietre de safir.  
12 Îţi voi face crenelurile din rubin  
 şi porţile tale din cristal,  
 iar zidurile de împrejmuire din pietre nestemate.  
13 Toţi copiii tăi vor fi ucenici ai Domnului  
 şi se vor bucura de fericire.  
14 Vei fi clădit pe dreptate:  
 la adăpost de oprimare,  
 de care nu va mai trebui să te temi;  
 eliberat de orice groază,  
 căci aceasta nu se va mai apropia de tine”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 29,2 şi 4.5-6.11-12a şi 13b (R.: 2a) 
  
  R.:  Te preamăresc, Doamne,  
    pentru că m-ai eliberat. 
  
2 Te preamăresc, Doamne, pentru că m-ai eliberat 
 şi n-ai lăsat pe duşmanii mei să râdă de mine. 
4 Doamne, tu m-ai scos din locuinţa morţilor, 
 tu mi-ai redat viaţa, ca să nu cobor în mormânt. R. 
  
5 Cântaţi Domnului, voi credincioşii lui, 
 măriţi prin laudele voastre numele lui cel sfânt! 
6 Căci mânia lui ţine numai o clipă, dar îndurarea lui ţine toată viaţa. 
 Seara ne stăpâneşte plânsul, iar dimineaţa se revarsă bucuria. R. 
  
11 Ascultă-mă, Doamne, ai milă de mine! 
 Doamne, ajută-mă! 
12a Mi-ai schimbat plânsul în veselie, 
13b Doamne Dumnezeule, eu pururi te voi lăuda! R. 
  



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 LECTURA A V-A Veniţi la mine! Voi încheia cu voi un legământ veşnic. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia  55,1-11 
 
1  Aşa vorbeşte Domnul:  
  „Voi care sunteţi însetaţi, veniţi la apă,  
 chiar dacă nu aveţi bani, veniţi;  
 veniţi şi procuraţi-vă grâu fără bani şi mâncaţi;  
 procuraţi-vă vin şi lapte, fără să plătiţi nimic.  
2 De ce vă irosiţi banii pentru ceea ce nu vă hrăneşte  
 şi munca voastră pentru ceea ce nu vă satură?  
 Ascultaţi-mă pe mine şi veţi mânca numai bunătate:  
 şi vă veţi hrăni cu mâncăruri alese.  
3 Deschideţi-vă urechile! Veniţi la mine!  
 Voi încheia cu voi un legământ veşnic,  
 după cum i-am promis lui David.  
4 Iată pe el l-am pus ca o mărturie pentru popoare,  
 conducător şi stăpânitor peste neamuri.  
5 Iată, tu vei chema la tine popoare pe care nu le ştii  
 şi vor alerga la tine popoare care nu te cunosc;  
 vor face aceasta din iubire pentru Domnul Dumnezeul tău,  
 Sfântul lui Israel, care te va preamări.  
6 Căutaţi-l pe Domnul cât timp îl mai puteţi găsi,  
 chemaţi-l câtă vreme este aproape de voi.  
7 Cel rău să-şi părăsească drumul lui şi omul nelegiuit gândurile lui,  
 să se întoarcă la Domnul – căci el se va îndura de dânsul –  
 la Dumnezeul nostru cel mult iertător.  
8 Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre  
 şi căile voastre nu sunt căile mele, spune Domnul;  
9 cu cât cerul se înalţă deasupra pământului,  
 cu atât căile mele se înalţă peste căile voastre  
 şi gândurile mele peste gândurile voastre.  
10 După cum ploaia şi zăpada, care cad din ceruri,  
 nu se întorc înapoi fără să ude pământul,  
 fără să-l facă să rodească şi să odrăslească,  
 pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui care mănâncă,  
11 tot aşa şi cuvântul meu, care iese din gura mea,  
 nu se va întoarce la mine fără rod,  
 ci va face ceea ce vreau eu  
 şi îşi va împlini misiunea”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R.: 3) 
  
  R.:  Cântaţi cu bucurie şi veselie  
    căci mare şi sfânt este Domnul. 
  
2 Iată, Dumnezeu este mântuitorul meu: 
 voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, 
 căci Domnul este tăria şi lauda mea, 
 în el am aflat mântuirea. 
3 Cu bucurie veţi scoate apă din izvoarele mântuirii. R. 
  
4bcd Şi veţi spune atunci:  
 „Lăudaţi pe Domnul şi chemaţi numele lui, 
 vestiţi printre neamuri lucrările sale. R. 
  
5 Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri minunate; 
 să ştie aceasta tot pământul. 
6 Strigaţi cu bucurie şi veselie, locuitori ai Sionului, 
 căci Dumnezeu este în mijlocul vostru. R. 
  



Rânduiala lecturilor liturghiei 
  
 
 LECTURA A VI-A  Păşeşte spre lumină în strălucirea Domnului. 
  
 Citire din cartea profetului Baruh 3,9-15.32 – 4,4 
 
9  Ascultă, Israele, poruncile vieţii  
  şi ascultă ca să cunoşti înţelepciunea.  
10 Pentru ce te afli, Israele, exilat în ţara duşmanilor tăi?  
 Pentru ce îmbătrâneşti în ţară străină, pângărit printre cadavre,  
11 socotit în numărul celor care coboară în adâncuri?  
12 Pentru ce ai părăsit izvorul înţelepciunii?  
13 De ai fi umblat pe calea lui Dumnezeu,  
 ai fi trăit în pace pentru totdeauna.  
14 Învaţă unde este înţelepciunea, tăria şi înţelegerea  
 pentru a şti de asemenea unde este lungimea zilelor şi viaţa,  
 unde este lumina ochilor şi pacea.  
15 Cine a aflat locuinţa înţelepciunii şi cine a pătruns în visteriile ei?  
32 Cel care ştie toate o cunoaşte şi o pătrunde cu înţelepciunea lui,  
 cel care a zidit pământul pentru totdeauna şi l-a umplut cu animale.  
33 Cel care trimite lumina şi se duce;  
 o cheamă şi ea ascultă tremurând.  
34 Stelele strălucesc vesele la locul lor de veghe.  
35 El le cheamă şi ele răspund: „Iată-ne!”  
 Ele strălucesc cu bucurie pentru Creatorul lor.  
36 Acesta este Dumnezeul nostru şi nimeni altul nu este asemenea lui.  
37 El a descoperit toată calea ştiinţei  
 şi a încredinţat-o lui Iacob, slujitorul său,  
 şi lui Israel, cel iubit de dânsul.  
38 Astfel înţelepciunea a apărut pe pământ  
 şi a locuit în mijlocul oamenilor.  
4,1 Înţelepciunea este cartea poruncilor lui Dumnezeu  
 şi Legea care dăinuieşte veşnic;  
 toţi cei care o ţin vor trăi;  
 cei care o părăsesc vor pieri. 
2 Întoarce-te, Iacobe, şi îmbrăţişeaz-o;  
 la lumina ei, îndreaptă-te spre lumină.  
3 Nu da altuia mărirea ta şi favorurile tale unui popor străin;  
4 noi suntem fericiţi, Israele,  
 căci nouă ni s-au descoperit cele plăcute lui Dumnezeu. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.11 (R.: In 6,68b) 
  
  R.:  Tu Doamne,  
    ai cuvintele vieţii veşnice. 
  
8 Legea Domnului este desăvârşită, 
 înviorează sufletul; 
 mărturia Domnului este adevărată, 
 îl face înţelept pe cel neştiutor. R. 
  
9 Orânduirile Domnului sunt drepte, 
 înveselesc inima, 
 poruncile Domnului sunt strălucitoare,  
 luminează ochii. R. 
  
10 Frica de Domnul este curată; 
 rămâne în veacul veacului; 
 judecăţile Domnului sunt adevărate, 
 toate sunt drepte. R. 
  
11 Ele sunt mai preţioase decât aurul 
 şi decât toate pietrele scumpe, 
 mai dulci decât fagurele  
 şi decât mierea. R. 
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 LECTURA A VII-A Vă voi stropi cu apă curată  
        şi vă voi da o inimă nouă. 
  
 Citire din cartea profetului Ezechiel  36,16-17a.18-28 
 
16  Domnul mi-a zis:  
  „Fiul omului, când fiii lui Israel locuiau în ţara lor  
17a au pângărit-o cu purtarea lor şi cu faptele lor”.  
18 Am făcut să cadă asupra lor mânia mea  
 pentru sângele pe care l-au vărsat în ţară  
 şi pentru idolii cu care s-au pângărit.  
19 I-am risipit printre popoarele păgâne  
 şi au fost împrăştiaţi prin ţări străine.  
 I-am judecat după purtările lor şi după faptele lor.  
20 La popoarele la care s-au dus au necinstit numele meu cel sfânt,  
 încât se zicea despre ei:  
 „Acesta este poporul lui Dumnezeu,  
 care a trebuit să-şi părăsească ţara”.  
21 Dar am luat în consideraţie numele meu cel sfânt,  
 pe care fiii lui Israel l-au necinstit printre popoarele la care s-au dus.  
22 De aceea spune casei lui Israel:  
 „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu:  
 aceasta nu pentru voi o fac, casa lui Israel,  
 ci pentru numele cel sfânt  
 pe care l-aţi necinstit voi printre popoarele la care aţi mers.  
23 Voi face să apară sfinţenia numelui meu cel mare  
 pe care la-ţi necinstit printre popoare,  
 pe care voi l-aţi profanat în mijlocul lor.  
 Vor afla popoarele că eu sunt Domnul,  
 zice Domnul Dumnezeu,  
 când îmi voi arăta sfinţenia înaintea lor.  
24 Vă voi scoate dintre popoare, vă voi aduna din toate ţările  
 şi vă voi aduce înapoi în pământul vostru.  
25 Vă voi stropi cu apă curată şi vă voi curăţi.  
 Vă voi curăţi de toate întinările şi de toată idolatria voastră.  
26 Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou;  
 voi scoate din trupul vostru inima de piatră  
 şi vă voi da o inimă de carne.  
27 Voi pune în voi duhul meu şi atunci veţi urma legile mele,  
 veţi păzi poruncile mele şi le veţi pune în practică.  
28 Veţi locui în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri.  
 Veţi fi poporul meu şi eu voi fi Dumnezeul vostru. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 41,3.5bcd; 42,3.4 (R.: 41,2) 
  
  R.:  Sufletul meu te doreşte  
    pe tine, Dumnezeule. 
  
3 Sufletul meu e însetat de Dumnezeu, de Dumnezeul cel viu; 
 când îmi va fi dat să văd faţa lui Dumnezeu? R. 
  
5bcd Îmi creşte inima când îmi aduc aminte, 
 cum mă îmbulzeam prin mulţime, până la casa lui Dumnezeu, 
 în mijlocul strigătelor de bucurie şi de laudă 
 ale unei mulţimi în sărbătoare. R. 
  
42,3 Trimite-mi lumina şi adevărul tău, 
 ele să mă călăuzească, 
 să mă ducă la muntele tău cel sfânt 
 şi în lăcaşurile tale. R. 
  
4 Voi merge la altarul lui Dumnezeu, 
 la Dumnezeu care este bucuria şi veselia mea; 
 voi proclama în imnurile mele, 
 că tu eşti Dumnezeu, Dumnezeul meu! R. 
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sau, când se celebrează botezul: 
  
 PSALMUL RESPONSORIAL Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R.: 3) 
  
  R.:  Cântaţi cu bucurie şi veselie  
    căci mare şi sfânt este Domnul. 
  
2 Iată, Dumnezeu este mântuitorul meu: 
 voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, 
 căci Domnul este tăria şi lauda mea, 
 în el am aflat mântuirea. 
3 Cu bucurie veţi scoate apă din izvoarele mântuirii. R. 
  
4bcd Şi veţi spune atunci:  
 „Lăudaţi pe Domnul şi chemaţi numele lui, 
 vestiţi printre neamuri lucrările sale. R. 
  
5 Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri minunate; 
 să ştie aceasta tot pământul. 
6 Strigaţi cu bucurie şi veselie, locuitori ai Sionului, 
 căci Dumnezeu este în mijlocul vostru. R. 
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  sau 
  
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 50,12-13.14-15.18-19 (R.: 12a) 
  
  R.:  Zideşte în mine, Dumnezeule, 
    o inimă curată. 
  
12 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, 
 şi un duh drept înnoieşte înăuntrul meu. 
13 Nu mă alunga din faţa ta 
 şi Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. R. 
  
14 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale 
 şi întăreşte-mă cu duh binevoitor. 
15 Atunci voi învăţa pe cei păcătoşi căile tale 
 şi cei rătăciţi se vor întoarce la tine. R. 
  
18 Dacă ai fi voit jertfe, ţi-aş fi adus, 
 dar arderile de tot nu-ţi sunt plăcute. 
19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit, 
 inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui. R. 
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 EPISTOLA  Cristos înviat din morţi nu mai moare. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 6,3-11 

 
3  Fraţilor,  
  nu ştiţi voi oare că toţi cei care am fost botezaţi în Cristos Isus,  
 întru moartea lui am fost botezaţi?  
4 Prin botez am fost înmormântaţi împreună cu el întru moarte,  
 pentru ca să trăim o viaţă nouă asemenea lui Cristos,  
 care a înviat din morţi prin atotputernicia Tatălui;  
5 căci dacă am fost uniţi cu el printr-o moarte asemănătoare cu a lui,  
 atunci vom fi uniţi cu el şi printr-o înviere asemănătoare cu a lui.  
6 Căci noi o ştim:  
 omul cel vechi din noi a fost răstignit împreună cu Cristos,  
 pentru ca acest trup păcătos să fie redus la neputinţă  
 şi să nu mai fim sclavii păcatului.  
7 Căci cel care a murit, este eliberat de păcat.  
8 Dacă am murit împreună cu Cristos,  
 credem că vom trăi de asemenea împreună cu el  
9 căci noi o ştim bine: Cristos înviat din morţi nu mai moare.  
 Moartea nu mai are nici o putere asupra lui.  
10 El a murit;  
 a murit pentru păcat o dată pentru totdeauna,  
 iar acum trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu.  
11 Aşa şi voi, socotiţi-vă că sunteţi morţi pentru păcat,  
 dar că trăiţi pentru Dumnezeu, în Isus Cristos Domnul nostru. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 117,1-2.16ab-17.22-23 
  
  R.:  Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
  
1 Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun, 
 veşnică este îndurarea lui! 
2 Să spună Israel că este bun, 
 veşnică este îndurarea lui! R. 
  
16ab Dreapta Domnului şi-a arătat puterea, 
 dreapta Domnului m-a înălţat. 
17 Nu voi muri, ci voi trăi 
 şi voi vesti faptele Domnului. R. 
  
22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii 
 a ajuns în capul unghiului. 
23 Domnul a făcut acest lucru 
 şi este minunat în ochii noştri. R. 
  
 



Săptămâna Sfântă 
  

ANUL A 
  
 EVANGHELIA  A înviat şi merge înaintea voastră în Galileea. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 28,1-10 

 
1  După ce a trecut sâmbăta, în zorii zilei întâi a săptămânii,  
  Maria Magdalena şi cealaltă Marie  
 s-au dus ca să vadă mormântul lui Isus.  
2 Şi iată, a avut loc un mare cutremur de pământ;  
 îngerul Domnului a coborât din cer şi a răsturnat piatra şi s-a aşezat pe ea. 
3 Înfăţişarea lui era ca fulgerul, iar îmbrăcămintea albă ca zăpada.  
4 Străjerii au fost zguduiţi de frică şi au rămas ca morţi.  
5 Îngerul, adresându-se femeilor, le-a zis:  
 „Nu vă temeţi! Ştiu, îl căutaţi pe Isus cel răstignit.  
6 Nu este aici, căci a înviat, precum a zis.  
 Veniţi şi vedeţi locul unde a zăcut.  
7 Mergeţi îndată şi spuneţi ucenicilor săi:  
 a înviat din morţi şi merge înaintea voastră în Galileea.  
 Acolo îl veţi vedea. Iată vă spun acestea”. 
8 Ele, atunci, au părăsit mormântul în grabă,  
 cuprinse de teamă şi bucurie mare  
 şi au alergat să dea de ştire ucenicilor lui. 
9 Dar iată că Isus le-a ieşit în întâmpinare şi le-a spus: „Bucuraţi-vă!”  
 Ele s-au apropiat, i-au cuprins picioarele şi i s-au închinat.  
10 Atunci Isus le-a zis: „Nu vă temeţi.  
 Mergeţi şi daţi de ştire fraţilor mei, ca să meargă în Galileea;  
 acolo mă vor vedea”. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna Sfântă 
  

ANUL B 
  
 EVANGHELIA  Isus Nazarineanul cel răstignit a înviat. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Marcu  16,1-8 

 
1  După ce a trecut sâmbăta,  
  Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob şi Salomea  
 au cumpărat mirodenii ca să îmbălsămeze trupul lui Isus.  
2 Dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii,  
 pe când răsărea soarele, ajung la mormânt. 
3 Îşi ziceau între ele:  
 „Cine ne va prăvăli piatra de la intrarea în mormânt?”  
4 Dar când s-au uitat,  
 au văzut că fusese răsturnată piatra care era foarte mare. 
5 Când au intrat în mormânt,  
 au văzut un tânăr aşezat în partea dreaptă, îmbrăcat în alb,  
 şi s-au înspăimântat.  
6 Îngerul le-a spus:  
 „Nu vă temeţi! Îl căutaţi pe Isus Nazarineanul cel răstignit?  
 A înviat. Nu este aici. Iată locul unde îl puseseră.  
7 Mergeţi, aşadar, şi spuneţi ucenicilor lui şi lui Petru;  
 el merge în Galileea, înaintea voastră;  
 acolo îl veţi vedea, după cum v-a spus”. 
8 Ele au ieşit şi au fugit de la mormânt, tremurând de spaimă.  
 Şi n-au spus nimănui nimic, căci se temeau. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna Sfântă 
  

ANUL C 
 
 EVANGHELIA  Pentru ce îl căutaţi pe cel viu între cei morţi? 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 24,1-12 

 
1  În ziua întâi a săptămânii, dis-de-dimineaţă,  
  femeile s-au dus la mormânt cu mirodeniile pe care le pregătiseră.  
2 Şi au găsit piatra răsturnată de pe mormânt.  
3 Când au intrat, nu au găsit trupul Domnului Isus.  
4 Nu ştiau ce să creadă,  
 când, iată, le-au apărut doi bărbaţi în veşminte strălucitoare.  
5 Ele au fost cuprinse de spaimă  
 şi şi-au îndreptat ochii în pământ. 
 Bărbaţii le-au zis:  
 „Pentru ce îl căutaţi pe cel viu între cei morţi?  
6 Nu este aici, a înviat.  
 Amintiţi-vă ce v-a spus pe când se afla încă în Galileea:  
7 Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile celor păcătoşi,  
 să fie răstignit, iar a treia zi să învie”. 
8 Ele atunci şi-au adus aminte de aceste cuvinte.  
9 Revenind de la mormânt,  
 ele au vestit toate acestea celor unsprezece şi tuturor celorlalţi. 
10 Erau Maria Magdalena şi Ioana şi Maria lui Iacob;  
 acelaşi lucru l-au spus apostolilor şi celelalte femei care fuseseră cu ele.  
11 Cuvintele acestea li s-au părut nişte închipuiri şi nu le-au crezut. 
12 Totuşi Petru a plecat îndată la mormânt  
 şi, aplecându-se, nu a văzut altceva decât giulgiurile.  
 Şi s-a întors uimit de cele petrecute. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Octava Paştelui 
  

LITURGHIA DIN TIMPUL ZILEI 
  
 LECTURA I  Am mâncat şi am băut cu el după ce a înviat din morţi. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  10,34a.37-43 

 
34a  În zilele acelea, 
  Petru, a luat cuvântul şi a zis:  
37 „Voi ştiţi ce s-a petrecut în toată Iudeea, începând din Galileea,  
 după botezul predicat de Ioan:  
38 cum l-a consacrat Dumnezeu prin Duhul Sfânt  
 şi l-a întărit cu puterea sa pe Isus din Nazaret,  
 care pe unde a trecut a făcut bine şi i-a vindecat pe toţi cei stăpâniţi de  
 Diavol, căci Dumnezeu era cu el.  
39 Noi suntem martori la tot ceea ce a făcut el în ţara iudeilor şi în Ierusalim;  
 ei l-au omorât, atârnându-l pe lemnul crucii.  
40 Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi,  
 şi i-a îngăduit să se arate,  
41 nu la tot poporul,  
 ci martorilor orânduiţi de Dumnezeu,  
 nouă care am mâncat şi am băut cu el, după ce a înviat din morţi.  
42 El ne-a poruncit să predicăm poporului  
 şi să dăm mărturie că el este acela care a fost pus de Dumnezeu,  
 ca judecător al celor vii şi al celor morţi.  
43 Despre el toţi profeţii dau mărturie:  
 că oricine crede în el primeşte, în numele lui, iertarea păcatelor”. 
  

Cuvântul Domnului 



Octava Paştelui 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 117,1-2.16ab-17.22-23 
  
  R.:  Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
  
1 Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun, 
 veşnică este îndurarea lui! 
2 Să spună Israel că este bun, 
 veşnică este îndurarea lui! R. 
  
16ab Dreapta Domnului şi-a arătat puterea, 
 dreapta Domnului m-a înălţat. 
17 Nu voi muri, ci voi trăi 
 şi voi vesti faptele Domnului. R. 
  
22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii 
 a ajuns în capul unghiului. 
23 Domnul a făcut acest lucru 
 şi este minunat în ochii noştri. R. 
  



Octava Paştelui 
  
 
 LECTURA A II-A  Căutaţi cele de sus unde este Cristos. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni  3,1-4 

 
1  Fraţilor,  
  dacă, aşadar, aţi înviat împreună cu Cristos,  
 râvniţi la lucrurile de sus,  
 unde Cristos şade de-a dreapta lui Dumnezeu.  
2 Năzuiţi spre cele de sus, nu la cele de pe pământ.  
3 Căci voi aţi murit  
 şi viaţa voastră este ascunsă de acum cu Cristos în Dumnezeu;  
4 când Cristos, care este viaţa voastră, se va arăta,  
 atunci şi voi vă veţi arăta împreună cu el plini de slavă. 
  

Cuvântul Domnului 



Octava Paştelui 
  
 
  sau la alegere: 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 5,6b-8 

 
6b  Fraţilor,  
  nu ştiţi voi oare că puţină plămădeală dospeşte tot aluatul? 
7 Curăţiţi-vă de plămădeala cea veche, ca să fiţi un aluat nou, 
 pentru că voi trebuie să fiţi ca pâinile nedospite. 
 Iată, Cristos, mielul nostru de paşti a fost jertfit. 
8 Să prăznuim deci sărbătoarea nu cu plămădeala cea veche, 
 cu plămădeala răutăţii şi a perversităţii, 
 dar cu pâinile nedospite ale curăţiei şi ale adevărului. 
  

Cuvântul Domnului 



Octava Paştelui 
  
 
 SECVENŢA: (În această zi este obligatorie; în zilele din octavă, la alegere.) 
  
  Creştinilor, aduceţi Victimei Pascale 
  jertfă de laudă. 
  
  Mielul a răscumpărat turma; 
  Cristos cel nevinovat i-a împăcat pe oamenii păcătoşi 
  cu Tatăl ceresc. 
  
  Moartea şi viaţa s-au înfruntat în mod minunat: 
  Stăpânul vieţii a murit, 
  dar acum e viu şi domneşte. 
  
  „Spune-ne, Marie Magdalena, 
  ce-ai văzut pe cale?” 
  
  „Am văzut mormântul lui Cristos care trăieşte, 
  am văzut mărirea celui înviat. 
  
  I-am văzut pe îngeri, martorii învierii lui, 
  giulgiul şi veşmintele. 
  
  Cristos, speranţa mea, a înviat! 
  El va merge înaintea voastră în Galileea”. 
  
  Noi o ştim: Cristos Domnul 
  a înviat cu adevărat din morţi. 
  
  Tu, rege biruitor al morţii, 
  îndură-te de noi toţi. Aleluia 
  



Octava Paştelui 
  
 
 ALELUIA 1 Cor 5,7b-8a 
  (Aleluia) Cristos, Mielul nostru de Paşti, a fost jertfit. 
     Aşadar, să ne bucurăm în Domnul. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  El trebuia să învie din morţi. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 20,1-9 

 
1  În prima zi a săptămânii,  
  Maria Magdalena a mers dis-de-dimineaţă la mormânt,  
 pe când era încă întuneric.  
 Ea a văzut că piatra fusese înlăturată de pe mormânt.  
2 Atunci a alergat la Simon Petru şi la celălalt ucenic, pe care îl iubea Isus  
 şi le-a zis: „L-au luat pe Domnul din mormânt şi nu ştim unde l-au pus”.  
3 Petru şi celălalt ucenic au plecat şi s-au dus la mormânt.  
4 Alergau amândoi, dar celălalt ucenic, alergând mai repede decât Petru,  
 a ajuns cel dintâi la mormânt.  
5 Aplecându-se, a văzut fâşiile de pânză pe jos, dar nu a intrat.  
6 A ajuns şi Simon Petru care venea după el.  
7 A intrat în mormânt şi a văzut fâşiile de pânză pe jos,  
 ca şi ştergarul care îi acoperise capul;  
 acesta din urmă nu era împreună cu fâşiile de pânză,  
 ci era înfăşurat şi pus undeva deoparte.  
8 Atunci a intrat şi celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la mormânt.  
 El a văzut şi a crezut.  
9 Căci ei încă nu ştiau că, după Scriptură, Isus trebuia să învie din morţi. 
  

Cuvântul Domnului 
  

În locul acestei Evanghelii, poate fi citită Evanghelia din Noaptea Sfântă, pag. 404. 
 



Octava Paştelui 
  

Unde se celebrează Liturghia de seară poate fi citită Evanghelia Lc 24,13-35, pag. 421. 
 

LUNI 
DIN OCTAVA PAŞTELUI 

  
 LECTURA I  Pe acest Isus, Dumnezeu l-a înviat din morţi;  
      noi toţi suntem martori ai acestui fapt. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  2,14.22-32 

 
14  În ziua de Rusalii,  
  Petru, stând în picioare împreună cu cei unsprezece apostoli,  
 le-a zis cu glas puternic:  
 „Bărbaţi iudei şi voi toţi care locuiţi în Ierusalim,  
 ca să ştiţi ce s-a petrecut, ascultaţi-mi cuvintele:  
22 E vorba despre Isus din Nazaret,  
 acest bărbat pe care Dumnezeu l-a adeverit înaintea voastră  
 prin faptele puternice, prin minunile şi semnele  
 pe care le-a săvârşit printr-însul în mijlocul vostru,  
 după cum voi înşivă o ştiţi.  
23 Pe omul acesta, dat în mâinile voastre,  
 după planul rânduit şi după ştiinţa de mai înainte a lui Dumnezeu,  
 voi l-aţi ucis, răstignindu-l prin mâinile celor fărădelege;  
24 dar Dumnezeu l-a înviat, eliberându-l de legăturile morţii.  
 Căci nu era cu putinţă să fie ţinut în stăpânirea ei,  
25 de vreme ce David zice:  
 «Eu îl am mereu în faţa ochilor mei pe Domnul;  
 când ştiu că-i la dreapta mea nu mă clatin.  
26 Inima mea se bucură şi sufletul meu se înveseleşte;  
 chiar şi trupul meu se va odihni în linişte,  
27 deoarece tu nu vei putea lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor  
 şi nici nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea.  
28 Mi-ai făcut cunoscute căile vieţii,  
 mă vei umple de bucurie în prezenţa ta».  
29 Fraţilor, să-mi fie îngăduit a vă spune fără sfială:  
 patriarhul David a murit şi a fost îngropat,  
 iar mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi.  
30 Dar cum el era profet şi ştia că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ  
 că va face ca unul din urmaşii săi să şadă pe scaunul său de domnie,  
31 el a văzut dinainte şi a profeţit învierea lui Cristos,  
 care într-adevăr nu a fost lăsat în locuinţa morţilor,  
 iar trupul lui nu a văzut putrezirea.  
32 Dumnezeu l-a înviat pe acest Isus;  
 noi toţi suntem martori ai acestui fapt”. 
  

Cuvântul Domnului 



Octava Paştelui 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.9-10.11 (R.: 1) 
  
  R.:  Păzeşte-mă, Dumnezeule,  
    pentru că mă încred în tine. 
  
1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că mă încred în tine. 
2a Am spus lui Dumnezeu: „Tu eşti Dumnezeul meu!” 
5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi, 
 tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R. 
  
7 Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înţelepciune, 
 căci până şi noaptea mă îndeamnă inima. 
8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul; 
 dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R. 
  
9 De aceea inima mea se bucură şi sufletul meu se înveseleşte; 
 ba chiar şi trupul meu se va odihni în linişte, 
10 deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor, 
 nici nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. R. 
  
11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii; 
 în faţa ta sunt bucurii nespuse 
 şi desfătări veşnice la dreapta ta. R. 
  
 Secvenţa, la alegere, pag. 410. 
  



Octava Paştelui 
  
 
 ALELUIA Ps 117,24 
  (Aleluia) Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: 
     să ne bucurăm şi să ne înveselim într-însa. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Spuneţi fraţilor mei să meargă în Galileea;  
       acolo mă vor vedea. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Matei  28,8-15 

 
  În timpul acela, 
  după ce au auzit cuvintele îngerului,  
8 femeile, au părăsit mormântul în grabă, cuprinse de teamă şi bucurie  
 mare şi au alergat să dea de ştire ucenicilor lui. 
9 Dar iată că Isus le-a ieşit în întâmpinare şi le-a zis:  
 „Bucuraţi-vă!”  
 Ele s-au apropiat, i-au cuprins picioarele şi i s-au închinat.  
10 Atunci Isus le-a zis: „Nu vă temeţi.  
 Mergeţi şi daţi de ştire fraţilor mei, ca să meargă în Galileea;  
 acolo mă vor vedea”. 
11 În timp ce mergeau ele, câţiva dintre soldaţii puşi de pază la mormânt  
 au venit în cetate şi au dat de ştire arhiereilor tot ce se petrecuse. 
12 Aceştia s-au adunat împreună cu bătrânii şi,  
 ţinând sfat, au dat soldaţilor o sumă foarte mare de bani, zicându-le:  
13 “Să spuneţi aşa:  
 «Ucenicii lui au venit noaptea şi l-au furat pe când noi dormeam». 
14 Şi dacă va ajunge această veste la urechile guvernatorului  
 ne luăm noi obligaţia să-l îmbunăm şi să vă scăpăm de orice neplăceri”. 
15 Soldaţii au luat banii şi au făcut cum li s-a spus;  
 şi aceasta s-a răspândit şi a rămas la evrei până în ziua de astăzi. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Octava Paştelui 
  

MARŢI 
DIN OCTAVA PAŞTELUI 

  
 LECTURA I  Faceţi pocăinţă şi fiecare dintre voi să se boteze  
      în numele lui Isus Cristos. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  2,36-41 

 
36  În ziua de Rusalii, Petru spunea iudeilor:  
  „Să ştie tot poporul lui Israel,  
 că Dumnezeu l-a înălţat ca Domn şi Mesia,  
 pe acest Isus, pe care voi l-aţi răstignit”.  
37 Auzind ei acestea, au fost mişcaţi până în adâncul inimii  
 şi l-au întrebat pe Petru şi pe ceilalţi apostoli:  
 „Fraţilor, ce trebuie să facem?”.  
38 Petru le-a răspuns:  
 „Convertiţi-vă şi fiecare dintre voi să se boteze  
 în numele lui Isus Cristos,  
 pentru a primi iertarea păcatelor voastre.  
 Astfel veţi primi darul Duhului Sfânt.  
39 Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri  
 şi pentru toţi cei care sunt departe acum:  
 pentru toţi aceia, pe care Domnul Dumnezeul nostru îi va chema,  
 oricât de mare ar fi numărul lor”.  
40 Şi cu multe alte cuvinte îi convingea şi-i îndemna, zicându-le:  
 „Salvaţi-vă din mijlocul acestui popor rătăcit!”.  
41 Cei care au primit îndemnul lui Petru s-au botezat.  
 În ziua aceea, comunitatea a crescut cu circa trei mii de suflete. 
  

Cuvântul Domnului 



Octava Paştelui 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,4-5.18-19.20 şi 22 (R.: 5b) 
  
  R.:  Pământul este plin 
    de îndurarea Domnului! 
   sau 
    Aleluia! 
  
4 Drept este cuvântul Domnului 
 şi în toate lucrările sale se arată adevărul. 
5 El iubeşte dreptatea şi adevărul, 
 pământul este plin de bunătatea Domnului. R. 
  
18 Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi 
 spre cei care se tem de dânsul, spre cei ce nădăjduiesc în mila lui, 
19 ca să-i scape de la moarte 
 şi să-i hrănească în timp de foamete. R. 
  
20 Sufletul nostru îl aşteaptă pe Domnul, 
 pentru că este ajutorul şi apărătorul nostru. 
22 Fie, Doamne, mila ta asupra noastră, 
 precum şi speranţa noastră este în tine. R. 
  
 Secvenţa, la alegere, pag. 410. 
  



Octava Paştelui 
  
 
 ALELUIA Ps 117,24 
  (Aleluia) Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: 
     să ne bucurăm şi să ne înveselim într-însa. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  L-am văzut pe Domnul şi mi-a spus acestea. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos  
 după sfântul Ioan 20,11-18 
 
11  În timpul acela, 
  Maria stătea lângă mormânt şi plângea.  
 În timp ce plângea, s-a aplecat şi s-a uitat în mormânt.  
12 Atunci a văzut doi îngeri, îmbrăcaţi în alb,  
 şezând în locul unde fusese pus trupul lui Isus, unul la cap şi altul la  
 picioare. 
13 „Femeie, au întrebat-o ei, de ce plângi?” 
 Ea le-a răspuns: „Fiindcă l-au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde l-au  
 pus”. 
14 Spunând aceasta, s-a întors şi l-a văzut pe Isus, stând acolo în picioare,  
 dar nu ştia că este Isus. 
15 „Femeie, a întrebat-o Isus, de ce plângi? Pe cine cauţi?” 
 Ea, crezând că este grădinarul, i-a zis:  
 „Domnule dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus şi mă voi duce să-l iau”. 
16 Isus i-a spus: „Marie!”  
 Ea l-a recunoscut şi i-a spus în evreieşte:  
 „Rabboni!” - adică „Învăţătorule!” 
17 Isus i-a zis: „Nu mă atinge, căci nu m-am urcat încă la Tatăl meu,  
 dar mergi la fraţii mei şi spune-le că mă urc la Tatăl meu şi la Tatăl  
 vostru,  
 la Dumnezeul meu şi la Dumnezeul vostru”. 
18 Maria Magdalena a mers şi le-a spus ucenicilor:  
 „L-am văzut pe Domnul şi mi-a spus aceste lucruri!” 
  

Cuvântul Domnului 
 



Octava Paştelui 
  

MIERCURI 
DIN OCTAVA PAŞTELUI 

  
 LECTURA I  Ceea ce am aceea îţi dau:  
      în numele lui Isus, scoală-te şi umblă!  
  
 Citire din Faptele Apostolilor  3,1-10 

 
1  În zilele acelea, 
  Petru şi Ioan urcau la templu  
 pentru rugăciunea de la ora trei după-amiază.  
2 Tocmai atunci era adus un olog din naştere,  
 pe care-l aşezau în fiecare zi la uşa templului, numită Cea Frumoasă, 
 ca să ceară pomană de la cei ce intrau în templu.  
3 Văzând pe Petru şi Ioan, care tocmai intrau, el le-a cerut ceva de pomană.  
4 Iar Petru şi Ioan, privindu-l în faţă i-au spus: „Uită-te la noi!”.  
5 El şi-a aţintit privirea asupra lor, nădăjduind că va primi ceva de la ei.  
6 Dar Petru i-a zis: „N-am nici argint, nici aur;  
 însă ceea ce am aceea îţi dau:  
 În numele lui Isus Cristos, Nazarineanul, scoală-te şi umblă!”.  
7 Şi luându-l de mâna dreaptă, l-a ridicat  
 şi îndată i s-au întărit gleznele şi tălpile picioarelor.  
8 Dintr-o săritură a fost în picioare şi a început să meargă.  
9 A intrat cu ei în templu, umblând, sărind  
 şi lăudându-l pe Dumnezeu.  
 Tot poporul l-a văzut cum umbla şi-l lăuda pe Dumnezeu.  
10 Îl recunoşteau: el era acela care şedea pentru pomană  
 la poarta Cea Frumoasă a templului.  
 Şi i-a cuprins uimirea şi nedumerirea pentru cele întâmplate. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,1-2.3-4.6-7.8-9 (R.: 3b) 
  
  R.:  Să se bucure inima  
    celor care-l caută pe Domnul! 
   sau 
    Aleluia. 
  
1 Lăudaţi-l pe Domnul, preamăriţi numele lui! 
 Faceţi cunoscute printre popoare 
 faptele sale minunate! 
2 Cântaţi, cântaţi în cinstea lui! 
 Vorbiţi despre toate minunile sale! R. 
  
3 Lăudaţi-vă cu numele lui cel sfânt! 
 Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul! 
4 Alergaţi la Domnul şi la ajutorul lui, 
 căutaţi întotdeauna faţa lui! R. 
  
6 Voi, urmaşii lui Abraham, slujitorul Domnului, 
 voi, copiii lui Iacob, alesul Domnului, 
7 Domnul este Dumnezeul nostru; 
 hotărârile lui sunt lege pentru tot pământul. R. 
  
8 El îşi aduce aminte totdeauna de legământul său, 
9 de făgăduinţele făcute pentru o mie de generaţii, 
 de legământul pe care l-a încheiat cu Abraham 
 şi de jurământul făcut lui Isaac. R. 
  
 Secvenţa, la alegere, pag. 410. 
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 ALELUIA Ps 117,24 
  (Aleluia) Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: 
     să ne bucurăm şi să ne înveselim într-însa. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  L-au cunoscut la frângerea pâinii. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 24,13-35 

 
13  A treia zi, după moartea lui Isus,  
  doi ucenici mergeau către un sat numit Emaus,  
 situat la două ore de mers din Ierusalim,  
14 şi vorbeau între ei despre toate cele întâmplate.  
15 Pe când vorbeau şi discutau aprins,  
 Isus însuşi s-a apropiat şi a început să meargă cu ei.  
16 Însă ochii lor erau ţinuţi să nu-l cunoască.  
17 Isus le-a zis: „Despre ce vorbeaţi între voi pe drum?”.  
 Atunci ei, foarte trişti, s-au oprit.  
18 Unul dintre ei, cu numele Cleofa, i-a răspuns:  
 „Oare tu eşti singurul dintre toţi cei care au fost la Ierusalim,  
 care nu cunoaşte cele petrecute acolo zilele acestea?”.  
19 El i-a întrebat: „Ce anume?”.  
 I-au răspuns: „Cele despre Isus din Nazaret,  
 care era profet puternic prin faptele şi cuvintele sale  
 în faţa lui Dumnezeu şi a întregului popor;  
20 arhiereii şi mai marii poporului l-au trădat,  
 au cerut să fie condamnat la moarte şi să fie răstignit.  
21 Noi speram că el va fi eliberatorul lui Israel  
 şi iată, astăzi este deja a treia zi de când s-au petrecut toate acestea.  
22 Ba mai mult, nişte femei de-ale noastre ne-au şi speriat;  
 ele s-au dus dis-de-dimineaţă la mormânt,  
23 dar n-au găsit trupul lui;  
 atunci au venit să ne spună că le-au apărut şi nişte îngeri,  
 care le-au spus că el trăieşte.  
24 Unii dintre ai noştri au mers la mormânt  
 şi au spus că cele spuse de femei erau adevărate, dar pe el nu l-au văzut”.  
25 Atunci Isus le-a zis: „Aşadar, tot n-aţi înţeles!  
 Cât de greoi sunteţi la inimă, ca să credeţi toate cele spuse de profeţi!  
26 Nu trebuia oare ca Mesia să sufere toate acestea  
 pentru a intra în slava sa?”.  
27 Şi începând cu Moise şi continuând cu toţi profeţii,  
 le-a dovedit din toată Scriptura cele care se refereau la el.  
28 Când s-au apropiat de satul în care mergeau,  
 Isus s-a făcut că merge mai departe.  
29 Dar ei s-au străduit să-l reţină:  
 „Rămâi cu noi, că se lasă seara şi ziua e deja pe sfârşite”.  
 A intrat deci şi a rămas cu ei.  
30 Şi, pe când stătea cu ei la masă,  
 a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o şi le-a dat-o.  
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31 Atunci li s-au deschis ochii şi l-au recunoscut,  
 dar el s-a făcut nevăzut din ochii lor.  
32 Iar ei şi-au zis unul către altul:  
 „Nu ne ardea oare inima în noi când ne vorbea pe drum  
 şi ne explica Scripturile?”.  
33 Şi imediat s-au ridicat de la masă şi s-au întors la Ierusalim.  
 Acolo i-au găsit pe cei unsprezece apostoli, adunaţi cu ai lor,  
34 care le-au zis: „E adevărat, Domnul a înviat şi s-a arătat lui Simon Petru”.  
35 La rândul lor, au povestit ce li s-a întâmplat pe drum  
 şi cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. 
  

Cuvântul Domnului 
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JOI 
DIN OCTAVA PAŞTELUI 

 
 LECTURA I  Voi l-aţi omorât pe Creatorul vieţii,  
      dar Dumnezeu l-a înviat din morţi. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  3,11-26 

 
11  În zilele acelea, 
  deoarece ologul vindecat se ţinea de Petru şi Ioan,  
 tot poporul a alergat uimit la ei, în pridvorul lui Solomon.  
12 Petru, văzând aceasta, s-a adresat poporului:  
 „Bărbaţi israeliţi, pentru ce vă miraţi de aceasta?  
 Pentru ce vă uitaţi aşa la noi,  
 ca şi cum noi, prin puterea sau prin cucernicia noastră,  
 l-am fi făcut pe acest om să umble?  
13 Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob, 
 Dumnezeul părinţilor noştri l-a preamărit pe slujitorul său Isus,  
 pe care voi l-aţi dat în mâinile lui Pilat şi de care v-aţi lepădat,  
 deşi Pilat era hotărât să-l elibereze.  
14 Voi v-aţi lepădat de Cel Sfânt şi Drept  
 şi aţi cerut să vi se graţieze un ucigaş.  
15 L-aţi omorât pe Creatorul vieţii, dar Dumnezeu l-a înviat din morţi; 
 noi suntem martori ai acestui fapt.  
16 Totul se întemeiază pe credinţa în numele lui Isus;  
 acest nume l-a întărit pe omul pe care voi îl vedeţi şi îl cunoaşteţi;  
 pentru că credinţa în Isus e aceea care i-a redat acestui om 
 sănătatea deplină în faţa voastră a tuturor.  
17 De altfel, fraţilor, eu ştiu bine, că din neştiinţă aţi făcut aceasta,  
 ca şi mai marii voştri.  
18 Dar Dumnezeu a împlinit astfel ceea ce vestise dinainte  
 prin glasul tuturor profeţilor,  
 anume că Mesia avea să pătimească.  
19 Deci convertiţi-vă şi întoarceţi-vă la Dumnezeu,  
 pentru ca să se şteargă păcatele voastre;  
20 astfel Dumnezeu va face să vină vremuri de mângâiere  
 şi vi-l va trimite pe cel vestit vouă de mai înainte, pe Isus Cristos,  
21 care trebuie să rămână în cer  
 până în timpul aşezării din nou a tuturor lucrurilor,  
 după cum a vorbit chiar Dumnezeu,  
 prin gura sfinţilor săi profeţi din vechime.  
22 Moise a zis: „Domnul Dumnezeu va ridica pentru voi,  
 dintre fraţii voştri, un profet ca şi mine.  
 Pe el să-l ascultaţi în tot ce vă va spune.  
23 Dacă cineva nu va asculta de profetul acela,  
 va fi scos cu desăvârşire din mijlocul poporului.  
24 De asemenea, toţi profeţii care au vorbit de la Samuel încoace  
 au vestit aceste zile.  
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25 Voi sunteţi fiii profeţilor şi ai legământului  
 pe care l-a încheiat Dumnezeu cu părinţii voştri,  
 atunci când i-a zis lui Abraham:  
 „În seminţia ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului”.  
26 Pentru voi mai întâi Dumnezeu l-a înviat pe slujitorul său  
 şi l-a trimis să vă binecuvânteze,  
 ca fiecare să se întoarcă de la faptele sale rele”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 8,2a şi 5.6-7.8-9 (R.: 2ab) 
  
  R.:  Doamne Dumnezeul nostru,  
    cât de minunat este numele tău pe tot pământul! 
   sau 
     Aleluia! 
  
2a Doamne Dumnezeul nostru, 
5 ce este omul că te gândeşti la el, 
 sau fiul omului că îl iei în seamă? R. 
  
6 Cu puţin l-ai făcut mai mic decât pe îngeri 
 şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste. 
7 I-ai dat în stăpânire lucrările mâinilor tale, 
 toate le-ai pus la picioarele lui. R. 
  
8 I-ai dat în stăpânire oile şi boii laolaltă 
 precum şi fiarele câmpului, 
9 păsările cerului şi peştii mării, 
 tot ce străbate căile apelor. R. 
  
 Secvenţa, la alegere, pag. 410. 
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 ALELUIA Ps 117,24 
  (Aleluia) Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: 
     să ne bucurăm şi să ne înveselim într-însa. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Aşa trebuia să pătimească Cristos  
       şi să învie din morţi a treia zi. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 24,35-48 

 
35  În timpul acela, 
  ucenicii, care s-au întors de la Emaus,  
 au povestit celor unsprezece, care se aflau împreună cu ai lor,  
 cele petrecute pe drum  
 şi cum l-au recunoscut pe Isus la frângerea pâinii.  
36 Pe când vorbeau ei acestea,  
 Isus a apărut în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!”.  
37 Cuprinşi de uimire şi de spaimă, credeau că văd un duh.  
38 Isus le-a zis: „De ce sunteţi tulburaţi  
 şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră?  
39 Priviţi mâinile mele şi picioarele mele, că eu însumi sunt;  
 pipăiţi-mă şi convingeţi-vă căci un duh nu are nici carne şi nici oase, 
 precum mă vedeţi pe mine că am”.  
40 Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele.  
41 Fiindcă, de bucurie şi uimire nu le venea să creadă, le-a zis:  
 „Aveţi aici ceva de mâncare?”  
42 Iar ei i-au dat o bucată de peşte fript.  
43 El a luat şi a mâncat înaintea lor.  
44 Apoi le-a zis: „Amintiţi-vă de cuvintele pe care vi le-am spus  
 pe când eram încă împreună cu voi:  
 Trebuia să se împlinească toate cele scrise despre mine  
 în Legea lui Moise, în profeţi şi în psalmi”.  
45 Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile.  
46 Şi le-a spus: „Aşa este scris:  
 Cristos trebuia să pătimească, să învie din morţi a treia zi  
47 şi să se propovăduiască în numele lui pocăinţa spre iertarea păcatelor,  
 la toate neamurile, începând de la Ierusalim.  
48 Voi sunteţi martori ai acestor lucruri”. 
  

Cuvântul Domnului 
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VINERI 
DIN OCTAVA PAŞTELUI 

  
 LECTURA I  În nimeni altul nu este mântuire. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  4,1-12 
 
1  În zilele acelea, 
  pe când Petru şi Ioan vorbeau poporului în templu,  
 au venit la ei pe neaşteptate preoţii, mai marele templului şi saduceii  
2 tulburaţi că învaţă poporul şi vestesc întru Isus învierea din morţi.  
3 Punând mâna pe ei i-au aruncat în temniţă până a doua zi,  
 căci se înserase.  
4 Însă mulţi dintre cei care auziseră cuvântul au crezut  
 şi dintre aceştia numai bărbaţi erau în număr de circa cinci mii.  
5 A doua zi s-au adunat  
 mai marii poporului, bătrânii şi cărturarii din Ierusalim,  
6 mai marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru  
 şi toţi câţi erau din neamul arhieresc.  
7 Au poruncit să fie aduşi Petru şi Ioan şi i-au întrebat:  
 „Cu ce putere, sau în numele cui aţi făcut voi această vindecare?”  
8 Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, a spus:  
 „Voi, conducători ai poporului şi bătrâni, ascultaţi:  
9 Noi suntem astăzi traşi la răspundere pentru binele făcut unui om bolnav  
 şi suntem întrebaţi cum a fost vindecat.  
10 Să ştiţi cu toţii, voi şi tot poporul lui Israel, că în numele lui Isus din  
 Nazaret, pe care voi l-aţi răstignit 
 şi pe care Dumnezeu l-a înviat;  
 numai în numele lui stă acest om sănătos înaintea voastră.  
11 El este piatra pe care voi ziditorii aţi aruncat-o  
 şi care a devenit piatra din capul unghiului,  
12 căci nu există sub cer alt nume dat oamenilor, în care să ne putem  
 mântui”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 117,1-2 şi 4.22-24.25-27a (R.: cf. 22) 
  
  R.:  Cristos este piatra aruncată de zidari,  
    dar aleasă de Dumnezeu. 
   sau 
     Aleluia. 
  
1 Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun, 
 veşnică este îndurarea lui! 
2 Să spună Israel că este bun, 
 veşnică este îndurarea lui! 
4 Să spună toţi care se tem de Domnul, 
 veşnică este îndurarea lui! R. 
  
22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii 
 a ajuns în capul unghiului. 
23 Domnul a făcut acest lucru 
 şi este minunat în ochii noştri. 
24 Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, 
 să ne bucurăm şi să ne înveselim într-însa. R. 
  
25 Doamne, ajută-mă! Doamne, dă-mi biruinţă! 
26 Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului; 
 vă binecuvântăm din casa Domnului. 
27a Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. R. 
  
 Secvenţa, la alegere, pag. 410. 
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 ALELUIA Ps 117,24 
  (Aleluia) Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: 
     să ne bucurăm şi să ne înveselim într-însa. (Aleluia) 
  
  
 EVANGHELIA  A venit Isus, a luat pâine şi le-a dat-o ucenicilor,  
       de asemenea şi peşte. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 21,1-14 
 

 

1  În timpul acela, 
  Isus s-a arătat din nou ucenicilor săi la Marea Tiberiadei,  
 şi iată cum: 
2 Erau împreună Simon Petru, Toma, adică Geamănul,  
 Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedeu  
 şi alţi doi din ucenicii lui.  
3 Simon Petru le-a zis: „Mă duc să pescuiesc”.  
 I-au zis ceilalţi: „Mergem şi noi cu tine”.  
 Au plecat şi s-au urcat în luntre.  
 În noaptea aceea nu au prins nimic. 
4 Dimineaţă, Isus a apărut pe ţărm,  
 dar ucenicii nu au ştiut că este Isus.  
5 Isus le-a zis:  
 „Fiilor, aveţi de mâncare ceva peşte?” 
 Ei au răspuns: „Nu!” 
6 Le-a zis el:  
 „Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a luntrei şi veţi prinde”.  
 Au aruncat mreaja  
 şi de data aceasta nu puteau să o tragă de mulţimea peştilor. 
7 Atunci ucenicul pe care îl iubea Isus i-a zis lui Petru: 
 „E Domnul!”  
 Petru, auzind că este Domnul  
 şi-a pus haina căci nu avea nimic pe el şi a sărit în apă.  
8 Ceilalţi ucenici au venit cu luntrea,  
 pentru că erau departe de ţărm, ca la o sută de metri,  
 şi trăgeau mreaja cu peşti. 
9 Când au venit la ţărm,  
 au văzut jar pus jos, peşte deasupra şi pâine. 
10 Isus le-a zis: „Aduceţi din peştii pe care i-aţi prins acum”.  
11 Simon Petru a urcat în luntre şi a tras mreaja la ţărm,  
 plină cu o sută cincizeci şi trei peşti mari  
 şi cu toate că erau atâţia nu s-a rupt mreaja.  
12 Isus le-a zis: „Veniţi şi mâncaţi!”  
 Şi nici unul dintre ucenici nu îndrăznea să-l întrebe:  
 „Cine eşti tu?”, ştiind că este Domnul.  
13 Isus a venit, a luat pâinea şi le-a dat-o lor, de asemenea şi peştele. 
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14 Era pentru a treia oară că Isus se arăta ucenicilor săi,  
 după ce înviase din morţi. 
  

Cuvântul Domnului 
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SÂMBĂTĂ 
DIN OCTAVA PAŞTELUI 

  
 LECTURA I  Nu putem să nu vorbim ceea ce am văzut şi am auzit. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  4,13-21 
 
13  În zilele acelea, 
  mai marii poporului israelit şi cărturarii,  
 văzând îndrăzneala lui Petru şi Ioan,  
 şi ştiind că sunt oameni fără carte şi simpli,  
 au rămas surprinşi şi au recunoscut în ei pe aceia care fuseseră cu Isus.  
14 Dar fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat,  
 nu puteau zice nimic împotriva lor.  
15 După ce le-au poruncit să iasă din sala Sinedriului, vorbeau între ei,  
16 zicând: „Ce ne facem cu aceşti oameni?  
 Este cunoscut tuturor locuitorilor din Ierusalim  
 că prin ei s-a făcut o minune, iar noi nu o putem tăgădui.  
17 Dar, ca faptul să nu se răspândească mai mult în popor,  
 să-i ameninţăm să nu mai vorbească în numele acesta”.  
18 I-au chemat deci şi le-au hotărât ca nicidecum să nu mai vorbească,  
 nici să nu mai înveţe în numele lui Isus.  
19 Dar Petru şi Ioan le-au răspuns: „Judecaţi voi înşivă,  
 dacă este drept înaintea lui Dumnezeu  
 să ascultăm mai mult de voi, decât de Dumnezeu.  
20 Căci noi nu putem să nu vorbim cele ce le-am văzut şi le-am auzit”.  
21 Dar ei, ameninţându-i din nou, le-au dat drumul,  
 negăsind nici un chip cum să-i pedepsească, din cauza poporului,  
 pentru că toţi slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 117,1 şi 14-15.16ab-18.19-21 (R.: 21a) 
  
  R.:  Îţi mulţumesc, Doamne,  
    pentru că m-ai ascultat. 
   sau 
     Aleluia. 
  
1 Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun, 
 veşnică este îndurarea lui! 
14 Domnul este tăria şi lauda mea. 
15 Strigăte de bucurie şi de biruinţă 
 se aud în corturile celor drepţi. R. 
  
16ab Dreapta Domnului şi-a arătat puterea, 
 dreapta Domnului m-a înălţat. 
17 Nu voi muri, ci voi trăi 
 şi voi vesti faptele Domnului. R. 
  
18 Domnul m-a pedepsit, m-a pus la încercare, 
 dar nu m-a lăsat pradă morţii.  
19 Deschideţi-mi poarta triumfului, 
 ca să intru şi să aduc mulţumire Domnului. R. 
  
20 Aceasta este poarta Domnului; 
 cei drepţi să intre printr-însa. 
21 Îţi mulţumesc pentru că m-ai ascultat 
 şi ai fost salvarea mea. R. 
  
 Secvenţa, la alegere, pag. 410. 
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 ALELUIA Ps 117,24 
  (Aleluia) Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: 
     să ne bucurăm şi să ne înveselim într-însa. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Mergând în lumea întreagă, predicaţi evanghelia. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  16,9-15 

 
9 După ce a înviat,  
  dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii,  
 Isus s-a arătat întâi Mariei Magdalena,  
 din care alungase şapte demoni.  
10 Ea a plecat să ducă vestea celor care fuseseră cu el  
 şi care erau abătuţi şi plângeau.  
11 Când au auzit însă că este viu şi că a fost văzut de ea,  
 ei nu i-au dat crezare.  
12 După ce s-a arătat în alt chip, la doi dintre ei, care mergeau la ţară,  
13 aceştia s-au întors şi au dat de ştire celorlalţi,  
 dar nici lor nu le-au dat crezare.  
14 În cele din urmă li s-a arătat chiar celor unsprezece,  
 în timp ce stăteau la masă,  
 şi i-a mustrat pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor,  
 pentru că nu au dat crezare celor care îl văzuseră înviat.  
15 Apoi le-a zis:  
 „Mergeţi în toată lumea şi predicaţi evanghelia la toată făptura”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a II-a a timpului pascal 
  

DUMINICA A II-A 
A TIMPULUI PASCAL 

  
ANUL A 

  
 LECTURA I  Toţi cei care credeau erau împreună  
      şi aveau toate în comun. 
  
 Citire din cartea Faptele Apostolilor  2,42-47 

 
42  În primele zile ale Bisericii,  
  fraţii stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească,  
 în frângerea pâinii şi în rugăciuni.  
43 Frica lui Dumnezeu era în toate inimile,  
 căci multe minuni şi semne se făceau în Ierusalim prin apostoli.  
44 Iar toţi cei care au crezut erau împreună şi aveau toate în comun.  
45 Îşi vindeau pământul şi averile,  
 iar banii îi împărţeau tuturor, după trebuinţele fiecăruia.  
46 Zi de zi, toţi într-un cuget erau nelipsiţi de la templu,  
 frângeau pâinea în casele lor  
 şi luau masa cu veselie şi inima curată.  
47 Îl lăudau pe Dumnezeu  
 şi se bucurau de stimă în faţa întregului popor.  
 Iar Domnul, zi de zi, îi făcea să intre în rândurile comunităţii  
 pe cei care erau chemaţi la mântuire. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 117,2-4.13-15.22-24 (R.: 1) 
  
  R.:  Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun,  
    veşnică este îndurarea lui! 
   sau 
    Aleluia. 
  
2 Să spună Israel că este bun, 
 veşnică este îndurarea lui! 
3 Să spună casa lui Aron că este bun, 
 veşnică este îndurarea lui! 
4 Să spună toţi care se tem de Domnul, 
 veşnică este îndurarea lui! R. 
  
13 M-au îmbrâncit cu putere, ca să cad, 
 dar Domnul mi-a venit în ajutor. 
14 Domnul este tăria şi lauda mea: 
 lui îi datorez mântuirea mea. 
15 Strigăte de bucurie şi de biruinţă 
 se aud în corturile celor drepţi. R. 
  
22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii 
 a ajuns în capul unghiului. 
23 Domnul a făcut acest lucru 
 şi este minunat în ochii noştri. 
24 Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, 
 să ne bucurăm şi să ne înveselim într-însa. R. 
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 LECTURA A II-A  Ne-a renăscut prin învierea lui Isus Cristos  
        din morţi 
        la o speranţă vie. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 1,3-9 
 
3  Binecuvântat să fie Dumnezeu  
  şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos.  
 În marea lui îndurare, el ne-a renăscut,  
 prin învierea din morţi a lui Isus Cristos, la o speranţă vie,  
4 pentru o moştenire nepieritoare, neîntinată, care nu se veştejeşte, 
 rezervată în ceruri pentru voi.  
5 Prin credinţă, voi sunteţi păstraţi de puterea lui Dumnezeu,  
 ca să ajungeţi la mântuirea care se va arăta în vremea de apoi.  
6 Pentru aceasta vă bucuraţi,  
 deşi este de trebuinţă  
 ca să fiţi încercaţi pentru puţină vreme de diferite suferinţe,  
7 pentru ca valoarea credinţei voastre,  
 mai preţioasă decât aurul pieritor, care se încearcă în foc,  
 să devină un motiv de laudă, de glorie şi cinste  
 la venirea lui Isus Cristos.  
8 Pe el, fără să-l fi văzut, îl iubiţi;  
 fără a-l vedea, dar crezând într-însul,  
 voi tresăriţi de o bucurie nespusă şi strălucită,  
9 siguri fiind că veţi ajunge la scopul credinţei voastre,  
 care este mântuirea sufletelor. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a II-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 20,29 
  (Aleluia) Pentru că m-ai văzut, Toma, ai crezut, spune Domnul; 
     fericiţi sunt cei care cred fără să fi văzut. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  După opt zile, a venit Isus. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 20,19-31 

 
19  Era după moartea lui Isus,  
  în seara primei zile a săptămânii.  
 De frica iudeilor, ucenicii încuiaseră uşile casei în care se aflau.  
 Isus a venit, a stat în mijlocul lor şi le-a zis:  
 „Pacea să fie cu voi!”  
20 După aceste cuvinte le-a arătat mâinile şi coasta.  
 Ucenicii s-au bucurat văzându-l pe Domnul. 
21 Isus le-a zis din nou: „Pacea să fie cu voi!  
 După cum m-a trimis pe mine Tatăl, la fel vă trimit şi eu pe voi!”  
22 Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis:  
 „Primiţi pe Duhul Sfânt;  
23 cărora le veţi ierta păcatele, vor fi iertate , 
 şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute”. 
24 Unul din cei doisprezece, Toma, numit Geamănul,  
 nu era cu ei când a venit Isus.  
25 I-au zis ceilalţi ucenici: „L-am văzut pe Domnul!”  
 Dar el le-a declarat:  
 „Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor,  
 dacă nu voi pune degetul în locul cuielor  
 şi nu voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede”. 
26 Opt zile mai târziu,  
 ucenicii lui erau iarăşi în casă şi Toma era împreună cu ei.  
 A venit Isus, deşi uşile erau încuiate,  
 a stat în mijloc şi a zis:  
 „Pacea să fie cu voi!”  
27 Apoi i-a zis lui Toma:  
 „Adu-ţi degetul încoace, vezi mâinile mele;  
 întinde-ţi mâna şi pune-o în coasta mea  
 şi nu fi necredincios, dar credincios”. 
28 Toma i-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!” 
29 I-a zis Isus:  
 „Pentru că m-ai văzut, Toma, de aceea crezi;  
 fericiţi sunt cei care cred fără să fi văzut!” 
30 Isus a mai făcut înaintea ucenicilor săi şi multe alte minuni  
 care nu sunt scrise în cartea aceasta;  
31 iar acestea s-au scris  
 ca să credeţi că Isus este Cristos, Fiul lui Dumnezeu, 
 şi prin credinţa voastră să aveţi viaţă în numele lui. 

 Cuvântul Domnului 



Săptămâna a II-a a timpului pascal 
  

ANUL B 
  
 LECTURA I  O singură inimă şi un singur suflet. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  4,32-35 

 
32  Mulţimea celor care credeau  
  era o singură inimă şi un singur suflet.  
 Nici unul nu spunea că ceea ce are îi aparţine,  
 dar toate le aveau în comun.  
33 Apostolii mărturiseau cu multă putere învierea Domnului Isus  
 şi se bucurau cu toţii de multă trecere.  
34 Nu era nici unul printre ei care să ducă lipsă,  
 căci toţi cei care aveau ogoare sau case, le vindeau,  
 aduceau preţul lucrurilor vândute  
35 şi-l puneau la picioarele apostolilor;  
 apoi se împărţea fiecăruia, după cum avea nevoie. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a II-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 117,2-4.16ab-18.22-24 (R.: 1) 
  
  R.:  Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun,  
    veşnică este îndurarea lui! 
   sau 
     Aleluia. 
  
2 Să spună Israel că este bun, 
 veşnică este îndurarea lui! 
3 Să spună casa lui Aron că este bun, 
 veşnică este îndurarea lui! 
4 Să spună toţi care se tem de Domnul, 
 veşnică este îndurarea lui! R. 
  
16ab Dreapta Domnului şi-a arătat puterea, 
 Dreapta Domnului m-a înălţat. 
17 Nu voi muri, ci voi trăi 
 şi voi povesti faptele Domnului. 
18 Domnul m-a pedepsit, m-a pus la încercare, 
 dar nu m-a lăsat pradă morţii. R. 
  
22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii 
 a ajuns în capul unghiului. 
23 Domnul a făcut acest lucru 
 şi este minunat în ochii noştri. 
24 Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, 
 să ne bucurăm şi să ne înveselim într-însa. R. 
  



Săptămâna a II-a a timpului pascal 
  
 
 LECTURA A II-A  Tot ce este născut din Dumnezeu învinge lumea. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 5,1-6 

 
1  Preaiubiţilor,  
  oricine crede că Isus este Cristos, este născut din Dumnezeu  
 şi oricine iubeşte pe cel care a născut,  
 iubeşte şi pe cel care s-a născut din el.  
2 Din aceasta cunoaştem că iubim pe fiii lui Dumnezeu,  
 dacă iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile lui.  
3 Căci dragostea lui Dumnezeu aceasta este:  
 Să păzim poruncile lui; iar poruncile lui nu sunt grele.  
4 Pentru că oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea;  
 şi credinţa noastră este aceea care ne-a făcut să învingem lumea.  
5 Cine este cel care învinge lumea,  
 dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?  
6 El, Isus Cristos, este Acela care a venit prin apă şi sânge:  
 nu numai prin apă, ci prin apă şi sânge,  
 şi duhul mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă el este adevărul. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a II-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 20,29 
  (Aleluia) Pentru că m-ai văzut, Toma, ai crezut, spune Domnul; 
     fericiţi sunt cei care cred fără să fi văzut. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  După opt zile, a venit Isus. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 20,19-31 

 
19 Era după moartea lui Isus,  
  în seara primei zile a săptămânii.  
 De frica iudeilor, ucenicii încuiaseră uşile casei în care se aflau.  
 Isus a venit, a stat în mijlocul lor şi le-a zis:  
 „Pacea să fie cu voi!”  
20 După aceste cuvinte le-a arătat mâinile şi coasta.  
 Ucenicii s-au bucurat văzându-l pe Domnul. 
21 Isus le-a zis din nou: „Pacea să fie cu voi!  
 După cum m-a trimis pe mine Tatăl, la fel vă trimit şi eu pe voi!”  
22 Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis:  
 „Primiţi pe Duhul Sfânt;  
23 cărora le veţi ierta păcatele, vor fi iertate , 
 şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute”. 
24 Unul din cei doisprezece, Toma, numit Geamănul,  
 nu era cu ei când a venit Isus.  
25 I-au zis ceilalţi ucenici: „L-am văzut pe Domnul!”  
 Dar el le-a declarat:  
 „Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor,  
 dacă nu voi pune degetul în locul cuielor  
 şi nu voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede”. 
26 Opt zile mai târziu,  
 ucenicii lui erau iarăşi în casă şi Toma era împreună cu ei.  
 A venit Isus, deşi uşile erau încuiate,  
 a stat în mijloc şi a zis:  
 „Pacea să fie cu voi!”  
27 Apoi i-a zis lui Toma:  
 „Adu-ţi degetul încoace, vezi mâinile mele;  
 întinde-ţi mâna şi pune-o în coasta mea  
 şi nu fi necredincios, dar credincios”. 
28 Toma i-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!” 
29 I-a zis Isus:  
 „Pentru că m-ai văzut, Toma, de aceea crezi;  
 fericiţi sunt cei care cred fără să fi văzut!” 
30 Isus a mai făcut înaintea ucenicilor săi şi multe alte minuni  
 care nu sunt scrise în cartea aceasta;  
31 iar acestea s-au scris  
 ca să credeţi că Isus este Cristos, Fiul lui Dumnezeu, 
 şi prin credinţa voastră să aveţi viaţă în numele lui. 

 Cuvântul Domnului



Săptămâna a II-a a timpului pascal 
  

ANUL C 
  
 LECTURA I  Numărul acelora care credeau în Domnul creştea. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  5,12-16 

 
12 La Ierusalim,  
  prin mâinile apostolilor,  
 se săvârşeau semne şi minuni multe în popor  
 şi toţi, într-un cuget, stăteau în pridvorul lui Solomon.  
13 Dintre ceilalţi, nimeni nu cuteza să li se alăture, dar poporul îi lăuda.  
14 Bărbaţi şi femei, în număr din ce în ce mai mare,  
 primeau credinţa în Domnul.  
15 Ei scoteau pe bolnavi în uliţe şi-i puneau pe paturi şi pe tărgi ca,  
 venind Petru, măcar umbra lui să cadă pe vreunul dintre ei.  
16 Şi se aduna mulţimea din cetăţile din jurul Ierusalimului,  
 aducând pe cei bolnavi şi pe cei chinuiţi de duhuri necurate;  
 şi toţi se vindecau. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a II-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 117,2-4.22-24.25-27a (R.: 1) 
  
  R.:  Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun,  
    veşnică este îndurarea lui! 
   sau 
     Aleluia. 
  
2 Să spună Israel că este bun, 
 veşnică este îndurarea lui! 
3 Să spună casa lui Aron că este bun, 
 veşnică este îndurarea lui! 
4 Să spună toţi care se tem de Domnul, 
 veşnică este îndurarea lui! R. 
  
22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii 
 a ajuns în capul unghiului. 
23 Domnul a făcut acest lucru 
 şi este minunat în ochii noştri. 
24 Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, 
 să ne bucurăm şi să ne înveselim într-însa. R. 
  
25 Doamne, ajută-mă! Doamne, dă-mi biruinţă! 
26 Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului; 
 vă binecuvântăm din casa Domnului. 
27a Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. R. 
  



Săptămâna a II-a a timpului pascal 
  
 
 LECTURA A II-A  Am fost mort, şi iată că sunt viu pentru toată veşnicia. 
  
 Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 1,9-11a.12-13.17-19 

 
9  Eu, Ioan, fratele vostru  
  şi împreună cu voi părtaş la suferinţa  
 şi la împărăţia şi la răbdarea care sunt în Cristos Isus,  
 mă aflam în insula Patmos,  
 pentru cuvântul lui Dumnezeu şi pentru mărturia lui Isus.  
10 Am căzut în extaz în ziua Domnului  
 şi am auzit în urma mea glas mare de trâmbiţă, care zicea:  
11a „Ceea ce vezi scrie într-o carte  
 şi trimite-o celor şapte Biserici care sunt în Asia Mică”.  
12 Şi m-am întors să văd al cui este glasul care-mi vorbea  
 şi, întorcându-mă, am văzut şapte sfeşnice de aur.  
13 Şi în mijlocul sfeşnicelor pe cineva asemenea cu Fiul Omului,  
 îmbrăcat în veşmânt lung, până la picioare şi încins cu un brâu de aur.  
17 Când am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort.  
 Dar el şi-a pus mâna dreaptă peste mine:  
 „Nu te teme! Eu sunt cel dintâi şi cel de pe urmă, şi cel care are viaţa.  
18 Am fost mort, dar iată că sunt viu pentru toată veşnicia  
 şi am cheile morţii şi ale locuinţei morţilor.  
19 Scrie deci cele pe care le-ai văzut, şi cele care sunt,  
 şi cele care au să fie după acestea”. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a II-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 20,29 
  (Aleluia) Pentru că m-ai văzut, Toma, ai crezut, spune Domnul; 
     fericiţi sunt cei care cred fără să fi văzut. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  După opt zile, a venit Isus. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 20,19-31 

 
19 Era după moartea lui Isus,  
  în seara primei zile a săptămânii.  
 De frica iudeilor, ucenicii încuiaseră uşile casei în care se aflau.  
 Isus a venit, a stat în mijlocul lor şi le-a zis:  
 „Pacea să fie cu voi!”  
20 După aceste cuvinte le-a arătat mâinile şi coasta.  
 Ucenicii s-au bucurat văzându-l pe Domnul. 
21 Isus le-a zis din nou: „Pacea să fie cu voi!  
 După cum m-a trimis pe mine Tatăl, la fel vă trimit şi eu pe voi!”  
22 Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis:  
 „Primiţi pe Duhul Sfânt;  
23 cărora le veţi ierta păcatele, vor fi iertate , 
 şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute”. 
24 Unul din cei doisprezece, Toma, numit Geamănul,  
 nu era cu ei când a venit Isus.  
25 I-au zis ceilalţi ucenici: „L-am văzut pe Domnul!”  
 Dar el le-a declarat:  
 „Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor,  
 dacă nu voi pune degetul în locul cuielor  
 şi nu voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede”. 
26 Opt zile mai târziu,  
 ucenicii lui erau iarăşi în casă şi Toma era împreună cu ei.  
 A venit Isus, deşi uşile erau încuiate,  
 a stat în mijloc şi a zis:  
 „Pacea să fie cu voi!”  
27 Apoi i-a zis lui Toma:  
 „Adu-ţi degetul încoace, vezi mâinile mele;  
 întinde-ţi mâna şi pune-o în coasta mea  
 şi nu fi necredincios, dar credincios”. 
28 Toma i-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!” 
29 I-a zis Isus:  
 „Pentru că m-ai văzut, Toma, de aceea crezi;  
 fericiţi sunt cei care cred fără să fi văzut!” 
30 Isus a mai făcut înaintea ucenicilor săi şi multe alte minuni  
 care nu sunt scrise în cartea aceasta;  
31 iar acestea s-au scris  
 ca să credeţi că Isus este Cristos, Fiul lui Dumnezeu, 
 şi prin credinţa voastră să aveţi viaţă în numele lui. 

 Cuvântul Domnului 



Săptămâna a II-a a timpului pascal 
  
 

LUNI 
  
 LECTURA I  În timp ce se rugau, s-au umplut de Duhul Sfânt  
      şi grăiau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  4,23-31 

 
23 În zilele acelea, după ce au fost eliberaţi,  
  Petru şi Ioan, au venit la ai lor şi le-au istorisit  
 tot ceea ce mai marii preoţilor şi bătrânii le-au spus.  
24 Iar ei, auzind, toţi într-un cuget au ridicat glasul către Dumnezeu  
 şi au zis: „Doamne, tu care ai făcut cerul, pământul,  
 marea şi toate cele ce sunt în ele,  
25 care prin Duhul Sfânt şi prin gura părintelui nostru David,  
 slujitorul tău, ai zis: «Pentru ce s-au întărâtat neamurile  
 şi popoarele şi au cugetat cele deşarte?  
26 S-au ridicat regii pământului şi mai marii s-au adunat laolaltă  
 împotriva Domnului şi împotriva unsului său».  
27 Într-adevăr, împotriva slujitorului tău sfânt, Isus, pe care tu l-ai uns,  
 s-au adunat laolaltă în oraşul acesta  
 şi Irod, şi Pilat, cu bătrânii şi poporul lui Israel  
28 şi au făcut toate câte puterea şi înţelepciunea ta dinainte au orânduit să fie. 29 Şi acum, Doamne, 
priveşte la ameninţările lor  
 şi dă slujitorilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala,  
30 întinzând dreapta ta spre vindecare şi săvârşind semne şi minuni,  
 prin numele sfântului tău Fiu Isus”.  
31 Pe când se rugau astfel, s-a cutremurat locul în care erau adunaţi;  
 toţi s-au umplut de Duhul Sfânt  
 şi grăiau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a II-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 2,1-3.4-6.7-9 (R.: cf. 13b) 
  
  R.:  Ferice de toţi cei care  
    se încred în tine, Doamne. 
   sau 
    Aleluia. 
  
1 Pentru ce se întărâtă neamurile 
 şi pentru ce cugetă popoarele lucruri deşarte? 
2 Împăraţii pământului se răscoală 
 şi domnitorii se sfătuiesc împreună 
 împotriva Domnului şi împotriva unsului său: 
3 „Să rupem lanţurile noastre 
 şi să scăpăm de jugul lor!” R. 
  
4 Cel care domneşte în ceruri râde, 
 Domnul îi face de ruşine. 
5 Apoi le vorbeşte cu mânie 
 şi-i îngrozeşte cu urgia sa: 
6 „Eu sunt acela care l-am uns pe împăratul meu în Sion, 
 pe muntele meu cel sfânt!” R. 
  
7 Voi vesti hotărârea lui;  
 Domnul mi-a zis: „Tu eşti Fiul meu, astăzi te-am născut. 
8 Cere-mi şi-ţi voi da popoarele ca moştenire 
 şi marginile pământului în stăpânire! 
9 Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier 
 şi le vei sfărâma ca pe vasul olarului!” R. 
  



Săptămâna a II-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA Col 3,1 
  (Aleluia) Dacă aţi înviat cu Cristos, căutaţi cele de sus  
     unde Cristos, şade de-a dreapta lui Dumnezeu. (Aleluia) 
  
 În locul versetului de la Evanghelie care este propus pentru fiecare zi, poate fi 
 folosit altul, dintre cele de la pag. 686. 
  
 EVANGHELIA  Dacă un om nu se naşte din nou,  
       nu poate vedea împărăţia lui Dumnezeu. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 3,1-8 

 
 
 
1 Între farisei era un om numit Nicodim, un fruntaş al iudeilor.  
  Acesta a venit noaptea la Isus şi i-a zis:  
 „Învăţătorule, ştim că ai venit de la Dumnezeu, ca să înveţi,  
 pentru că nimeni nu poate face aceste semne pe care le faci tu,  
2 dacă nu este Dumnezeu cu el”.  
3 Drept răspuns Isus i-a zis:  
 „Adevăr, adevăr îţi spun că dacă un om nu se naşte din nou,  
 nu poate vedea împărăţia lui Dumnezeu”.  
4 Nicodim i-a zis: „Cum poate să se nască un om când este bătrân?  
 Oare poate intra a doua oară în sânul mamei sale şi să se nască?”.  
5 I-a răspuns Isus: „Adevăr, adevăr îţi zic:  
 De nu se naşte cineva din apă şi din Duh Sfânt,  
 nu poate intra în împărăţia lui Dumnezeu.  
6 Ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut din duh, duh este.  
7 Nu te mira că ţi-am zis: trebuie să vă naşteţi din nou.  
8 Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul,  
 dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge.  
 La fel se întâmplă cu oricine e născut din Duh”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a II-a a timpului pascal 
  

MARŢI 
  
 LECTURA I  O singură inimă şi un singur suflet. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  4,32-37 

 
 
32  Mulţimea celor care credeau  
  era o singură inimă şi un singur suflet.  
 Nici unul nu spunea că ceea ce are îi aparţine.  
 Dar toate le aveau în comun.  
33 Apostolii mărturiseau cu multă putere Învierea Domnului Isus  
 şi se bucurau cu toţii de multă trecere.  
34 Nu era nici unul printre ei care să ducă lipsă,  
 căci toţi cei care aveau ogoare sau case, le vindeau,  
 aduceau preţul lucrurilor vândute,  
35 şi-l puneau la picioarele apostolilor;  
 apoi se împărţea fiecăruia după cum avea nevoie.  
36 Astfel Iosif, numit de apostoli Barnaba,  
 ceea ce în traducere înseamnă „om de îmbărbătare”,  
 un levit originar din Cipru,  
37 avea un ogor, pe care l-a vândut,  
 iar banii i-a adus şi i-a depus la picioarele apostolilor. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a II-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 92,1ab.1c-2.5 (R.: 1a) 
  
  R.:  Domnul stăpâneşte  
    îmbrăcat în maiestate. 
   sau 
    Aleluia. 
  
1ab Domnul stăpâneşte îmbrăcat în maiestate, 
 Domnul s-a îmbrăcat, s-a încins cu putere. R. 
  
1c A pus pământul pe temelii solide, 
 ca să nu se clatine. 
2 Din vremuri străvechi este aşezat scaunul tău de domnie: 
 tu eşti din veşnicie! R. 
  
3 Mărturiile tale sunt cu totul adevărate, 
 sfinţenia este podoaba casei tale, Doamne, 
 în vecii vecilor. R. 
  



Săptămâna a II-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 3,15 
  (Aleluia) Fiul Omului trebuie să fie înălţat,  
     ca tot cel care crede în el să aibă viaţă veşnică. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Nimeni nu s-a suit la cer  
       decât cel care s-a coborât din cer, Fiul Omului. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 3,7-15 

 
 
 
  În timpul acela, 
  Isus i-a zis lui Nicodim:  
7 „Adevăr, adevăr îţi spun: trebuie să vă naşteţi din nou.  
8 Vântul suflă încotro vrea şi tu îi auzi vuietul,  
 dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge.  
 La fel se întâmplă cu oricine e născut din Duh”.  
9 I-a zis Nicodim: „Cum se poate întâmpla aşa ceva?”.  
10 Isus i-a răspuns: „Tu eşti învăţător în Israel şi nu cunoşti acestea? 
11 Adevăr, adevăr îţi spun că noi ceea ce ştim vorbim  
 şi ceea ce am văzut mărturisim, dar mărturia noastră nu o primiţi.  
12 Dacă v-am vorbit despre lucruri pământeşti şi nu credeţi,  
 cum veţi crede când vă voi vorbi despre lucruri cereşti?  
13 Nimeni nu s-a suit la cer, decât cel care s-a coborât din cer,  
 adică Fiul Omului,  
 pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. 
14 Şi după cum Moise a înălţat şarpele în pustiu,  
 tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul Omului, 
15 ca oricine crede în el să aibă viaţa veşnică”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a II-a a timpului pascal 
  

MIERCURI 
  
 LECTURA I  Iată, bărbaţii pe care i-aţi aruncat în temniţă  
      stau în templu şi învaţă poporul. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  5,17-26 
 
17  În zilele acelea, 
  marele preot şi toţi cei care erau împreună cu el  
 - adică tagma saduceilor -, cuprinşi de ură,  
18 au pus mâna pe apostoli şi i-au aruncat în temniţa obştească.  
19 Dar în timpul nopţii, un înger al Domnului a deschis uşile temniţei  
 şi scoţându-i afară, le-a zis:  
20 „Mergeţi în templu şi vestiţi poporului cu îndrăzneală  
 toate aceste cuvinte ale vieţii”.  
21 Ei au ascultat şi dis-de-dimineaţă au intrat în templu şi au început să  
 înveţe.  
 Venind arhiereul şi cei care erau împreună cu el,  
 au adunat sinedriul şi tot sfatul bătrânilor fiilor lui Israel  
 şi au trimis la temniţă să-i aducă pe apostoli.  
22 Dar ducându-se, slujitorii nu i-au găsit în temniţă,  
 şi, întorcându-se, au vestit zicând:  
23 „Temniţa am găsit-o încuiată în toată siguranţa şi pe paznici stând de  
 veghe, dar, când am deschis, n-am găsit pe nimeni înăuntru”.  
24 Când au auzit aceste cuvintele mai marele templului şi arhiereii, erau 
 nedumeriţi cu privire la ei, ce-ar putea să fie aceasta.  
25 Dar venind cineva, le-a dat de veste:  
 „Iată, bărbaţii pe care i-aţi aruncat în temniţă  
 stau în templu şi învaţă poporul”.  
26 Atunci, ducându-se mai marele templului împreună cu slujitorii,  
 i-au adus, dar nu cu sila, pentru că se temeau de popor,  
 ca să nu-i omoare cu pietre. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a II-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 7a) 
  
  R.:  Când strigă un sărman  
    Domnul aude. 
   sau 
    Aleluia. 
  
2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna, 
 lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele. 
3 Să se laude sufletul meu în Domnul! 
 Să audă cei blânzi şi să se bucure. R. 
  
4 Slăviţi pe Domnul împreună cu mine, 
 să înălţăm numele lui împreună! 
5 Când îl caut pe Domnul, el îmi răspunde 
 şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R. 
  
6 Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi 
 şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze. 
7 Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat 
 şi l-a mântuit de toate necazurile sale. R. 
  
8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el, 
 şi-i scapă din primejdie. 
9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul, 
 ferice de omul care se încrede în Domnul. R. 
  



Săptămâna a II-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 3,16 
  (Aleluia) Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,  
     încât l-a dat pe Fiul său unul-născut; 
      cine crede într-însul are viaţa veşnică. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Dumnezeu a trimis pe Fiul său,  
       pentru ca lumea să fie mântuită printr-însul. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 3,16-21 

 
16 În timpul acela, Isus i-a spus lui Nicodim:  
  „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,  
 încât l-a dat pe Fiul său unul-născut,  
 pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.  
17 Căci Dumnezeu a trimis pe Fiul său în lume, nu ca să osândească  
 lumea,  
 ci ca lumea să fie mântuită prin el.  
18 Cine crede în el nu este osândit;  
 dar cine nu crede este deja osândit,  
 pentru că nu a crezut în numele Fiului unul-născut al lui Dumnezeu.  
19 Iar judecata este aceasta: când lumina a venit în lume,  
 oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina,  
 pentru că faptele lor erau rele.  
20 Căci cine săvârşeşte răul urăşte lumina şi nu vine la lumină,  
 ca să nu i se dea în vileag faptele.  
21 Dar cine face adevărul vine la lumină,  
 pentru ca să se vadă că faptele sale sunt săvârşite în Dumnezeu”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a II-a a timpului pascal 
  

JOI 
  
 LECTURA I  Noi suntem martori ai acestor lucruri ca şi Duhul Sfânt. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  5,27-33 

 
27  În zilele acelea, 
  comandantul gărzii templului  
 i-a adus pe apostoli în faţa Sinedriului.  
 Arhiereul i-a întrebat:  
28 „V-am poruncit cu asprime să nu mai învăţaţi în numele acesta.  
 Şi iată că voi aţi umplut Ierusalimul cu învăţătura voastră.  
 Voiţi să aduceţi asupra noastră sângele acestui om?”  
29 Petru şi apostolii, drept răspuns, i-au zis:  
 „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni.  
30 Dumnezeul părinţilor noştri l-a înviat pe Isus,  
 pe care voi l-aţi ucis, atârnându-l pe lemn.  
31 Pe acesta Dumnezeu, cu dreapta sa, l-a înălţat stăpânitor şi mântuitor,  
 ca să dea lui Israel o căinţă şi iertarea păcatelor.  
32 Noi suntem martori ai acestor lucruri  
 ca şi Duhul Sfânt, pe care Dumnezeu l-a dat celor ce-l ascultă”.  
33 Iar ei, auzind acestea,  
 fremătau de ură şi s-au sfătuit să-i omoare. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a II-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2 şi 9.17-18.19-20 (R.: 7a) 
  
  R.:  Când strigă un sărman,  
    Domnul aude. 
   sau 
    Aleluia. 
  
2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna, 
 lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele. 
9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul: 
 ferice de omul care se încrede în Domnul. R. 
  
17 Domnul îşi întoarce faţa împotriva celor răi, 
 pentru a şterge amintirea lor de pe pământ. 
18 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude 
 şi-i scapă din orice strâmtorare. R. 
  
19 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită 
 şi îi mântuieşte pe cei cu sufletul mâhnit. 
20 Multe încercări se abat peste cel drept, 
 dar Domnul îl eliberează din toate. R. 
  



Săptămâna a II-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 20,29 
  (Aleluia) Pentru că m-ai văzut, Toma, ai crezut, spune Domnul; 
     fericiţi sunt cei care cred fără să fi văzut. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Tatăl iubeşte pe Fiul şi toate le-a dat în mâna lui. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 3,31-36 
 
  În timpul acela, 
  Isus i-a spus lui Nicodim:  
31 „Cel care vine de sus este deasupra tuturor;  
 cel care este de pe pământ este pământesc şi vorbeşte ca de pe pământ.  
 Cel care vine din cer este deasupra tuturor.  
32 El dă mărturie despre ceea ce a văzut şi a auzit,  
 dar nimeni nu primeşte mărturia lui.  
33 Cine însă primeşte mărturia lui  
 adevereşte prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul.  
34 De fapt, cel pe care Dumnezeu l-a trimis  
 spune cuvintele lui Dumnezeu,  
 pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură.  
35 Tatăl îl iubeşte pe Fiul şi toate le-a dat în mâna lui.  
36 Cine crede în Fiul are viaţa veşnică;  
 dar cine nu vrea să creadă într-însul nu va vedea viaţa,  
 ci mânia lui Dumnezeu rămâne asupra lui”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a II-a a timpului pascal 
  

VINERI 
  
 LECTURA I  Au plecat bucurându-se că s-au învrednicit 
      să sufere ocară  
      pentru numele lui Isus. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  5,34-42 
 
 
 
34  În zilele acelea, 
  s-a ridicat un membru al Sinedriului, pe nume Gamaliel,  
 învăţător al Legii, cinstit de tot poporul.  
35 El a poruncit ca apostolii, pentru moment, să fie scoşi afară;  
 apoi a zis: „Bărbaţi israeliţi, luaţi seama bine  
 ce aveţi de gând să faceţi cu aceşti oameni.  
36 Căci nu de mult s-a ridicat Teudas, spunând că el este cineva,  
 căruia i s-au alăturat un număr de bărbaţi ca la patru sute.  
37 El a fost ucis şi toţi câţi l-au ascultat au fost împrăştiaţi şi nimiciţi.  
 După aceasta s-a ridicat Iuda Galileanul, pe vremea recensământului,  
 şi a atras popor mult după el;  
 şi a pierit şi el şi toţi câţi au ascultat de el au fost împrăştiaţi.  
38 În cazul de faţă vă spun vouă:  
 Nu vă mai ocupaţi de oamenii aceştia şi lăsaţi-i în pace.  
 Dacă acest plan sau lucrul acesta este de la oameni, se va nimici;  
39 iar dacă este de la Dumnezeu, nu veţi putea să-i nimiciţi;  
 nu vă expuneţi, aşadar, să vă treziţi că luptaţi împotriva lui Dumnezeu”.  
40 Şi ei l-au ascultat.  
 Totuşi i-au chemat pe apostoli şi, după ce i-au bătut cu nuiele,  
 le-au poruncit să nu mai vorbească în numele lui Isus;  
41 apoi le-au dat drumul, iar ei au plecat din faţa Sinedriului,  
 bucurându-se că au fost învredniciţi să sufere ocară pentru numele lui  
 Isus.  
42 Şi în fiecare zi, în templu şi prin case,  
 nu încetau să înveţe şi să binevestească pe Cristos Isus. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a II-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,1.4.13-14 (R.: cf. 4ab) 
  
  R.:  Un lucru cer de la Domnul:  
    să locuiesc în casa lui. 
   sau 
    Aleluia. 
  
1 Domnul este lumina şi mântuirea mea, 
 de cine mă voi teme? 
 Domnul este sprijinitorul vieţii mele, 
 în faţa cui voi tremura? R. 
  
4 Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte: 
 să locuiesc în casa Domnului, până la sfârşitul vieţii mele, 
 ca să mă bucur de frumuseţea Domnului 
 şi să privesc la templul lui. R. 
  
13 Sunt sigur că voi vedea bunătatea Domnului 
 în împărăţia celor vii. 
14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare; 
 ai curaj, şi nădăjduieşte în Domnul. R. 
  



Săptămâna a II-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA Mt 4,4b 
  (Aleluia) Nu numai cu pâine trăieşte omul,  
     ci şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  A împărţit celor ce şedeau cât a voit fiecare. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 6,1-15 

 
1 În timpul acela, 
  Isus a trecut dincolo de lacul Tiberiadei, numit şi Marea Galileii.  
2 O mare mulţime mergea după el,  
 pentru că văzuse minunile pe care le făcea cu cei bolnavi.  
3 Isus s-a suit pe munte şi acolo s-a aşezat împreună cu ucenicii săi.  
4 Paştele, marea sărbătoare a iudeilor, era aproape.  
5 Deci ridicându-şi Isus ochii şi văzând că vine către el mulţime mare,  
 a zis către Filip:  
 „De unde vom cumpăra pâine, ca să mănânce aceştia?”  
6 El spunea aceasta numai ca să-l încerce căci el ştia ce avea să facă.  
7 Filip i-a răspuns: „Pâine de două sute de dinari n-ar ajunge  
 ca să ia fiecare câte puţin”.  
8 Andrei, fratele lui Simon Petru, unul dintre ucenici, i-a zis:  
9 „Este aici un băiat care are cinci pâini de orz şi doi peşti.  
 Dar ce sunt acestea la atâta lume?”.  
10 Isus a zis: „Spuneţi oamenilor să se aşeze.  
 Era iarbă multă în acel loc.  
 S-au aşezat deci un număr în care numai bărbaţii  
 erau cam la cinci mii.  
11 Atunci Isus a luat pâinile  
 şi, după ce a mulţumit, le-a împărţit celor ce şedeau jos;  
 de asemenea şi din peşti cât a voit fiecare.  
12 După ce s-au săturat, a zis ucenicilor săi:  
13 „Adunaţi firimiturile ce au rămas, ca nimic să nu se piardă”.  
 Au adunat şi au umplut douăsprezece coşuri  
 cu firimiturile rămase  
 de la cei care au mâncat din cele cinci pâini de orz.  
14 Iar oamenii, văzând minunea pe care a făcut-o Isus, ziceau:  
 „Acesta este într-adevăr profetul care trebuie să vină în lume”.  
15 Cunoscând Isus că au de gând să vină  
 să-l ia cu sila şi să-l facă rege,  
 s-a retras din nou pe munte, el singur. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a II-a a timpului pascal 
  

SÂMBĂTĂ 
  
 LECTURA I  Au ales şapte bărbaţi plini de Duhul Sfânt. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  6,1-7 

 
1  În zilele acelea, 
  crescând numărul ucenicilor,  
 creştinii greci de origine murmurau împotriva celor de origine iudaică 
2 pentru că în slujirea de fiecare zi văduvele lor erau trecute cu vederea.  
 Atunci cei doisprezece au convocat adunarea ucenicilor  
 şi le-au spus:  
 „Nu-i normal ca noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu,  
 pentru a servi la mese.  
3 De aceea, fraţilor, căutaţi şapte bărbaţi dintre voi, cu nume bun,  
 plini de Duhul Sfânt şi de înţelepciune,  
 pe care noi să-i rânduim la această slujbă.  
4 Iar noi vom stărui în rugăciune şi în slujirea cuvântului”.  
5 Propunerea a plăcut întregii mulţimi şi ei l-au ales pe Ştefan,  
 bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfânt,  
 pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena  
 şi pe Nicolae, originar din Antiohia, convertit la iudaism.  
6 I-au prezentat înaintea apostolilor.  
 Aceştia, după ce s-au rugat, şi-au pus mâinile asupra lor.  
7 Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea,  
 numărul ucenicilor creştea în Ierusalim  
 şi o mare mulţime de preoţi iudei se supuneau credinţei. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a II-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,1-2.4-5.18-19 (R.: 22) 
  
  R.:  Fie, Doamne, mila ta asupra noastră,  
    precum şi speranţa noastră este în tine. 
   sau 
    Aleluia. 
  
1 Drepţilor, strigaţi de bucurie către Domnul, 
 cei fără de prihană se cuvine să-i înalţe cântare de laudă; 
2 lăudaţi-l pe Domnul cu harpa, 
 lăudaţi-l cu alăuta cu zece coarde. R. 
  
4 Drept este cuvântul Domnului 
 şi în toate lucrările sale se arată adevărul. 
5 El iubeşte dreptatea şi adevărul, 
 pământul este plin de bunătatea Domnului. R. 
  
18 Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi 
 spre cei care se tem de dânsul, spre cei ce nădăjduiesc în mila lui, 
19 ca să-i scape de la moarte 
 şi să-i hrănească în timp de foamete. R. 
  



Săptămâna a II-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA 
  (Aleluia) A înviat Cristos care a creat toate  
     şi a avut milă de neamul omenesc. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Isus umblă pe mare. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 6,16-21 

 
 
16 După înmulţirea pâinilor,  
  când s-a făcut seară,  
 ucenicii lui Isus au coborât la ţărmul mării,  
17 au intrat în luntre, îndreptându-se spre Cafarnaum, dincolo de mare.  
 Se întunecase şi Isus tot nu venise la ei.  
18 A început un vânt puternic şi marea era agitată.  
19 După ce au vâslit cam cinci kilometri,  
 l-au văzut pe Isus umblând pe mare şi apropiindu-se de luntre.  
 Atunci au fost cuprinşi de frică.  
20 Însă el le-a zis: „Eu sunt! Nu vă temeţi!”  
21 Ucenicii voiau deci să-l ia în luntre  
 şi îndată luntrea a ajuns la locul spre care mergeau. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a III-a a timpului pascal 
  

DUMINICA A III-A 
A TIMPULUI PASCAL 

  
ANUL A 

  
 LECTURA I  Nu era cu putinţă ca să fie ţinut sub puterea morţii. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  2,14.22-28 

 
14  În ziua Rusaliilor,  
  Petru împreună cu cei unsprezece,  
 stând în picioare, a luat cuvântul şi le-a zis cu glas tare:  
 „Bărbaţi iudei şi voi toţi care locuiţi în Ierusalim,  
 luaţi la cunoştinţă şi ascultaţi bine la ceea ce vă spun.  
22 E vorba de Isus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră,  
 prin faptele puternice, prin minunile şi semnele  
 pe care Dumnezeu le-a săvârşit printr-însul în mijlocul vostru,  
 după cum ştiţi voi înşivă.  
23 Pe omul acesta, dat în mâinile voastre,  
 după planul orânduit şi după ştiinţa de mai înainte a lui Dumnezeu, 
 voi l-aţi răstignit şi omorât prin mâinile celor nelegiuiţi,  
24 dar Dumnezeu l-a înviat, eliberându-l de legăturile morţii.  
 Căci nu era cu putinţă să fie ţinut în stăpânirea ei,  
25 deoarece David zice cu privire la el:  
 «Eu îl vedeam pe Domnul întotdeauna înaintea mea;  
 dacă el este la dreapta mea, eu nu mă clatin.  
26 De asemenea, inima mea se înveseleşte şi limba mea cântă de bucurie; 
 chiar şi trupul meu se va odihni în nădejde,  
27 căci tu nu poţi să mă laşi pradă morţii  
 şi nu vei îngădui ca Cel Sfânt al tău să vadă putrezirea.  
28 Mi-ai făcut cunoscute căile vieţii,  
 mă vei umple de bucurie prin prezenţa ta»”. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a III-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.9-10.11 (R.: 11a) 
  
  R.:  Călăuzeşte-mă, Doamne,  
    pe calea vieţii. 
   sau 
    Aleluia! 
  
1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că mă încred în tine. 
2a Am spus lui Dumnezeu: „Tu eşti Dumnezeul meu!” 
5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi, 
 tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R. 
  
7 Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înţelepciune, 
 căci până şi noaptea mă îndeamnă inima. 
8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul; 
 dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R. 
  
9 De aceea inima mea se bucură şi sufletul meu se înveseleşte; 
 ba chiar şi trupul meu se va odihni în linişte, 
10 deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor, 
 nici nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. R. 
  
11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii; 
 în faţa ta sunt bucurii nespuse 
 şi desfătări veşnice la dreapta ta. R. 
  



Săptămâna a III-a a timpului pascal 
  
 
 LECTURA A II-A  Aţi fost răscumpăraţi  
        cu sângele scump al lui Cristos, Mielul nevinovat. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 1,17-21 

 
17 Preaiubiţilor,  
  dacă numiţi Tată  
 pe cel care judecă cu nepărtinire pe fiecare după faptele lui,  
 purtaţi-vă cu frică în timpul pribegiei voastre.  
18 Voi ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur  
 aţi fost răscumpăraţi din viaţa voastră deşartă,  
 moştenită de la părinţii voştri,  
19 ci cu sângele scump al lui Cristos,  
 Mielul nevinovat şi neprihănit.  
20 El a fost orânduit mai înainte de întemeierea lumii,  
 dar s-a arătat la sfârşitul vremurilor pentru voi.  
21 Printr-însul credeţi în Dumnezeu,  
 care l-a înviat din morţi şi i-a dat slavă;  
 astfel voi vă întemeiaţi credinţa şi speranţa pe Dumnezeu. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA cf. Lc 24,32 
  (Aleluia) Doamne Isuse, explică-ne Scripturile; 
     fă ca inimile noastre să se aprindă când tu însuţi ne vorbeşti. 
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  L-au cunoscut la frângerea pâinii. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 24,13-35 

 
13 A treia zi, după moartea lui Isus,  
  doi ucenici mergeau către un sat numit Emaus,  
 situat la două ore de mers din Ierusalim,  
14 şi vorbeau între ei despre toate cele întâmplate.  
15 Pe când vorbeau şi discutau aprins,  
 Isus însuşi s-a apropiat şi a început să meargă cu ei.  
16 Însă ochii lor erau ţinuţi să nu-l cunoască.  
17 Isus le-a zis: „Despre ce vorbeaţi între voi pe drum?”.  
 Atunci ei, foarte trişti, s-au oprit.  
18 Unul dintre ei, cu numele Cleofa, i-a răspuns:  
 „Oare tu eşti singurul dintre toţi cei care au fost la Ierusalim,  
 care nu cunoaşte cele petrecute acolo zilele acestea?”.  
19 El i-a întrebat: „Ce anume?”.  
 I-au răspuns: „Cele despre Isus din Nazaret,  
 care era profet puternic prin faptele şi cuvintele sale  
 în faţa lui Dumnezeu şi a întregului popor;  
20 arhiereii şi mai marii poporului l-au trădat,  
 au cerut să fie condamnat la moarte şi să fie răstignit.  
21 Noi speram că el va fi eliberatorul lui Israel  
 şi iată, astăzi este deja a treia zi de când s-au petrecut toate acestea.  
22 Ba mai mult, nişte femei de-ale noastre ne-au şi speriat;  
 ele s-au dus dis-de-dimineaţă la mormânt,  
23 dar n-au găsit trupul lui;  
 atunci au venit să ne spună că le-au apărut şi nişte îngeri,  
 care le-au spus că el trăieşte.  
24 Unii dintre ai noştri au mers la mormânt  
 şi au spus că cele spuse de femei erau adevărate, dar pe el nu l-au văzut”.  
25 Atunci Isus le-a zis: „Aşadar, tot n-aţi înţeles!  
 Cât de greoi sunteţi la inimă, ca să credeţi toate cele spuse de profeţi!  
26 Nu trebuia oare ca Mesia să sufere toate acestea  
 pentru a intra în slava sa?”.  
27 Şi începând cu Moise şi continuând cu toţi profeţii,  
 le-a dovedit din toată Scriptura cele care se refereau la el.  
28 Când s-au apropiat de satul în care mergeau,  
 Isus s-a făcut că merge mai departe.  
29 Dar ei s-au străduit să-l reţină:  
 „Rămâi cu noi, că se lasă seara şi ziua e deja pe sfârşite”.  
 A intrat deci şi a rămas cu ei.  
30 Şi, pe când stătea cu ei la masă,  
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 a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o şi le-a dat-o.  
31 Atunci li s-au deschis ochii şi l-au recunoscut,  
 dar el s-a făcut nevăzut din ochii lor.  
32 Iar ei şi-au zis unul către altul:  
 „Nu ne ardea oare inima în noi când ne vorbea pe drum  
 şi ne explica Scripturile?”.  
33 Şi imediat s-au ridicat de la masă şi s-au întors la Ierusalim.  
 Acolo i-au găsit pe cei unsprezece apostoli, adunaţi cu ai lor,  
34 care le-au zis: „E adevărat, Domnul a înviat şi s-a arătat lui Simon Petru”.  
35 La rândul lor, au povestit ce li s-a întâmplat pe drum  
 şi cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL B 
  
 LECTURA I  L-aţi omorât pe autorul vieţii,  
      pe care Dumnezeu l-a înviat din morţi. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  3,13-15.17-19 

 
13  În zilele acelea, Petru a spus poporului:  
  „Bărbaţi israeliţi, Dumnezeul lui Abraham,  
 Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob,  
 Dumnezeul părinţilor noştri l-a preamărit pe slujitorul său Isus,  
 pe care voi l-aţi dat în mâinile lui Pilat  
 şi de care v-aţi lepădat, deşi Pilat era hotărât să-l elibereze.  
14 Voi v-aţi lepădat de Cel Sfânt şi Drept  
 şi aţi cerut să vi se graţieze un ucigaş;  
15 l-aţi omorât pe Creatorul vieţii, dar Dumnezeu l-a înviat din morţi;  
 noi suntem martori ai acestui fapt”.  
17 De altfel, fraţilor, eu ştiu bine că din neştiinţă aţi făcut aceasta,  
 ca şi mai marii voştri.  
18 Dar Dumnezeu a împlinit astfel  
 ceea ce vestise dinainte prin gura tuturor profeţilor,  
 anume că Mesia avea să pătimească.  
19 Deci convertiţi-vă şi întoarceţi-vă la Dumnezeu,  
 pentru ca să se şteargă păcatele voastre. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 4,2.7.9 (R.: 7a) 
  
  R.:  Arată-ne, Doamne,  
    strălucirea feţei tale. 
   sau 
    Aleluia. 
  
2 Dumnezeule, mântuirea mea, când strig tu îmi răspunzi; 
 când sunt în strâmtorare, tu mă scoţi în larg; 
 ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. R. 
  
7 Mulţi spun: „Cine ne va arăta fericirea?” 
 Eu însă zic: „Fă să răsară peste noi 
 lumina feţei tale, Doamne”. R. 
  
9 Eu mă culc şi adorm în pace, 
 căci numai tu, Doamne, îmi dai linişte deplină 
 în locuinţa mea. R. 
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 LECTURA A II-A  El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre 
        şi pentru ale lumii întregi. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 2,1-5a 

 
 
1  Copilaşii mei,  
  vă scriu, ca să nu păcătuiţi.  
 Dar dacă a păcătuit cineva,  
 avem mijlocitor la Tatăl, pe Isus Cristos cel drept.  
2 El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre,  
 dar nu numai pentru ale noastre, ci şi pentru ale lumii întregi.  
3 Prin aceasta ştim că-l cunoaştem, dacă păzim poruncile lui.  
4 Cel care zice: „Îl cunosc”, dar poruncile lui nu le păzeşte,  
 este un mincinos şi-n el nu se află adevărul.  
5a Iar cine păzeşte cuvântul lui,  
 în acela cu adevărat dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA cf. Lc 24,32 
  (Aleluia) Doamne Isuse, explică-ne Scripturile; 
     fă ca inimile noastre să se aprindă când tu însuţi ne vorbeşti. 
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Aşa trebuia să pătimească Cristos  
       şi să învie din morţi a treia zi. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 24,35-48 

 
35  În timpul acela, 
  ucenicii, care s-au întors de la Emaus,  
 au povestit celor unsprezece, care se aflau împreună cu ai lor,  
 cele petrecute pe drum  
 şi cum l-au recunoscut pe Isus la frângerea pâinii.  
36 Pe când vorbeau ei acestea,  
 Isus a apărut în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!”.  
37 Cuprinşi de uimire şi de spaimă, credeau că văd un duh.  
38 Isus le-a zis: „De ce sunteţi tulburaţi  
 şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră?  
39 Priviţi mâinile mele şi picioarele mele, că eu însumi sunt;  
 pipăiţi-mă şi convingeţi-vă căci un duh nu are nici carne şi nici oase, 
 precum mă vedeţi pe mine că am”.  
40 Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele.  
41 Fiindcă, de bucurie şi uimire nu le venea să creadă, le-a zis:  
 „Aveţi aici ceva de mâncare?”  
42 Iar ei i-au dat o bucată de peşte fript.  
43 El a luat şi a mâncat înaintea lor.  
44 Apoi le-a zis: „Amintiţi-vă de cuvintele pe care vi le-am spus  
 pe când eram încă împreună cu voi:  
 Trebuia să se împlinească toate cele scrise despre mine  
 în Legea lui Moise, în profeţi şi în psalmi”.  
45 Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile.  
46 Şi le-a spus: „Aşa este scris:  
 Cristos trebuia să pătimească, să învie din morţi a treia zi  
47 şi să se propovăduiască în numele lui pocăinţa spre iertarea păcatelor,  
 la toate neamurile, începând de la Ierusalim.  
48 Voi sunteţi martori ai acestor lucruri”. 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL C 
  
 LECTURA I  Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  5,27b-32.40b-41 

 
27b  În zilele acelea, 
  arhiereul i-a întrebat pe apostoli spunând:  
28 „V-am poruncit cu asprime să nu învăţaţi în numele acesta.  
 Şi iată că voi aţi umplut Ierusalimul cu învăţătura voastră.  
 Voiţi să aduceţi asupra noastră sângele acestui om?”  
29 Petru şi apostolii, drept răspuns, i-au zis:  
 „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni.  
30 Dumnezeul părinţilor noştri l-a înviat pe Isus,  
 pe care voi l-aţi ucis, atârnându-l pe lemn.  
31 Pe acesta Dumnezeu, cu dreapta sa, l-a înălţat Stăpânitor şi Mântuitor, 
 ca să dea lui Israel o căinţă şi iertarea păcatelor.  
32 Noi suntem martori ai acestor lucruri  
 ca şi Duhul Sfânt, pe care Dumnezeu l-a dat celor ce-l caută”.  
40b Şi le-au poruncit apostolilor să nu mai vorbească în numele lui Isus, 
 apoi le-au dat drumul.  
41 Iar ei au plecat din faţa Sinedriului,  
 bucurându-se că au fost învredniciţi să sufere ocară  
 pentru numele lui Isus. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 29,2 şi 4.5-6.11-12a şi 13b (R.: 2a) 
  
  R.:  Te preamăresc, Doamne,  
    pentru că m-ai eliberat. 
   sau 
    Aleluia. 
  
2 Te preamăresc, Doamne, pentru că m-ai eliberat 
 şi n-ai lăsat pe duşmanii mei să râdă de mine. 
4 Doamne, tu m-ai scos din locuinţa morţilor, 
 tu mi-ai redat viaţa, ca să nu cobor în mormânt. R. 
  
5 Cântaţi Domnului, voi credincioşii lui, 
 măriţi prin laudele voastre numele lui cel sfânt! 
6 Căci mânia lui ţine numai o clipă, dar îndurarea lui ţine toată viaţa. 
 Seara ne stăpâneşte plânsul, iar dimineaţa se revarsă bucuria. R. 
  
11 Ascultă-mă, Doamne, ai milă de mine! 
 Doamne, ajută-mă! 
12a Mi-ai schimbat plânsul în veselie, 
13b Doamne Dumnezeule, eu pururi te voi lăuda! R. 
  



Săptămâna a III-a a timpului pascal 
  
 
 LECTURA A II-A  Vrednic este Mielul care a fost înjunghiat  
        să primească puterea şi bogăţia. 
  
 Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 5,11-14 
 
11  Eu, Ioan, fiind în extaz,  
  am auzit un glas de îngeri mulţi  
 care înconjurau tronul, fiinţele şi bătrânii.  
 Numărul lor era foarte mare.  
12 Ei spuneau cu glas tare: „Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, 
 să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea,  
 slava şi binecuvântarea”.  
13 Toată făptura care este în cer şi pe pământ, sub pământ şi în mare  
 şi toate câte sunt în acestea, le-am auzit zicând:  
 „Celui ce şade pe tron şi Mielului  
 să-i fie binecuvântare, cinste, slavă şi putere în vecii vecilor!”  
14 Şi cele patru fiinţe spuneau: „Amin!”  
 Iar bătrânii s-au aruncat cu faţa la pământ şi s-au închinat. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA 
  (Aleluia) A înviat Cristos care a creat toate 
     şi a avut milă de neamul omenesc. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Isus a venit, a luat pâine şi le-a dat lor,  
       de asemenea şi peşte. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 21,1-19 

 
 
 
1  În timpul acela, 
  Isus s-a arătat din nou ucenicilor săi la Marea Tiberiadei,  
 şi iată cum: 
2 Erau împreună Simon Petru, Toma, adică Geamănul,  
 Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedeu  
 şi alţi doi din ucenicii lui.  
3 Simon Petru le-a zis: „Mă duc să pescuiesc”.  
 I-au zis ceilalţi: „Mergem şi noi cu tine”.  
 Au plecat şi s-au urcat în luntre.  
 În noaptea aceea nu au prins nimic. 
4 Dimineaţă, Isus a apărut pe ţărm,  
 dar ucenicii nu au ştiut că este Isus.  
5 Isus le-a zis:  
 „Fiilor, aveţi de mâncare ceva peşte?” 
 Ei au răspuns: „Nu!” 
6 Le-a zis el:  
 „Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a luntrei şi veţi prinde”.  
 Au aruncat mreaja  
 şi de data aceasta nu puteau să o tragă de mulţimea peştilor. 
7 Atunci ucenicul pe care îl iubea Isus i-a zis lui Petru: 
 „E Domnul!”  
 Petru, auzind că este Domnul  
 şi-a pus haina căci nu avea nimic pe el şi a sărit în apă.  
8 Ceilalţi ucenici au venit cu luntrea,  
 pentru că erau departe de ţărm, ca la o sută de metri,  
 şi trăgeau mreaja cu peşti. 
9 Când au venit la ţărm,  
 au văzut jar pus jos, peşte deasupra şi pâine. 
10 Isus le-a zis: „Aduceţi din peştii pe care i-aţi prins acum”.  
11 Simon Petru a urcat în luntre şi a tras mreaja la ţărm,  
 plină cu o sută cincizeci şi trei peşti mari  
 şi cu toate că erau atâţia nu s-a rupt mreaja.  
12 Isus le-a zis: „Veniţi şi mâncaţi!”  
 Şi nici unul dintre ucenici nu îndrăznea să-l întrebe:  
 „Cine eşti tu?”, ştiind că este Domnul.  
13 Isus a venit, a luat pâinea şi le-a dat-o lor, de asemenea şi peştele. 
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14 Era pentru a treia oară că Isus se arăta ucenicilor săi,  
 după ce înviase din morţi. 
15 După ce au mâncat, Isus i-a zis lui Simon Petru:  
 „Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?” 
 El i-a răspuns: „Da, Doamne, tu ştii că te iubesc”. 
 Isus i-a zis: „Paşte mieluşeii mei!” 
16 I-a spus Isus a doua oară: „Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti?” 
 Petru i-a răspuns: „Da, Doamne, tu ştii că te iubesc”. 
 Isus i-a zis: „Paşte mieii mei!” 
17 Şi i-a spus a treia oară: „Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti?” 
 Petru s-a întristat pentru că l-a întrebat a treia oară mă iubeşti  
 şi i-a zis: „Doamne, tu toate le ştii; tu ştii că te iubesc”. 
 Isus i-a zis: „Paşte oile mele! 
18 Adevăr, adevăr îţi spun:  
 când erai mai tânăr te încingeai singur şi te duceai unde voiai;  
 dar când vei îmbătrâni, îţi vei întinde mâinile  
 şi altul te va încinge şi te va duce unde nu vei voi”. 
19 A spus lucrul acesta  
 ca să arate cu ce moarte îl va preamări Petru pe Dumnezeu.  
 Şi, după ce i-a vorbit astfel, i-a zis:  
 „Urmează-mă!” 
  

Cuvântul Domnului 
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sau forma scurtă: 
  
 ALELUIA 
  (Aleluia) A înviat Cristos care a creat toate 
     şi a avut milă de neamul omenesc. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Isus a venit, a luat pâine şi le-a dat lor,  
       de asemenea şi peşte. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 21,1-14 

 
1  În timpul acela, 
  Isus s-a arătat din nou ucenicilor săi la Marea Tiberiadei,  
 şi iată cum: 
2 Erau împreună Simon Petru, Toma, adică Geamănul,  
 Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedeu  
 şi alţi doi din ucenicii lui.  
3 Simon Petru le-a zis: „Mă duc să pescuiesc”.  
 I-au zis ceilalţi: „Mergem şi noi cu tine”.  
 Au plecat şi s-au urcat în luntre.  
 În noaptea aceea nu au prins nimic. 
4 Dimineaţă, Isus a apărut pe ţărm,  
 dar ucenicii nu au ştiut că este Isus.  
5 Isus le-a zis:  
 „Fiilor, aveţi de mâncare ceva peşte?” 
 Ei au răspuns: „Nu!” 
6 Le-a zis el:  
 „Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a luntrei şi veţi prinde”.  
 Au aruncat mreaja  
 şi de data aceasta nu puteau să o tragă de mulţimea peştilor. 
7 Atunci ucenicul pe care îl iubea Isus i-a zis lui Petru: 
 „E Domnul!”  
 Petru, auzind că este Domnul  
 şi-a pus haina căci nu avea nimic pe el şi a sărit în apă.  
8 Ceilalţi ucenici au venit cu luntrea,  
 pentru că erau departe de ţărm, ca la o sută de metri,  
 şi trăgeau mreaja cu peşti. 
9 Când au venit la ţărm,  
 au văzut jar pus jos, peşte deasupra şi pâine. 
10 Isus le-a zis: „Aduceţi din peştii pe care i-aţi prins acum”.  
11 Simon Petru a urcat în luntre şi a tras mreaja la ţărm,  
 plină cu o sută cincizeci şi trei peşti mari  
 şi cu toate că erau atâţia nu s-a rupt mreaja.  
12 Isus le-a zis: „Veniţi şi mâncaţi!”  
 Şi nici unul dintre ucenici nu îndrăznea să-l întrebe:  
 „Cine eşti tu?”, ştiind că este Domnul.  
13 Isus a venit, a luat pâinea şi le-a dat-o lor, de asemenea şi peştele. 
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14 Era pentru a treia oară că Isus se arăta ucenicilor săi,  
 după ce înviase din morţi. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a III-a a timpului pascal 
  

LUNI 
  
 LECTURA I  Nu puteau ţine piept înţelepciunii Duhului care vorbea. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  6,8-15 

 
8  În zilele acelea, 
  Ştefan, care era plin de har şi de puterea lui Dumnezeu, săvârşea 
 în popor semne mari şi minuni.  
9 Într-o zi, s-au ridicat unii dintr-o sinagogă, cea a sclavilor eliberaţi, a 
 cirenenilor, a alexandrinilor şi de asemenea a celor din Cilicia şi din 
 Asia Proconsulară şi au început să discute aprins cu Ştefan;  
10 însă nu puteau ţine piept înţelepciunii şi Duhului care vorbea.  
11 Atunci au pus pe nişte bărbaţi să spună: „L-am auzit spunând cuvinte 
 de blestem împotriva lui Dumnezeu şi a lui Moise”.  
12 Ei au întărâtat poporul, pe bătrâni şi pe cărturari şi, năvălind asupra 
 lui Ştefan, l-au prins şi l-au dus în faţa Sinedriului.  
13 Acolo s-au prezentat martori mincinoşi care ziceau: „Acest om nu 
 încetează a rosti cuvinte de blestem împotriva acestui loc sfânt şi a 
 Legii.  
14 Noi l-am auzit zicând că „Isus Nazarineanul va distruge locul acest şi 
 va schimba legile pe care ni le-a lăsat nouă Moise”.  
15 Şi aţintindu-şi ochii asupra lui, toţi cei ce şedeau în Sinedriu au văzut 
 faţa lui ca o faţă de înger. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,23-24.26-27.29-30 (R.: 1) 
  
  R.:  Fericiţi cei care împlinesc Legea Domnului. 
   sau 
    Aleluia. 
  
23 Chiar dacă cei mari ţin sfat împotriva ta, 
 eu, slujitorul tău, mă gândesc la legile tale. 
24 Da, mărturiile tale sunt desfătarea mea, 
 ele sunt sfătuitorii mei. R. 
  
26 Eu îţi fac cunoscute cărările mele 
 şi tu mă asculţi: Învaţă-mă îndreptările tale. 
27 Fă-mă să pricep calea poruncilor tale 
 şi voi cugeta la lucrările tale minunate. R. 
  
29 Ţine departe de mine calea minciunii 
 şi dă-mi să urmez calea ta. 
30 Mi-am ales calea adevărului 
 şi nu am uitat judecăţile tale. R. 
  



Săptămâna a III-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA Mt 4,4b 
  (Aleluia) Nu numai cu pâine trăieşte omul,  
     ci şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Lucraţi nu pentru mâncarea cea pieritoare,  
       ci pentru cea care rămâne spre viaţa veşnică. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 6,22-29 

 
 
22 Isus traversase marea mergând pe apă.  
  A doua zi, mulţimea rămasă pe cealaltă parte a mării  
 a văzut că nu era acolo decât numai o luntre mai mică  
 şi că Isus nu intrase în luntre împreună cu ucenicii săi,  
 ci plecaseră numai ucenicii lui.  
23 Totuşi alte bărci mai mici veniseră din Tiberiada  
 în apropiere de locul unde ei mâncaseră pâine,  
 după ce Domnul mulţumise.  
24 Când mulţimea a văzut că Isus nu este acolo, nici ucenicii lui,  
 au intrat şi ei în bărcile cele mici  
 şi au venit la Cafarnaum,  
 căutându-l pe Isus.  
25 Şi găsindu-l dincolo de mare, i-au zis:  
 „Învăţătorule, când ai venit aici?”  
26 Isus le-a răspuns:  
 „Adevăr, adevăr vă zic:  
 mă căutaţi nu pentru că aţi văzut minuni,  
 ci pentru că aţi mâncat pâine şi v-aţi săturat.  
27 Lucraţi nu pentru mâncarea cea pieritoare,  
 ci pentru mâncarea ce rămâne spre viaţa veşnică  
 şi pe care o va da vouă Fiul Omului,  
 el pe care l-a pecetluit Dumnezeu Tatăl”.  
28 Atunci au zis:  
 „Ce trebuie să facem ca să săvârşim lucrările lui Dumnezeu?”  
29 Isus a răspuns:  
 „Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu,  
 ca să credeţi în acela pe care l-a trimis el”. 
  

Cuvântul Domnului 
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MARŢI 
  
 LECTURA I  Doamne Isuse, primeşte duhul meu! 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  7,51-59; 8,1a 

 
  În zilele acelea, 
  Ştefan, aflându-se în faţa Sinedriului, a spus:  
51 „Voi oameni încăpăţânaţi,  
 ale căror inimi şi urechi nu vor să cunoască legământul lui Dumnezeu, 
 totdeauna vă împotriviţi Duhului Sfânt.  
 Sunteţi întocmai ca şi părinţii voştri.  
52 Pe care dintre profeţi nu l-au prigonit părinţii voştri?  
 Ba chiar au ucis pe cei care au vestit mai dinainte sosirea celui drept,  
 acela pe care voi l-aţi trădat şi l-aţi dat morţii.  
53 Voi aţi primit Legea transmisă prin îngeri şi n-aţi păzit-o!”  
54 Iar ei, auzind acestea,  
 fremătau de furie şi scrâşneau din dinţi împotriva lui.  
55 Dar Ştefan, fiind plin de Duh Sfânt şi privind la cer,  
 a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Isus stând la dreapta lui Dumnezeu,  
56 şi a zis: „Iată, văd cerurile deschise  
 şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu!”.  
57 Atunci ei şi-au astupat urechile,  
 au început să strige în gura mare şi au năvălit asupra lui,  
58 l-au scos afară din cetate şi au început să arunce cu pietre asupra lui.  
 Iar martorii şi-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul.  
59 În timp ce era bătut cu pietre, Ştefan se ruga astfel:  
 „Doamne Isuse, primeşte duhul meu!”.  
8,1a Saul era de acord cu uciderea lui. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 30,3cd-4.6 şi 7b şi 8a.17 şi 21ab (R.: 6a) 
  
  R.:  În mâinile tale, Doamne,  
    îmi încredinţez sufletul. 
   sau 
    Aleluia. 
  
3cd Fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, 
 o cetate unde să-mi găsesc scăparea. 
4 Căci tu eşti stânca mea, cetatea mea: 
 pentru numele tău mă povăţuieşti şi mă călăuzeşti. R. 
  
6 În mâinile tale îmi încredinţez sufletul: 
 tu mă vei mântui, Doamne, Dumnezeule adevărat! 
7b Eu mă încred în Domnul; 
8a mă voi bucura şi mă voi veseli în îndurarea ta. R. 
  
17 Arată slujitorului tău o faţă senină, 
 salvează-mă pentru iubirea ta. 
21ab Tu îi ascunzi la adăpostul feţei tale, 
 de cei care îi prigonesc. R. 
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 ALELUIA In 6,35 
  (Aleluia) Eu sunt pâinea vieţii, spune Domnul;  
     cine vine la mine nu va flămânzi. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Nu Moise, dar Tatăl meu dă pâinea cea adevărată 
       din cer. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 6,30-35 

 
 În zilele acelea, 
  mulţimea i-a spus lui Isus:  
30 „Ce semn faci tu, ca să vedem şi să credem în tine?  
 Ce vei face?  
31 Părinţii noştri au mâncat mană în pustiu, precum este scris:  
 «Pâine din cer le-a dat lor să mănânce»”.  
32 Isus le-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun,  
 nu Moise v-a dat pâinea coborâtă din cer,  
 ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine venită din cer.  
33 Pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer  
 şi dă viaţă lumii”.  
34 Au spus către el: „Doamne, dă-ne totdeauna pâinea aceasta”.  
 Şi Isus le-a zis:  
35 „Eu sunt pâinea vieţii: cel care vine la mine nu va flămânzi  
 şi cine crede în mine nu va înseta niciodată”. 
  

Cuvântul Domnului 
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MIERCURI 
 
 LECTURA I  Străbăteau ţara binevestind cuvântul lui Dumnezeu. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  8,1-8 
 
1  În ziua morţii lui Ştefan  
  a izbucnit o mare prigoană împotriva Bisericii din Ierusalim;  
 în afară de apostoli,  
 toţi s-au împrăştiat prin ţinuturile Iudeii şi ale Samariei.  
2 Nişte bărbaţi cucernici  
 l-au îngropat pe Ştefan şi l-au jelit îndelung.  
3 Saul dimpotrivă căuta să distrugă Biserica:  
 pătrundea prin case, târa bărbaţi şi femei şi îi arunca în temniţă.  
4 Iar cei ce se împrăştiaseră străbăteau ţara,  
 binevestind cuvântul lui Dumnezeu.  
5 Astfel, Filip a ajuns într-o cetate a Samariei  
 şi îl propovăduia pe Cristos.  
6 Mulţimile, auzind vorbindu-se  
 sau chiar văzând minunile pe care le săvârşea,  
 dădeau crezare într-un cuget celor spuse de către Filip;  
7 mulţi dintre cei stăpâniţi de Diavoli  
 erau eliberaţi de duhurile rele,  
 care ieşeau din ei, scoţând strigăte puternice;  
 mulţi paralitici şi bolnavi au fost vindecaţi.  
8 A fost o mare bucurie în cetatea aceea. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 65,1-3a.4-5.6-7a (R.: 1) 
  
  R.:  Strigaţi lui Dumnezeu,  
    toţi locuitorii pământului. 
   sau 
    Aleluia. 
  
1 Înălţaţi lui Dumnezeu cântări de bucurie, 
 voi, toţi locuitorii pământului! 
2 Cântaţi slavă numelui său, măriţi slava lui prin laudele voastre. 
3a Spuneţi lui Dumnezeu: „Cât de măreţe sunt lucrările tale. R. 
  
4 Tot pământul se închină în faţa ta 
 şi cântă în cinstea ta, cântă numele tău”. 
5 Veniţi şi priviţi lucrările lui Dumnezeu. 
 Minunate sunt lucrările tale în faţa neamului omenesc. R. 
  
6 El a prefăcut marea în pământ uscat 
 şi râul a fost trecut cu piciorul; 
 de aceea ne bucurăm de-a pururi. 
7a Căci el stăpâneşte pe vecie prin puterea lui. R. 
  



Săptămâna a III-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 6,40 
  (Aleluia) Cine crede în Fiul are viaţa veşnică  
     şi eu îl voi învia în ziua de apoi. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Aceasta este voinţa Tatălui:  
       ca oricine crede în Fiul să aibă viaţă veşnică. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 6,35-40 

 
  În timpul acela, 
  Isus spunea mulţimii iudeilor:  
35 „Eu sunt pâinea vieţii: cel care vine la mine nu va flămânzi  
 şi cine crede în mine nu va înseta niciodată.  
36 Dar v-am spus că m-aţi văzut şi totuşi nu credeţi.  
37 Toţi cei pe care mi-i dă Tatăl vor veni la mine;  
 şi pe cel care vine la mine nu-l voi izgoni afară,  
38 pentru că m-am coborât din cer nu ca să fac voia mea,  
 ci voia celui ce m-a trimis.  
39 Or, aceasta este voinţa celui ce m-a trimis,  
 ca din cei pe care mi i-a dat să nu pierd pe nici unul,  
 ci să-i învii în ziua de apoi.  
40 Aceasta este voinţa Tatălui meu,  
 ca oricine vede pe Fiul şi crede într-însul să aibă viaţa veşnică;  
 şi eu îl voi învia în ziua de apoi”. 
  

Cuvântul Domnului 
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JOI 
  
 LECTURA I  Dacă crezi din toată inima, poţi fi botezat. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  8,26-40 

 
26 În zilele acelea, 
  îngerul Domnului s-a adresat lui Filip, spunând:  
 „Ridică-te şi mergi spre miazăzi,  
 pe drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza; acesta este pustiu”.  
27 Filip a plecat.  
 Un eunuc din Etiopia, înalt dregător al reginei Etiopiei, Candace,  
 administrator al întregii ei visterii,  
 venise la Ierusalim ca să se închine lui Dumnezeu  
28 şi acum se întorcea acasă.  
 El şedea în carul său şi citea din profetul Isaia.  
29 Duhul Domnului i-a zis lui Filip:  
 „Apropie-te şi alătură-te de carul acesta”.  
30 Filip s-a apropiat în grabă şi a auzit că omul citea din profetul Isaia.  
 Atunci l-a întrebat: „Înţelegi ce citeşti?”  
31 Iar el i-a răspuns:  
 „Cum aş putea să înţeleg, dacă nimeni nu-mi explică”.  
 L-a invitat pe Filip să se urce şi să se aşeze alături de el.  
32 Locul din Scriptură, pe care-l citea el, era acesta:  
 „Ca un miel a fost dus la înjunghiere şi ca o oaie fără glas  
 înaintea celui ce o tunde, aşa nu şi-a deschis gura.  
33 Pentru că s-a umilit, dreptatea i-a fost refuzată.  
 Cine va vorbi de soarta lui? Căci viaţa lui a fost ştearsă de pe pământ”.  
34 Eunucul a spus lui Filip: „Te rog, spune-mi,  
 despre cine vorbeşte profetul, despre sine, sau despre altcineva?”  
35 Atunci Filip a luat cuvântul şi, pornind de la acest text al Scripturii,  
 i-a anunţat vestea cea bună despre Isus.  
36 Continuându-şi drumul au ajuns la o apă; eunucul a zis:  
 „Iată o apă. Ce mă împiedică să primesc botezul?”  
37 (Filip a spus:  
 „Dacă tu crezi din toată inima, poţi fi botezat”.  
 Eunucul a răspuns:  
 „Cred că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu”).  
38 A poruncit să stea carul,  
 au coborât amândoi în apă şi Filip l-a botezat pe eunuc.  
39 Iar când au ieşit din apă,  
 Duhul Domnului l-a răpit pe Filip şi eunucul nu l-a mai văzut,  
 dar şi-a continuat drumul plin de bucurie.  
40 Filip s-a trezit în cetatea Azot  
 şi a vestit evanghelia în toate oraşele până ce a ajuns în Cezareea. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 65,8-9.16-17.20 (R.: 1) 
  
  R.:  Strigaţi lui Dumnezeu,  
    toţi locuitorii pământului. 
   sau 
    Aleluia. 
  
8 Binecuvântaţi, popoare, pe Dumnezeul nostru, 
 faceţi să răsune lauda lui. 
9 El ne-a păstrat în viaţă 
 şi nu a îngăduit să ni se clatine piciorul. R. 
  
16 Toţi cei care vă temeţi de Dumnezeu, veniţi şi ascultaţi 
 şi vă voi istorisi ce a făcut el pentru sufletul meu. 
17 Am strigat către el cu gura mea 
 şi lauda lui a pornit de pe buzele mele. R. 
  
20 Binecuvântat să fie Dumnezeu care nu a respins rugăciunea mea 
 şi nu a îndepărtat de la mine bunătatea lui. R. 
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 ALELUIA In 6,51-52 
  (Aleluia) Eu sunt pâinea cea vie care am coborât din cer, spune Domnul; 
     cine mănâncă din această pâine va trăi în veci. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Eu sunt pâinea vie care am coborât din cer. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 6,44-51 

 
  În timpul acela, 
  Isus spunea mulţimii iudeilor:  
44 „Nimeni nu poate să vină la mine  
 dacă nu-l va atrage Tatăl, care m-a trimis,  
 şi eu îl voi învia în ziua de apoi.  
45 Scris este în profeţi: «Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu».  
 Aşadar, oricine ascultă învăţătura Tatălui vine la mine.  
46 Desigur, nimeni nu l-a văzut vreodată pe Tatăl  
 afară numai de acela care vine de la Dumnezeu:  
 Acesta l-a văzut pe Tatăl.  
47 Adevăr, adevăr zic vouă: cel care crede în mine are viaţa veşnică.  
48 Eu sunt pâinea vieţii.  
49 Părinţii voştri au mâncat mană în pustiu şi totuşi au murit.  
50 Pâinea care se coboară din cer este aceea din care,  
 dacă mănâncă cineva, nu moare.  
51 Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer.  
 Cine mănâncă din pâinea aceasta va trăi în veci;  
 iar pâinea pe care eu o voi da, pentru viaţa lumii, este trupul meu”. 
  

Cuvântul Domnului 
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VINERI 
  
 LECTURA I  Acesta este un vas ales pentru mine,  
      ca să poarte numele meu în faţa neamurilor. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  9,1-20 

 
1  În zilele acelea, 
  Saul era stăpânit de o furie de moarte  
 împotriva ucenicilor Domnului.  
2 El s-a dus la arhiereu şi a cerut de la el scrisori  
 pentru sinagogile din Damasc,  
 ca să-i prindă şi să-i aducă legaţi la Ierusalim  
 pe toţi adepţii acestei învăţături, atât bărbaţi cât şi femei,  
 pe care i-ar găsi.  
3 Când se apropia de Damasc,  
 deodată l-a învăluit pe drum o lumină din cer, ca un fulger.  
4 El a căzut la pământ şi a auzit un glas care îi spunea:  
 „Saule, Saule, pentru ce mă prigoneşti?”.  
5 Iar el a răspuns: „Cine eşti tu, Doamne?”  
 „Eu sunt Isus, pe care tu îl prigoneşti.  
 (Greu îţi este să loveşti împotriva imboldului.  
6 Şi el, tremurând şi înspăimântat, a zis:  
 „Doamne, ce voieşti să fac?” Iar Domnul i-a răspuns:)  
 „Ridică-te, intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci”.  
7 Bărbaţii, care erau cu el pe drum, stăteau înmărmuriţi,  
 căci auzeau glasul, dar nu vedeau pe nimeni.  
 Saul s-a ridicat de la pământ,  
 dar, deşi avea ochii deschişi, nu vedea nimic.  
8 Atunci l-au luat de mână şi l-au dus în Damasc.  
9 Trei zile a fost lipsit de vedere; nu a mâncat şi nu a băut nimic.  
10 Era în Damasc un ucenic, cu numele Anania.  
 Într-o viziune, Domnul l-a chemat: „Anania!”  
 El a răspuns: „Iată-mă, Doamne!”  
11 Domnul a continuat: „Ridică-te, mergi pe strada Dreaptă,  
 în casa lui Iuda şi întreabă de un anume Saul din Tars: Iată, se roagă”.  
12 Şi Saul a avut o viziune: un bărbat cu numele Anania a intrat la el  
 şi şi-a pus mâinile asupra lui ca să-şi recapete vederea.  
13 Anania a răspuns:  
 „Doamne, despre bărbatul acesta am auzit de la mulţi  
 că a făcut multe rele credincioşilor tăi din Ierusalim.  
14 Şi aici are împuternicire de la arhierei să-i pună în lanţuri  
 pe toţi care cheamă numele tău”.  
15 Dar Domnul i-a zis:  
 „Mergi, fiindcă acesta îmi este un vas ales,  
 ca să poarte numele meu înaintea păgânilor,  
 a regilor şi a fiilor lui Israel.  
16 Iar eu îi voi arăta câte trebuie să pătimească pentru numele meu”.  
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17 Atunci Anania s-a dus, a intrat în casă şi,  
 punându-şi mâinile peste el, i-a zis:  
 „Frate Saul, Domnul Isus,  
 cel care ţi s-a arătat pe drumul pe care veneai,  
 m-a trimis ca să-ţi recapeţi vederea, şi să te umpli de Duh Sfânt”.  
18 Şi îndată au căzut de pe ochii lui un fel de solzi  
 şi şi-a recăpătat vederea. Apoi s-a ridicat şi a primit botezul.  
19 După ce a stat la masă a prins putere.  
 A rămas câteva zile cu ucenicii din Damasc,  
20 propovăduind în sinagogi, că Isus este Fiul lui Dumnezeu. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 116,1.2 (R.: Mc 16,15) 
  
  R.:  Mergeţi în lumea întreagă  
    şi predicaţi evanghelia. 
   sau 
    Aleluia. 
  
1 Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile, 
 lăudaţi-l, toate popoarele. R. 
  
2 Căci Domnul şi-a dovedit iubirea sa pentru noi 
 şi el rămâne totdeauna credincios legământului său. R. 
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 ALELUIA In 6,57 
  (Aleluia) Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu  
     rămâne în mine şi eu în el, spune Domnul. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Trupul meu cu adevărat este mâncare  
       şi sângele meu cu adevărat băutură. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 6,52-59 

 
52  În timpul acela, 
  iudeii se certau zicând:  
 „Cum poate acesta să ne dea trupul să-l mâncăm?”  
53 Isus le-a zis: „Adevăr, adevăr zic vouă:  
 dacă nu mâncaţi trupul Fiului Omului şi nu beţi sângele lui,  
 nu veţi avea viaţă în voi.  
54 Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu are viaţa veşnică  
 şi eu îl voi învia în ziua de apoi.  
55 Trupul meu cu adevărat este mâncare şi sângele meu cu adevărat  
 băutură.  
56 Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu  
 rămâne în mine şi eu rămân în el.  
57 Precum m-a trimis pe mine Tatăl cel viu şi eu trăiesc prin Tatăl,  
 la fel şi cel care mă va mânca pe mine va trăi prin mine.  
58 Aceasta este pâinea care se coboară din cer,  
 nu ca aceea din care au mâncat părinţii voştri.  
 Ei au murit; cine mănâncă din această pâine va trăi în veci”.  
59 Acestea le-a zis pe când învăţa în sinagoga din Cafarnaum. 
  

Cuvântul Domnului 
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SÂMBĂTĂ 
  
 LECTURA I  Biserica creştea cu ajutorul Duhului Sfânt. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  9,31-42 
 
31  În zilele acelea, 
  Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea şi Samaria.  
 Întărindu-se şi umblând în frica de Dumnezeu,  
 creştea prin ajutorul Duhului Sfânt.  
32 Atunci, trecând pe la toţi,  
 Petru a coborât şi la credincioşii care locuiau în Lida.  
33 Acolo a găsit pe un om cu numele de Enea,  
 care de opt ani zăcea în pat, fiindcă era paralitic.  
34 Petru i-a zis:  
 „Enea, Isus Cristos te vindecă. Ridică-te şi strânge-ţi patul”.  
 Şi îndată s-a ridicat.  
35 Toţi cei ce locuiau în Lida şi în Saron l-au putut vedea  
 şi s-au întors la Domnul.  
36 Şi la Iope era o femeie, ucenică a Domnului, cu numele Tabita,  
 care în traducere înseamnă gazelă.  
 Viaţa ei era plină de fapte bune şi de pomenile pe care le făcea.  
37 Or, s-a întâmplat că tocmai în aceste zile s-a îmbolnăvit şi a murit.  
 După ce au spălat-o, au pus-o în camera de sus.  
38 Cum Lida era aproape de Iope,  
 ucenicii, auzind că Petru se afla la Lida,  
 au trimis pe doi bărbaţi la el cu această rugăminte:  
 „Vino cât mai curând la noi!”  
39 Petru a plecat la drum cu ei.  
 Când a sosit l-au dus în camera de sus  
 şi acolo au găsit toate văduvele plângând.  
 Ele îi arătau cămăşile şi hainele pe care le făcuse Tabita,  
 pe când era în viaţă.  
40 Petru, spunând să iasă toată lumea, a îngenuncheat şi s-a rugat.  
 Apoi, întorcându-se spre trup, a zis: „Tabita, scoală-te!”  
 Ea a deschis ochii şi, văzându-l pe Petru, s-a ridicat şi a şezut.  
41 Dându-i mâna, Petru a ajutat-o să se ridice în picioare  
 şi chemând pe credincioşi şi văduve, le-a prezentat-o vie.  
42 Acest lucru s-a răspândit în tot oraşul Iope  
 şi mulţi au crezut în Domnul. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a III-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 115,12-13.14-15.16-17 (R.: 12) 
  
  R.:  Ce-i voi da Domnului  
    pentru toate câte mi le-a dat? 
   sau 
    Aleluia. 
  
12 Ce-i voi da în schimb Domnului, 
 pentru tot binele pe care mi l-a făcut? 
13 Voi lua potirul mântuirii 
 şi voi invoca numele Domnului. R. 
  
14 Voi împlini cele făgăduite Domnului, 
 de faţă cu tot poporul său. 
15 Lucru de preţ este în faţa Domnului 
 moartea slujitorilor săi. R. 
  
16 O, Doamne, eu sunt slujitorul tău, 
 slujitorul tău şi fiul slujnicei tale. 
17 Tu ai sfărâmat lanţurile mele; 
 îţi voi aduce jertfă de laudă 
 şi voi invoca numele Domnului. R. 
  



Săptămâna a III-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 6,64b.69b 
  (Aleluia) Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă;  
     tu ai cuvintele vieţii veşnice. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  La cine vom merge? Tu ai cuvintele vieţii veşnice. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 6,60-69 

 
60  În timpul acela, 
  mulţi dintre ucenicii lui, care-l auziseră, au spus:  
 „Greu este cuvântul acesta. Cine poate să-l asculte?”  
61 Isus ştia în sine că ucenicii murmură împotriva lui.  
 De aceea a spus: „Vă scandalizează lucrul acesta?...  
62 Dar dacă veţi vedea pe Fiul Omului suindu-se acolo unde era mai înainte?  
63 Duhul este acela care dă viaţă, trupul nu ajută cu nimic.  
 Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh şi viaţă.  
64 Dar sunt unii dintre voi care nu cred”.  
 De fapt, Isus ştia de la început cine sunt cei care nu cred  
 şi cine este acela care îl va vinde.  
65 Şi zicea: „Iată pentru ce v-am spus, că nimeni nu poate să vină la mine,  
 dacă nu-i este dat de la Tatăl”.  
66 De atunci, mulţi dintre ucenicii săi s-au retras şi nu mai umblau cu el.  
67 Atunci Isus a spus celor doisprezece: „Vreţi şi voi să plecaţi?”  
68 Simon Petru i-a răspuns:  
 „Doamne, la cine am putea merge? Tu ai cuvintele vieţii veşnice.  
69 Iar noi am crezut şi am ştiut că tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a IV-a a timpului pascal 
  

DUMINICA A IV-A 
A TIMPULUI PASCAL 

  
ANUL A 

  
 LECTURA I  Dumnezeu l-a înălţat ca Domn şi Mesia. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  2,14a.36-41 

 
 
 
14a  În ziua Rusaliilor,  
 Petru, însoţit de ceilalţi unsprezece ucenici  
 a luat cuvântul şi a spus cu glas puternic:  
36 „Să ştie bine tot poporul lui Israel,  
 că Dumnezeu l-a înălţat ca Domn şi Mesia,  
 pe acest Isus pe care voi l-aţi răstignit”.  
37 Auzind ei acestea, au fost mişcaţi până în adâncul inimii  
 şi l-au întrebat pe Petru şi pe ceilalţi apostoli:  
 „Fraţilor, ce trebuie să facem?”  
38 Petru le-a răspuns: „Convertiţi-vă şi fiecare dintre voi să se boteze  
 în numele lui Isus Cristos, pentru a primi iertarea păcatelor voastre.  
 Astfel veţi primi darul Duhului Sfânt.  
39 Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi,  
 pentru copiii voştri şi pentru toţi cei care sunt departe acum:  
 pentru toţi aceia pe care Domnul Dumnezeul nostru îi va chema,  
 oricât ar fi de mare numărul lor”.  
40 Şi cu multe alte cuvinte, îi convingea şi-i îndemna, zicându-le:  
 „Salvaţi-vă din mijlocul acestui popor rătăcit”.  
41 Cei care au primit îndemnul lui Petru s-au botezat.  
 În ziua aceea, comunitatea a crescut cu circa trei mii de suflete. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a IV-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1) 
  
  R.:  Domnul este păstorul meu,  
    nu voi duce lipsă de nimic! 
   sau 
    Aleluia. 
  
1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic! 
2 El mă conduce la păşuni verzi 
 şi mă îndreaptă spre ape liniştite, 
3a îmi întăreşte sufletul. R. 
  
3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstea numelui său. 
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii, 
 nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine,  
 toiagul şi nuiaua ta mă apără. R. 
  
5 Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei, 
 îmi ungi capul cu untdelemn 
 şi paharul meu mă umple de bucurie. R. 
  
6 Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi 
 în toate zilele vieţii mele 
 şi voi locui în casa Domnului 
 până la sfârşitul zilelor mele. R. 
  



Săptămâna a IV-a a timpului pascal 
  
 
 LECTURA A II-A V-aţi întors la păstorul care are în grijă 
       sufletele voastre. 
  
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Petru 2,20b-25 

 
20b Preaiubiţilor,  
  dacă pentru binele făcut veţi avea de suferit,  
 rămânând statornici, veţi fi plăcuţi înaintea lui Dumnezeu.  
21 Căci la aceasta aţi fost chemaţi,  
 pentru că însuşi Cristos a suferit şi v-a lăsat exemplu,  
 ca să călcaţi pe urmele lui.  
22 El nu a făcut păcat, în vorbirea lui nu s-a aflat vicleşug.  
23 El când era insultat, nu răspundea cu insulte;  
 când era chinuit, nu ameninţa;  
 dar încredinţa cauza lui aceluia care judecă cu dreptate.  
24 În trupul său, el a purtat păcatele noastre pe lemnul crucii,  
 pentru ca noi să putem muri pentru păcat şi să trăim pentru dreptate; 
 prin rănile lui aţi fost vindecaţi.  
25 Eraţi ca nişte oi rătăcite, dar acum v-aţi întors  
 la păstorul, care are în grijă sufletele voastre. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a IV-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 10,14 
  (Aleluia) Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul. 
     Eu cunosc oile mele, iar ele mă cunosc pe mine. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Eu sunt poarta oilor. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 10,1-10 

 
1 În timpul acela, Isus a zis:  
  „Adevăr, adevăr vă spun:  
 cine intră în staulul oilor, dar nu pe poartă, ci sare prin altă parte,  
 acela este un hoţ şi un tâlhar.  
2 Cine intră pe poartă, acela este păstorul oilor.  
3 Acestuia portarul îi deschide, iar oile ascultă de glasul lui.  
 El cheamă pe nume fiecare din oile sale şi le conduce afară.  
4 După ce le-a condus afară pe toate oile sale,  
 el merge înaintea lor şi oile merg după el, căci cunosc glasul lui. 
5 După un străin ele nu vor merge niciodată şi vor fugi de el,  
 pentru că nu cunosc glasul străinului”. 
6 Această pildă le-a spus-o Isus fariseilor,  
 dar ei n-au înţeles ce voia să le spună. 
7 De aceea Isus le-a zis din nou:  
 „Da, adevăr, adevăr vă spun: Eu sunt poarta oilor.  
8 Toţi câţi au venit înaintea mea sunt hoţi şi tâlhari,  
 dar oile nu i-au ascultat.  
9 Eu sunt poarta: dacă cineva intră prin mine, va fi mântuit;  
 va putea intra şi ieşi şi va găsi păşunea.  
10 Hoţul nu vine decât să fure, să ucidă şi să distrugă.  
 Eu am venit ca să aibă viaţă şi să o aibă din plin”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a IV-a a timpului pascal 
  

ANUL B 
  
 LECTURA I  În nimeni altul nu este mântuire. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  4,8-12 

 
8 În zilele acelea, 
  Petru, plin de Duhul Sfânt, a luat cuvântul şi a spus:  
 „Căpetenii ale poporului şi bătrâni, ascultaţi:  
9 Noi suntem traşi astăzi la răspundere  
 pentru binele făcut unui om bolnav  
 şi suntem întrebaţi cum a fost vindecat.  
10 Să ştiţi cu toţii, voi şi tot poporul lui Israel,  
 că în numele lui Isus din Nazaret, pe care voi l-aţi răstignit  
 şi pe care Dumnezeu l-a înviat,  
 numai în numele lui stă acest om înaintea voastră.  
11 El este piatra pe care voi, ziditorii, aţi aruncat-o  
 şi care a devenit piatra din capul unghiului,  
12 căci nu există sub cer alt nume dat oamenilor,  
 în care să ne putem mântui”. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a IV-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 117,1 şi 8-9.21-23.26 şi 28cd şi 29 (R.: 22) 
  
  R.:  Piatra pe care au aruncat-o zidarii  
    a ajuns în capul unghiului. 
   sau 
    Aleluia. 
  
1 Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun, 
 veşnică este îndurarea lui! 
8 Mai bine să te încrezi în Domnul 
 decât să te încrezi în oameni. 
9 Mai bine să te încrezi în Domnul, 
 decât să te încrezi în cei puternici. R. 
  
21 Îţi mulţumesc pentru că m-ai ascultat 
 şi ai fost salvarea mea. 
22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii 
 a ajuns în capul unghiului. 
23 Domnul a făcut acest lucru 
 şi este minunat în ochii noştri. R. 
  
26 Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului; 
 vă binecuvântăm din casa Domnului. 
28cd Dumnezeul meu, pe tine te voi lăuda! 
29 Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun, 
 veşnică este îndurarea lui! R. 
  



Săptămâna a IV-a a timpului pascal 
  
 
 LECTURA A II-A  L-am văzut pe Dumnezeu aşa cum este. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 3,1-2 

 
1  Preaiubiţilor,  
  vedeţi cât de mare este iubirea  
 pe care ne-a dovedit-o nouă Tatăl.  
 El a voit să ne numim fii ai lui Dumnezeu, şi suntem.  
 De aceea nu ne cunoaşte lumea,  
 fiindcă nu l-a cunoscut nici pe Dumnezeu.  
2 Preaiubiţilor, acum suntem fii ai lui Dumnezeu  
 şi ce vom fi nu s-a arătat încă.  
 Dar ştim că atunci când se va arăta Fiul lui Dumnezeu,  
 vom fi asemenea lui,  
 pentru că îl vom vedea aşa cum este. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a IV-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 10,14 
  (Aleluia) Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul. 
     Eu cunosc oile mele, iar ele mă cunosc pe mine. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Păstorul cel bun îşi dă sufletul pentru oile sale. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 10,11-18 
 

11 În timpul acela, Isus a spus:  
  „Eu sunt păstorul cel bun.  
 Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oile sale.  
12 Cel plătit nu este păstor, căci oile nu-i aparţin.  
 Dacă vede lupul venind, el lasă oile şi fuge,  
 iar lupul le răpeşte şi le risipeşte.  
13 Cel plătit fuge, pentru că nu-l interesează decât plata şi nu-i pasă de oi. 
14 Eu sunt păstorul cel bun;  
 eu cunosc oile mele şi oile mele mă cunosc pe mine,  
15 precum mă cunoaşte Tatăl şi eu cunosc pe Tatăl.  
 Eu îmi dau viaţa pentru oile mele.  
16 Mai am şi alte oi care nu sunt din staulul acesta.  
 Şi pe acelea trebuie să le aduc.  
 Ele vor asculta glasul meu: va fi o singură turmă şi un singur păstor. 
17 Tatăl mă iubeşte, pentru că eu îmi dau viaţa şi o voi primi din nou.  
18 Nimeni nu mi-o poate lua; o dau de la mine însumi.  
 Eu am putere să o dau şi putere am să o iau din nou.  
 Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a IV-a a timpului pascal 
  

ANUL C 
  
 LECTURA I  Iată, ne întoarcem către naţiunile păgâne. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  13,14.43-52 
 
14  În zilele acelea, 
  Paul şi Barnaba, trecând prin oraşul Perga,  
 au ajuns la Antiohia Pisidiei.  
 Aici, într-o zi de sâmbătă, au intrat şi au luat loc în sinagogă.  
43 După ce s-a împrăştiat adunarea,  
 un mare număr de iudei şi de convertiţi la iudaism  
 i-au însoţit pe Paul şi pe Barnaba, care, vorbind între ei,  
 îi încurajau să rămână statornici în harul lui Dumnezeu.  
44 Iar, în sâmbăta următoare,  
 aproape tot oraşul s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu.  
45 Când iudeii au văzut atâta lume au fost cuprinşi de invidie  
 şi, cu insulte, contraziceau cele spuse de Paul.  
46 Atunci Paul şi Barnaba le-au spus hotărât:  
 „Vouă trebuia să vă fie adresat mai întâi cuvântul lui Dumnezeu;  
 dar de vreme ce voi îl respingeţi şi vă socotiţi pe voi înşivă  
 nevrednici de viaţa veşnică,  
 iată, ne întoarcem către naţiunile păgâne.  
47 Căci aşa ne-a poruncit nouă Domnul:  
 «Te-am pus ca lumină a neamurilor,  
 pentru ca prin tine,  
 mântuirea să ajungă până la capătul pământului»”.  
48 Când păgânii au auzit acestea s-au bucurat  
 şi au preamărit cuvântul lui Dumnezeu.  
 Şi câţi erau pregătiţi de Dumnezeu, pentru viaţa veşnică, au crezut.  
49 Astfel cuvântul Domnului s-a răspândit prin tot ţinutul.  
50 Dar iudeii au determinat femeile cu vază, convertite la iudaism,  
 şi pe bărbaţii de frunte din oraş,  
 care au stârnit o prigoană împotriva lui Paul şi Barnaba  
 şi i-au alungat din ţinutul lor.  
51 Ei şi-au scuturat praful de pe picioare, ca o mărturie împotriva lor,  
 şi s-au dus la Iconiu,  
52 în timp ce ucenicii erau plini de bucurie şi de Duh Sfânt. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a IV-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 99,2.3.5 (R.: 30) 
  
  R.:  Noi suntem poporul  
    pe care îl conduce mâna Domnului. 
   sau 
    Aleluia. 
  
2 Strigaţi de bucurie către Domnul, 
 toţi locuitorii pământului; 
 slujiţi Domnului cu bucurie, 
 veniţi înaintea lui cu cântece de veselie. R. 
  
3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! 
 El ne-a făcut, ai lui suntem, 
 poporul lui şi turma pe care o conduce el. R. 
  
5 Căci Domnul este bun, 
 bunătatea lui ţine pe vecie 
 şi adevărul lui din neam în neam. R. 
  



Săptămâna a IV-a a timpului pascal 
  
 
 LECTURA A II-A  Mielul va domni asupra lor  
        şi-i va duce la izvoarele vieţii. 
  
 Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 7,9.13a.14b-17 
 
9  Eu, Ioan,  
  am văzut o mulţime imensă,  
 din toate naţiunile şi rasele, popoarele şi limbile.  
 Ei stăteau în faţa tronului şi în faţa Mielului,  
 îmbrăcaţi în veşminte albe şi ramuri de palmier în mână.  
13a Unul dintre bătrâni mi-a zis:  
14b „Aceştia vin din strâmtorarea cea mare;  
 ei şi-au spălat veşmintele, le-au curăţit în sângele Mielului.  
15 De aceea stau înaintea tronului lui Dumnezeu  
 şi-i slujesc ziua şi noaptea, în templul lui.  
 Cel care şade pe tron va locui printre ei.  
16 Nu vor mai suferi de foame, nici de sete,  
 nici nu-i va mai chinui arşiţa soarelui,  
17 pentru că Mielul, care stă în mijlocul tronului, va fi păstorul lor,  
 ca să-i conducă la izvoarele apelor vieţii;  
 iar Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a IV-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 10,14 
  (Aleluia) Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul. 
     Eu cunosc oile mele, iar ele mă cunosc pe mine. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Eu dau viaţa veşnică oilor mele. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 10,27-30 

 
  În timpul acela, 
  Isus a spus:  
27 „Eu sunt păstorul cel bun.  
 Oile mele ascultă glasul meu:  
 eu le cunosc şi ele mă urmează.  
28 Eu le dau viaţa veşnică:  
 nu vor pieri nicicând şi nimeni nu le va răpi din mâna mea.  
29 Tatăl meu, care mi le-a dat,  
 este mai mare decât toţi  
 şi nimeni nu poate să le răpească din mâna Tatălui meu.  
30 Eu şi Tatăl una suntem”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a IV-a a timpului pascal 
  

LUNI 
  
 LECTURA I  Aşadar, Dumnezeu le-a dat şi păgânilor harul întoarcerii  
      prin care să dobândească viaţa. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  11,1-18 

 
1 În zilele acelea, 
  apostolii şi fraţii din Iudeea  
 au aflat că şi păgânii au primit cuvântul lui Dumnezeu.  
2 Când Petru s-a întors la Ierusalim,  
 credincioşii proveniţi din iudaism îi reproşau, zicându-i:  
3 „Ai intrat la oameni care nu au primit tăierea împrejur  
 şi ai mâncat cu ei”.  
4 Atunci Petru a început să le povestească toate cu de-amănuntul,  
 de la început:  
5 „Mă aflam în oraşul Iope şi mă rugam;  
 într-un extaz am avut o viziune:  
 ceva, ca o pânză mare, prinsă de cele patru colţuri  
 se lăsa în jos din cer chiar înaintea mea.  
6 Fixându-mi privirea asupra ei,  
 m-am uitat şi am văzut patrupedele pământului,  
 animalele sălbatice, târâtoarele şi păsările cerului.  
7 Atunci am auzit şi un glas care îmi spunea:  
 «Ridică-te, Petre, taie şi mănâncă!»  
8 Dar eu am răspuns:  
 «Nicidecum, Doamne, pentru că niciodată nu mi-a intrat în gură  
 un aliment oprit sau necurat!»  
9 Atunci glasul din cer mi-a vorbit pentru a doua oară:  
 «Ceea ce Dumnezeu a curăţat, tu să nu zici că este necurat».  
10 Acest lucru s-a petrecut de trei ori, apoi totul a fost tras din nou la cer.  
11 Şi iată, în acelaşi moment,  
 trei bărbaţi, trimişi de la Cezareea la mine,  
 au ajuns în faţa casei în care eram.  
12 Duhul mi-a zis să merg cu ei, fără să-mi fac scrupule.  
 Cu mine au mers şi aceşti şase fraţi  
 şi am intrat în casa centurionului Corneliu.  
13 El ne-a povestit cum a văzut îngerul stând în casa lui şi zicând:  
 «Trimite la Iope şi cheamă pe Simon, cel numit şi Petru.  
14 El îţi va spune lucruri prin care vei fi mântuit tu şi toată casa ta».  
15 În momentul în care am început să vorbesc,  
 Duhul Sfânt a coborât peste ei, aşa cum a coborât peste noi la început.  
16 Atunci mi-am adus aminte de cuvântul pe care-l spusese Domnul:  
 «Ioan a botezat cu apă, voi însă veţi fi botezaţi prin Duhul Sfânt».  
17 Deci dacă Dumnezeu le-a dat lor acelaşi dar ca şi nouă,  
 acelor care credem în Domnul Isus Cristos,  
 cine eram eu ca să mă pot împotrivi lui Dumnezeu?”  
18 Auzind acestea s-au liniştit şi au slăvit pe Dumnezeu, spunând:  



Săptămâna a IV-a a timpului pascal 
  
 „Aşadar, Dumnezeu le-a dat şi păgânilor harul convertirii,  
 prin care să dobândească viaţa”. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a IV-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 41,2.3; 42,3.4 (R.: cf. Ps 41,3) 
  
  R.:  Sufletul meu e însetat de tine, 
    Doamne, Dumnezeul meu! 
   sau 
    Aleluia. 
  
2 După cum doreşte cerbul izvoarele de apă, 
 aşa te doreşte sufletul meu pe tine, Dumnezeule. R. 
  
3 Sufletul meu e însetat de Dumnezeu, de Dumnezeul cel viu, 
 când îmi va fi dat să văd faţa lui Dumnezeu?  
42,3 Trimite-mi lumina şi adevărul tău, ele să mă călăuzească, 
 să mă ducă la muntele tău cel sfânt şi în lăcaşurile tale. R. 
  
4 Voi merge la altarul lui Dumnezeu, 
 la Dumnezeu care este bucuria şi veselia mea; 
 voi proclama în imnurile mele, 
 că tu eşti Dumnezeu, Dumnezeul meu! R. 
  



Săptămâna a IV-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 10,14 
  (Aleluia) Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul. 
     Eu cunosc oile mele, iar ele mă cunosc pe mine. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Eu sunt poarta oilor. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 10,1-10 

 
1  În timpul acela, Isus a zis:  
  „Adevăr, adevăr vă spun:  
 cine intră în staulul oilor, dar nu pe poartă, ci sare prin altă parte,  
 acela este un hoţ şi un tâlhar.  
2 Cine intră pe poartă, acela este păstorul oilor.  
3 Acestuia portarul îi deschide, iar oile ascultă de glasul lui.  
 El cheamă pe nume fiecare din oile sale şi le conduce afară.  
4 După ce le-a condus afară pe toate oile sale,  
 el merge înaintea lor şi oile merg după el, căci cunosc glasul lui. 
5 După un străin ele nu vor merge niciodată şi vor fugi de el,  
 pentru că nu cunosc glasul străinului”. 
6 Această pildă le-a spus-o Isus fariseilor,  
 dar ei n-au înţeles ce voia să le spună. 
7 De aceea Isus le-a zis din nou:  
 „Da, adevăr, adevăr vă spun: Eu sunt poarta oilor.  
8 Toţi câţi au venit înaintea mea sunt hoţi şi tâlhari,  
 dar oile nu i-au ascultat.  
9 Eu sunt poarta: dacă cineva intră prin mine, va fi mântuit;  
 va putea intra şi ieşi şi va găsi păşunea.  
10 Hoţul nu vine decât să fure, să ucidă şi să distrugă.  
 Eu am venit ca să aibă viaţă şi să o aibă din plin”. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a IV-a a timpului pascal 
  
 
 sau în anul A, 
 când această Evanghelie a fost citită în duminica precedentă: 
  
 ALELUIA In 10,14 
  (Aleluia) Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul. 
     Eu cunosc oile mele, iar ele mă cunosc pe mine. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Păstorul cel bun îşi dă sufletul pentru oile sale. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 10,11-18 

 
11 În timpul acela, Isus a spus:  
 „Eu sunt păstorul cel bun.  
 Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oile sale.  
12 Cel plătit nu este păstor, căci oile nu-i aparţin.  
 Dacă vede lupul venind, el lasă oile şi fuge,  
 iar lupul le răpeşte şi le risipeşte.  
13 Cel plătit fuge, pentru că nu-l interesează decât plata şi nu-i pasă de oi. 
14 Eu sunt păstorul cel bun;  
 eu cunosc oile mele şi oile mele mă cunosc pe mine,  
15 precum mă cunoaşte Tatăl şi eu cunosc pe Tatăl.  
 Eu îmi dau viaţa pentru oile mele.  
16 Mai am şi alte oi care nu sunt din staulul acesta.  
 Şi pe acelea trebuie să le aduc.  
 Ele vor asculta glasul meu: va fi o singură turmă şi un singur păstor. 
17 Tatăl mă iubeşte, pentru că eu îmi dau viaţa şi o voi primi din nou.  
18 Nimeni nu mi-o poate lua; o dau de la mine însumi.  
 Eu am putere să o dau şi putere am să o iau din nou.  
 Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a IV-a a timpului pascal 
  

MARŢI 
  
 LECTURA I  Vorbeau şi grecilor, vestind pe Domnul Isus. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  11,19-26 

 
19 În zilele acelea,  
  cei care s-au împrăştiat din cauza tulburării iscate împotriva lui  
 Ştefan, 
 au ajuns până în Fenicia, Cipru şi Antiohia,  
 vestind evanghelia numai iudeilor.  
20 Dar printre ei erau şi unii bărbaţi din Cipru şi Cirene  
 care, ajungând la Antiohia, s-au adresat şi grecilor,  
 propovăduindu-le pe Domnul Isus.  
21 Mâna Domnului era cu ei  
 şi un mare număr de oameni au îmbrăţişat credinţa  
 şi s-au întors la Domnul.  
22 Biserica din Ierusalim a auzit vorbindu-se despre acestea  
 şi atunci Barnaba a fost trimis până la Antiohia.  
23 Acesta, când a ajuns şi a văzut cum a lucrat harul lui Dumnezeu,  
 s-a bucurat şi-i îndemna pe toţi  
 să rămână ataşaţi de Domnul din toată inima.  
24 Barnaba era un om bun, plin de Duhul Sfânt şi de credinţă.  
 Şi s-a întors la Domnul o mare mulţime de oameni.  
25 De aceea, Barnaba a plecat la Tars, ca să-l caute pe Saul  
26 şi, aflându-l, l-a adus la Antiohia.  
 Un an întreg ei au fost oaspeţii acestei biserici  
 şi au instruit foarte mult popor.  
 Astfel că la Antiohia  
 s-a dat ucenicilor pentru întâia oară numele de creştini. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a IV-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 86,1-3.4-5.6-7 (R.: Ps 116,1a) 
  
  R.:  Lăudaţi-l pe Domnul,  
    toate popoarele! 
   sau 
    Aleluia. 
  
1 Domnul iubeşte Sionul. 
 El i-a aşezat temeliile pe munţii cei sfinţi. 
2 Porţile Sionului îi sunt mai plăcute 
 decât toate lăcaşurile lui Iacob. 
3 Lucruri măreţe s-au spus despre tine, 
 Cetate a lui Dumnezeu. R. 
  
4 „Egiptul şi Babilonul se numără 
 printre cei care mă venerează. 
 Filistenii, popoarele din Tir şi Etiopia 
 s-au născut în Sion”. 
5 Sionului i se va zice: „Mamă!” 
 Toţi s-au născut acolo; Cel Preaînalt îl susţine cu tărie. R. 
  
6 Domnul scrie în cartea popoarelor: 
 „Acesta şi acela s-au născut într-însul”. 
7 Iar ei cântă în dans şi veselie: 
 „Toate izvoarele mele sunt în tine”. R. 
  



Săptămâna a IV-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 10,27 
  (Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, zice Domnul,  
     eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Eu şi cu Tatăl una suntem. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 10,22-30 

 
 
22 Îa Ierusalim se celebra sărbătoarea Dedicării templului.  
  Era iarnă.  
23 Isus umbla prin templu, prin galeria lui Solomon.  
24 Iudeii s-au strâns în jurul lui şi i-au spus:  
 „Până când ai de gând să ne ţii în îndoială?  
 Dacă tu eşti Mesia, spune-ne-o pe faţă!”  
25 Isus le-a răspuns: „V-am spus-o, dar nu credeţi.  
 Lucrurile pe care le fac în numele Tatălui meu,  
 acestea dau mărturie despre mine.  
26 Dar voi nu credeţi, pentru că nu sunteţi dintre oile mele.  
27 Oile mele ascultă glasul meu: eu le cunosc şi ele mă urmează.  
28 Eu le dau viaţa veşnică:  
 nu vor pieri nicicând şi nimeni nu le va răpi din mâna mea.  
29 Tatăl meu, care mi le-a dat, este mai mare decât toţi  
 şi nimeni nu poate să le răpească din mâna Tatălui meu.  
30 Eu şi Tatăl una suntem”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a IV-a a timpului pascal 
  

MIERCURI 
  
 LECTURA I  Alegeţi deoparte pe Saul şi pe Barnaba. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  12,24 – 13,5 

 
24  În zilele acelea,  
  Cuvântul lui Dumnezeu s-a răspândit tot mai mult.  
25 Barnaba şi Saul, după ce şi-au îndeplinit misiunea lor,  
 s-au întors de la Ierusalim la Antiohia,  
 luându-l cu ei pe Ioan, numit şi Marcu.  
13,1 În această biserică din Antiohia  
 erau nişte oameni care profeţeau şi învăţau:  
 Barnaba şi Simeon, numit Negru, Luciu din Cirene,  
 Manahen, cel care fusese crescut împreună cu Irod Tetrarhul şi Saul.  
2 Într-o zi, pe când oficiau un serviciu în cinstea Domnului şi posteau,  
 Duhul Sfânt le-a zis:  
 „Păstraţi-mi pe Barnaba şi pe Saul  
 pentru misiunea la care i-am chemat!”  
3 Atunci, după ce au postit şi s-au rugat,  
 şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece.  
4 Trimişi astfel de Duhul Sfânt, au coborât la Seleucia  
 şi de acolo au plecat cu corabia spre Cipru.  
5 Şi ajungând în Salamina  
 au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor.  
 Aveau ca slujitor şi pe Ioan. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a IV-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 66,2-3.5.6 şi 8 (R.: 4) 
  
  R.:  Pe tine, Dumnezeule,  
    să te laude toate popoarele! 
   sau 
    Aleluia. 
  
2 Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze, 
 să-şi îndrepte spre noi faţa senină; 
3 ca să se cunoască pe pământ calea ta, 
 şi mântuirea ta la toate popoarele. R. 
  
5 Neamurile să tresalte de bucurie şi să cânte, 
 pentru că judeci popoarele cu dreptate 
 şi călăuzeşti neamurile pe faţa pământului. R. 
  
6 Să-ţi mulţumească popoarele, Dumnezeule, 
 toate popoarele să-ţi mulţumească. 
8 Dumnezeu să ne binecuvânteze; 
 toate marginile pământului să-l cinstească. R. 
  



Săptămâna a IV-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 8,12 
  (Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul;  
     cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Eu, lumina, am venit în lume. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 12,44-50 

 
44  În timpul acela, 
  Isus a spus cu glas puternic:  
 „Cine crede în mine, nu în mine crede,  
 ci în acela care m-a trimis pe mine.  
45 Şi cine mă vede pe mine,  
 îl vede pe acela care m-a trimis pe mine.  
46 Eu, lumina, am venit în lume  
 ca tot cel care crede în mine să nu rămână în întuneric.  
47 Dacă aude cineva cuvintele mele şi nu le păzeşte, eu nu îl judec;  
 căci n-am venit ca să judec lumea, ci ca să o mântuiesc.  
48 Cine mă nesocoteşte pe mine şi nu primeşte cuvintele mele  
 are judecător care să-l osândească.  
 Cuvântul pe care l-am spus, acela îl va osândi în ziua de apoi.  
49 Pentru că n-am vorbit de la mine,  
 ci Tatăl care m-a trimis,  
 acesta mi-a dat poruncă ce să spun şi ce să vestesc.  
50 Ştiu că porunca lui este viaţa veşnică.  
 Cele pe care vi le vestesc,  
 astfel le spun, după cum mi le-a spus Tatăl”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a IV-a a timpului pascal 
  

JOI 
  
 LECTURA I  Dumnezeu a scos pe Mântuitorul din neamul lui David. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  13,13-25 
 
13  Plecând cu corabia de la Pafos, din Cipru, spre Asia Mică,  
  Paul şi cei care erau cu el au ajuns la Perga, în Pamfilia.  
 Dar Ioan-Marcu, părăsindu-i, s-a întors la Ierusalim.  
14 Paul şi Barnaba, trecând prin oraşul Perga,  
 au ajuns la Antiohia Pisidiei.  
 Aici, într-o zi de sâmbătă, au intrat şi au luat loc în sinagogă.  
15 După citirea Legii şi a Profeţilor,  
 mai-marii sinagogii au trimis la ei pe cineva, care să le spună:  
 „Fraţilor,  
 dacă aveţi vreun cuvânt de îmbărbătare către popor luaţi cuvântul”.  
16 Atunci, Paul s-a ridicat, a făcut un semn cu mâna şi a zis:  
 „Bărbaţi israeliţi  
 şi voi, cei care vă închinaţi Dumnezeului nostru, ascultaţi:  
17 Dumnezeul lui Israel a ales pe părinţii noştri  
 şi a făcut să crească poporul său în timpul şederii în Egipt;  
 apoi cu braţ puternic i-a scos de acolo.  
18 Şi vreme de patruzeci de ani i-a hrănit în pustiu.  
19 După ce a nimicit şapte neamuri în ţara Canaanului,  
 le-a dat pământul acela ca moştenire.  
 Toate acestea au durat cam patru sute cincizeci de ani.  
20 Apoi le-a dat judecători, până la Samuel profetul.  
21 După aceia au cerut un rege  
 şi Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chiş,  
 bărbat din neamul lui Beniamin, care a domnit patruzeci de ani.  
22 După ce l-a respins pe acesta Dumnezeu,  
 le-a făcut rege pe David, pentru care a dat această mărturie:  
 «L-am aflat pe David, fiul lui Iese,  
 bărbat după inima mea, care va îndeplini voinţa mea».  
23 Şi după cum a promis,  
 din urmaşii acestuia,  
 Dumnezeu a ridicat un mântuitor pentru Israel, pe Isus.  
24 Înainte de venirea lui,  
 Ioan Botezătorul a predicat întregului popor al lui Israel  
 un botez al pocăinţei.  
25 Către sfârşitul misiunii sale spunea:  
 «Nu sunt eu acela la care vă gândiţi voi,  
 dar iată-l că vine după mine  
 şi eu nu sunt vrednic să-i dezleg sandalele»”. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a IV-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,2-3.21-22.25 şi 27 (R.: cf. 2a) 
  
  R.:  În veci voi cânta, Doamne,  
    milostivirea ta. 
   sau 
    Aleluia. 
  
2 Milostivirea Domnului în veci o voi cânta, 
 cu gura mea voi spune din neam în neam adevărul tău. 
3 Tu ai spus: „Iubirea mea e dăruită pe veci”. 
 O dată cu cerurile ai statornicit fidelitatea ta. R. 
  
21 L-am aflat pe slujitorul meu, David, 
 şi l-am uns cu untdelemnul meu cel sfânt; 
22 mâna mea îl va sprijini 
 şi braţul meu îi va da putere. R. 
  
25 Adevărul şi bunătatea mea îl vor însoţi 
 şi puterea lui prin numele meu va creşte; 
27 el îmi va spune: „Tu eşti tatăl meu, 
 Dumnezeul meu şi stânca mântuirii mele!” R. 
  



Săptămâna a IV-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA Ap 1,5ab 
  (Aleluia) Isuse Cristoase, martor credincios, întâiul născut din morţi; 
     tu ne iubeşti şi ne speli păcatele în sângele tău. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Cine primeşte pe cel trimis de mine, pe mine mă  
       primeşte. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 13,16-20 

 
16  Isus, după ce a spălat picioarele ucenicilor, le-a spus:  
  „Adevăr, adevăr zic vouă:  
 nu este sluga mai mare decât stăpânul său  
 şi nici solul mai mare decât cel care l-a trimis.  
17 Dacă ştiţi acestea şi le puneţi în practică sunteţi fericiţi.  
18 Nu zic aceasta despre voi toţi, căci îi cunosc pe cei pe care i-am ales. 
 Dar trebuie să se împlinească cuvântul Scripturii:  
 «Cel care mănâncă pâinea cu mine  
 şi-a ridicat călcâiul împotriva mea».  
19 Vă spun aceste lucruri, de pe acum, înainte de a se întâmpla,  
 ca atunci când se vor împlini să credeţi că eu sunt.  
20 Adevăr, adevăr zic vouă:  
 Cine-l primeşte pe acela pe care-l voi trimite eu,  
 pe mine mă primeşte;  
 iar cine mă primeşte pe mine,  
 îl primeşte pe cel care m-a trimis pe mine”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a IV-a a timpului pascal 
  

VINERI 
  
 LECTURA I  Dumnezeu şi-a împlinit promisiunea, înviindu-l pe Isus. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  13,26-33 

 
  În zilele acelea, 
  vorbind celor adunaţi în sinagoga din Antiohia Pisidiei, Paul spunea:  
26 „Fraţilor, fii din neamul lui Abraham  
 şi voi care vă închinaţi Dumnezeului nostru,  
 tuturor ne-a fost adresat acest mesaj al mântuirii.  
27 Dar locuitorii Ierusalimului şi mai marii lor  
 n-au vrut să-l recunoască pe Isus  
 şi nici să înţeleagă cuvintele profeţilor, care se citesc în fiecare sâmbătă.  
 Şi totuşi ei au adus la îndeplinire aceste cuvinte  
 atunci când l-au condamnat.  
28 Fără să fi aflat în el nici un motiv pentru condamnare la moarte,  
 ei i-au cerut lui Pilat să-l ucidă.  
29 Iar după ce au îndeplinit toate cele scrise despre el,  
 l-au dat jos de pe cruce şi l-au pus în mormânt.  
30 Dar Dumnezeu l-a înviat din morţi.  
31 Timp de mai multe zile el s-a arătat  
 celor care urcaseră împreună cu el din Galileea la Ierusalim.  
 Aceştia sunt martorii lui către popor.  
32 Şi noi vă aducem acum această veste bună:  
33 făgăduinţa pe care a făcut-o părinţilor,  
 Dumnezeu a împlinit-o în întregime pentru noi, copiii lor,  
 înviindu-l pe Isus, după cum este scris în psalmul al doilea:  
 «Fiul meu eşti tu eu astăzi te-am născut!”». 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a IV-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 2,6-7.8-9.10-11 (R.: 7) 
  
  R.:  Fiul meu eşti tu;  
    eu astăzi te-am născut! 
   sau 
    Aleluia. 
  
6 „Eu sunt acela care l-am uns pe împăratul meu în Sion, 
 pe muntele meu cel sfânt!” 
7 Voi vesti hotărârea lui;  
 Domnul mi-a zis: „Tu eşti Fiul meu, astăzi te-am născut. R. 
  
8 Cere-mi şi-ţi voi da popoarele ca moştenire 
 şi marginile pământului în stăpânire. 
9 Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier 
 şi le vei sfărâma ca pe vasul olarului”. R.  
  
10 Acum, dar, împăraţi, purtaţi-vă cu înţelepciune, 
 trageţi învăţătură, judecători ai pământului. 
11 Slujiţi Domnului cu frică, 
 preamăriţi-l cu teamă! R. 
  



Săptămâna a IV-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 14,6 
  (Aleluia) Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, spune Domnul;  
     nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 14,1-6 

 
 În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi:  
1 „Să nu se tulbure inima voastră.  
 Credeţi în Dumnezeu, credeţi şi în mine.  
2 În casa Tatălui meu sunt lăcaşuri multe.  
 Dacă nu ar fi aşa, n-aş fi spus:  
 mă duc să vă pregătesc un loc.  
3 După ce mă voi duce să vi-l pregătesc,  
 mă voi întoarce ca să vă iau cu mine,  
 ca să fiţi şi voi acolo unde sunt eu.  
4 Voi cunoaşteţi calea unde mă duc eu”.  
5 Toma i-a zis:  
 „Doamne, nu ştim unde te duci şi cum putem şti calea?”  
6 Isus i-a răspuns:  
 „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.  
 Nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a IV-a a timpului pascal 
  

SÂMBĂTĂ 
  
 LECTURA I  Iată, ne îndreptăm spre neamuri. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  13,44-52 

 
44  În sâmbăta care a urmat,  
  după cea dintâi predică a lui Paul în Antiohia Pisidiei,  
 aproape tot oraşul s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu.  
45 Când iudeii au văzut atâta lume, au fost cuprinşi de invidie  
 şi, cu insulte, contraziceau cele spuse de Paul.  
46 Atunci Paul şi Barnaba le-au spus hotărât:  
 „Vouă trebuia să vă fie adresat mai întâi cuvântul lui Dumnezeu,  
 dar de vreme ce voi îl respingeţi  
 şi vă socotiţi pe voi înşivă nevrednici de viaţa cea veşnică,  
 iată, ne întoarcem către naţiunile păgâne.  
47 Căci aşa ne-a poruncit nouă Domnul: «Te-am pus ca lumină a  
 neamurilor,  
 pentru ca prin tine mântuirea să ajungă până la capătul pământului»”.  
48 Când păgânii au auzit acestea,  
 s-au bucurat şi au preamărit cuvântul lui Dumnezeu.  
 Şi câţi erau pregătiţi de Dumnezeu pentru viaţa veşnică, au crezut.  
49 Astfel cuvântul Domnului s-a răspândit prin tot ţinutul.  
50 Dar iudeii au determinat femeile cu vază, convertite la iudaism,  
 şi pe bărbaţii de frunte din oraş,  
 care au stârnit o prigoană împotriva lui Paul şi Barnaba  
 şi i-au alungat din ţinuturile lor.  
51 Ei şi-au scuturat praful de pe picioare, ca o mărturie împotriva lor,  
 şi s-au dus la Iconiu,  
52 în timp ce ucenicii erau plini de bucurie şi de Duh Sfânt. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a IV-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.3cd-4 (R.: 3c) 
  
  R.:  A văzut tot pământul  
    biruinţa Dumnezeului nostru. 
   sau 
    Aleluia. 
  
1 Cântaţi Domnului un cântec nou, 
 pentru că a făcut lucruri minunate; 
 dreapta şi braţul lui cel sfânt 
 i-au adus biruinţă. R. 
  
2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea, 
 şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor; 
3ab şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui, 
 faţă de casa lui Israel. R. 
  
3cd Toate marginile pământului 
 au văzut biruinţa Dumnezeului nostru. 
4 Strigaţi către Domnul, cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului, 
 izbucniţi în strigăte de veselie şi cântări de laudă. R. 
  



Săptămâna a IV-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 8,31b-32 
  (Aleluia) Dacă veţi rămâne credincioşi cuvântului meu, spune Domnul; 
     veţi fi cu adevărat ucenicii mei  
     şi veţi cunoaşte adevărul. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Cine mă vede pe mine îl vede şi pe Tatăl. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 14,7-14 

 
 În timpul acela, 
 Isus a spus ucenicilor săi:  
7 „Deoarece mă cunoaşteţi pe mine,  
 îl cunoaşteţi şi pe Tatăl meu;  
 de pe acum îl cunoaşteţi şi l-aţi văzut”.  
8 Filip i-a zis:  
 „Doamne, arată-ni-l pe Tatăl şi ne este de ajuns”.  
9 Isus i-a răspuns:  
 „De atâta vreme sunt cu voi  
 şi tu nu m-ai cunoscut, Filipe?  
 Cine m-a văzut pe mine l-a văzut şi pe Tatăl.  
 Cum poţi spune:  
10 «Arată-ni-l pe Tatăl?»  
 Nu crezi tu că eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în mine?  
 Cuvintele pe care vi le spun  
 nu le vorbesc de la mine, ci de la Tatăl,  
11 care rămâne în mine şi care săvârşeşte şi faptele.  
 Credeţi ce vă spun:  
 Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în mine;  
 iar de nu credeţi cuvântul meu,  
 credeţi-mă pentru faptele mele.  
12 Adevăr, adevăr zic vouă:  
 cel care crede în mine va face şi el faptele pe care le fac eu  
 şi va face mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl.  
13 Şi orice veţi cere în numele meu de la Tatăl, o voi face,  
 ca Tatăl să fie preamărit în Fiul.  
14 Dacă veţi cere ceva în numele meu, o voi face”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a V-a a timpului pascal 
  

DUMINICA A V-A 
A TIMPULUI PASCAL 

  
ANUL A 

  
 LECTURA I  Au ales şapte bărbaţi plini de Duhul Sfânt. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  6,1-7 

 
1  În zilele acelea, 
  crescând numărul ucenicilor,  
 creştinii greci de origine murmurau împotriva celor de origine iudaică 
2 pentru că în slujirea de fiecare zi văduvele lor erau trecute cu vederea.  
 Atunci cei doisprezece au convocat adunarea ucenicilor  
 şi le-au spus: „Nu-i normal ca noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu,  
 pentru a servi la mese.  
3 De aceea, fraţilor, căutaţi şapte bărbaţi dintre voi, cu nume bun,  
 plini de Duhul Sfânt şi de înţelepciune,  
 pe care noi să-i rânduim la această slujbă.  
4 Iar noi vom stărui în rugăciune şi în slujirea cuvântului”.  
5 Propunerea a plăcut întregii mulţimi şi ei l-au ales pe Ştefan,  
 bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfânt,  
 pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena  
 şi pe Nicolae, originar din Antiohia, convertit la iudaism.  
6 I-au prezentat înaintea apostolilor.  
 Aceştia, după ce s-au rugat, şi-au pus mâinile asupra lor.  
7 Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea,  
 numărul ucenicilor creştea în Ierusalim  
 şi o mare mulţime de preoţi iudei se supuneau credinţei. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,1-2.4-5.18-19 (R.: 22) 
  
  R.:  Fie, Doamne, mila ta asupra noastră,  
    precum şi speranţa noastră este în tine. 
   sau 
    Aleluia. 
  
1 Drepţilor, strigaţi de bucurie către Domnul, 
 cei fără de prihană se cuvine să-i înalţe cântare de laudă; 
2 lăudaţi-l pe Domnul cu harpa, 
 lăudaţi-l cu alăuta cu zece coarde. R. 
  
4 Drept este cuvântul Domnului 
 şi în toate lucrările sale se arată adevărul. 
5 El iubeşte dreptatea şi adevărul, 
 pământul este plin de bunătatea Domnului. R. 
  
18 Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi 
 spre cei care se tem de dânsul, spre cei ce nădăjduiesc în mila lui, 
19 ca să-i scape de la moarte 
 şi să-i hrănească în timp de foamete. R. 
  



Săptămâna a V-a a timpului pascal 
  
 
 LECTURA A II-A  Voi sunteţi un neam ales, o preoţie regească. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 2,4-9 

 
4  Preaiubiţilor,  
  apropiaţi-vă de Domnul Isus, el este piatra cea vie:  
 oamenii au aruncat-o  
 dar Dumnezeu a ales-o, pentru că a preţuit-o.  
5 Voi de asemenea să fiţi pietre vii,  
 care să slujească la zidirea templului duhovnicesc,  
 şi preoţie sfântă, care să aducă jertfe spirituale,  
 primite de Dumnezeu, prin Isus Cristos.  
6 Căci este scris în Scripturi:  
 „Iată, aşez în Sion piatra din capul unghiului,  
 o piatră aleasă şi de mare preţ;  
 cine se încrede într-însa nu va rămâne de ruşine”.  
7 Cinste vouă care credeţi;  
 dar despre cei care nu cred, Scriptura spune:  
 „Piatra pe care au aruncat-o zidarii a ajuns în capul unghiului,  
 o piatră de poticnire şi o stâncă de cădere”.  
8 Ei se poticnesc,  
 fiindcă n-au dat ascultare cuvântului, la care au fost chemaţi.  
9 Voi însă sunteţi un neam ales,  
 o preoţie împărătească, un popor sfânt, poporul lui Dumnezeu;  
 voi aveţi, aşadar, misiunea de a vesti în lume  
 faptele măreţe ale aceluia,  
 care v-a chemat din întuneric la minunata sa lumină. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA In 14,6 
  (Aleluia) Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, spune Domnul;  
     nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 14,1-12 

 
 În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
1 „Să nu se tulbure inima voastră.  
 Credeţi în Dumnezeu, credeţi şi în mine.  
2 În casa Tatălui meu sunt lăcaşuri multe.  
 Dacă nu ar fi aşa, n-aş fi spus:  
3 mă duc să vă pregătesc un loc.  
 După ce mă voi duce să vi-l pregătesc,  
 mă voi întoarce ca să vă iau cu mine,  
 ca să fiţi şi voi acolo unde sunt eu.  
4 Voi cunoaşteţi calea unde mă duc eu”. 
5 Toma i-a zis:  
 „Doamne, nu ştim unde te duci şi cum putem şti calea?” 
6 Isus i-a răspuns:  
 „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.  
 Nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine.  
7 Deoarece mă cunoaşteţi pe mine, îl cunoaşteţi şi pe Tatăl meu;  
 de pe acum îl cunoaşteţi şi l-aţi văzut”. 
8 Filip i-a zis:  
 „Doamne, arată-ni-l pe Tatăl şi ne este de ajuns”. 
9 Isus i-a răspuns:  
 „De atâta vreme sunt cu voi şi tu nu m-ai cunoscut, Filipe? 
 Cine m-a văzut pe mine l-a văzut şi pe Tatăl.  
 Cum poţi spune: «Arată-ni-l pe Tatăl?»  
10 Nu crezi tu că eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în mine?  
 Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la mine,  
 ci de la Tatăl care rămâne în mine şi care săvârşeşte şi faptele.  
11 Credeţi ce vă spun: Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în mine;  
 iar de nu credeţi cuvântul meu, credeţi-mă pentru faptele mele. 
12 Adevăr, adevăr zic vouă:  
 cel care crede în mine va face şi el faptele pe care le fac eu  
 şi va face mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl”. 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL B 
  
 LECTURA I  Le-a povestit cum a văzut pe drum pe Domnul. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  9,26-31 

 
26 În zilele acelea, 
  când Saul a venit la Ierusalim, încerca să intre în rândul ucenicilor,  
 dar toţi se temeau de el,  
 deoarece nu puteau crede că şi el era ucenic.  
27 Atunci Barnaba l-a luat cu sine şi l-a prezentat apostolilor;  
 Paul le-a istorisit  
 cum, în drumul său, a văzut pe Domnul care i-a vorbit  
 şi cum la Damasc a predicat cu hotărâre în numele lui Isus.  
28 De atunci Paul pleca şi se reîntorcea la Ierusalim,  
 împreună cu apostolii şi propovăduia în numele lui Isus.  
29 Le vorbea iudeilor de limbă greacă  
 şi purta discuţii aprinse cu ei;  
 aceştia însă căutau să-l omoare.  
30 Când fraţii au aflat aceasta, l-au însoţit pe Paul până la Cezareea  
 şi de acolo l-au îmbarcat pentru Tars.  
31 Biserica se bucura de pace  
 în toată Iudeea, Galileea şi Samaria.  
 Întărindu-se şi umblând în frica de Dumnezeu,  
 creştea prin ajutorul Duhului Sfânt. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 21,26b-27.28 şi 30.31-32 (R.: 26a) 
  
  R.:  În plină adunare,  
    te laud pe tine, Doamne! 
   sau 
    Aleluia. 
  
26b Îmi voi împlini făgăduinţele 
 în faţa celor ce se tem de tine. 
27 Cei săraci vor mânca şi se vor sătura; 
 şi vor lăuda pe Domnul cei care îl caută: 
 „Inimile voastre în veci să trăiască!” R. 
  
28 Toate marginile pământului îşi vor aduce aminte 
 şi se vor întoarce la Domnul, 
 şi se va închina în faţa lui 
 întreaga familie a popoarelor. 
30 Lui singur i se vor închina 
 toţi cei care se odihnesc în morminte, 
 în faţa lui se vor pleca 
 toţi cei care coboară în ţărână. R. 
  
31 Şi eu trăiesc pentru Domnul, 
 seminţia mea îi va sluji. 
 Generaţiei viitoare i se va vorbi de Domnul, 
32 şi poporului care va veni 
 i se va face cunoscută dreptatea lui: 
 „Domnul a făcut aceasta!” R. 
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 LECTURA A II-A  Aceasta este porunca lui ca să credem 
        şi să-l iubim. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 3,18-24 

 
18 Copilaşii mei,  
  să nu iubim numai cu vorba, ci cu fapta şi cu adevărul.  
19 Făcând aceasta, vom cunoaşte că suntem din adevăr,  
 şi în faţa lui Dumnezeu vom afla odihna inimilor noastre.  
20 Chiar dacă inima noastră ne-ar învinui,  
 Dumnezeu este mai mare decât inima noastră şi ştie toate.  
21 Dragii mei, dacă inima noastră nu ne învinuieşte,  
 avem încredere în Dumnezeu,  
22 şi orice i-am cere vom primi de la el,  
 pentru că păzim poruncile lui şi facem ceea ce-i place lui.  
23 Aceasta este porunca lui:  
 să credem în Isus Cristos, Fiul său, şi să ne iubim unul pe altul,  
 precum ne-a poruncit el.  
24 Cine păzeşte poruncile lui rămâne în Dumnezeu  
 şi Dumnezeu rămâne în el;  
 iar noi cunoaştem că rămâne în noi  
 prin Duhul pe care ni l-a dat nouă. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA In 15,4.5b 
  (Aleluia) Rămâneţi în mine şi eu în voi, spune Domnul;  
     cine rămâne în mine aduce roade multe. (Aleluia)  
  
 EVANGHELIA  Cine rămâne în mine şi eu în el aduce roade multe. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 15,1-8 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
1 „Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl meu este viticultorul.  
 Orice mlădiţă care este în mine şi nu aduce rod, Tatăl meu o înlătură;  
2 şi orice mlădiţă care aduce rod, el o curăţă, ca să dea rod şi mai mult.  
3 Voi sunteţi deja curaţi, prin cuvântul pe care vi l-am spus.  
4 Rămâneţi în mine şi eu în voi.  
 Precum mlădiţa nu poate să aducă rod de la sine,  
 dacă nu rămâne pe viţă,  
 tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în mine. 
5 Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele.  
 Cine rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe,  
 căci fără mine nimic nu puteţi face.  
6 Cine nu rămâne în mine este aruncat afară, ca mlădiţa tăiată, şi se  
 usucă.  
 Mlădiţele uscate sunt adunate, aruncate în foc şi ard.  
7 Dacă rămâneţi în mine şi cuvintele mele rămân în voi,  
 puteţi cere orice vreţi şi veţi primi.  
8 Prin aceasta este preamărit Tatăl meu:  
 să aduceţi rod îmbelşugat şi să vă dovediţi ucenicii mei”. 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL C 
  
 LECTURA I  Au povestit Bisericii câte a făcut Domnul cu ei. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  14,20b.21b-27 
 
20b În zilele acelea, 
  Paul şi Barnaba, după ce au predicat la Derbe,  
21b s-au întors la Listra, Iconiu şi Antiohia Pisidiei,  
22 încurajând pe ucenici;  
 ei i-au îndemnat să rămână statornici în credinţă,  
 spunându-le că trebuie să trecem prin multe încercări  
 ca să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu.  
23 Apoi au hirotonit preoţi pentru fiecare Biserică  
 şi, după ce s-au rugat şi au postit,  
 i-au încredinţat Domnului pe cei care crezuseră în el.  
24 Apoi, străbătând Pisidia, au venit în Pamfilia,  
25 iar după ce au vestit cuvântul Domnului în oraşul Perga,  
 au coborât la Atalia.  
26 De acolo au călătorit cu corabia până la Antiohia Siriei,  
 unde fuseseră încredinţaţi harului lui Dumnezeu,  
 pentru misiunea pe care au împlinit-o.  
27 La sosirea lor, au adunat pe credincioşi  
 şi au povestit tot ceea ce a făcut Dumnezeu prin ei  
 şi cum Domnul a deschis păgânilor poarta credinţei. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,8-9.10-11.12-13ab (R.: cf. 1) 
  
  R.:  Voi binecuvânta în veci  
    numele tău, Doamne. 
   sau 
    Aleluia. 
  
8 Domnul este iubire şi îndurare, 
 el este îndelung răbdător şi plin de dragoste. 
9 Domnul este bun faţă de toţi 
 şi îşi arată bunătatea faţă de orice făptură. R. 
  
10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura 
 şi sfinţii tăi să te binecuvânteze; 
11 să proclame slava împărăţiei tale 
 şi să-ţi facă cunoscută puterea. R. 
  
12 Sfinţii tăi să descopere tuturor oamenilor măreţiile tale 
 şi slava plină de strălucire a împărăţiei tale. 
13ab Împărăţia ta e împărăţie veşnică 
 şi stăpânirea ta va dăinui din neam în neam. R. 
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 LECTURA A II-A  Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor. 
  
 Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 21,1-5 

 
1  Eu, Ioan, am văzut un cer nou şi un pământ nou.  
  Căci cerul cel dintâi şi pământul cel dintâi au dispărut,  
 iar marea nu mai este.  
2 Şi am văzut, coborându-se din cer, de la Dumnezeu,  
 noul Ierusalim, cetatea sfântă,  
 împodobită ca o mireasă pentru mirele ei.  
3 Şi am auzit dinspre tronul divin un glas puternic ce zicea:  
 „Iată, locuinţa lui Dumnezeu este între oameni.  
 El va locui cu ei şi ei vor fi poporul lui;  
 şi însuşi Dumnezeu va fi cu ei.  
4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor:  
 nu va mai fi moarte, nici plâns, nici strigăt, nici durere,  
 căci lumea cea dintâi a dispărut”.  
5 Atunci cel care şade pe tron a spus:  
 „Iată, toate le fac noi”.  
 Apoi mi-a spus:  
 „Scrie aceste cuvinte adevărate şi întru totul vrednice de crezare”. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a V-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 13,34 
  (Aleluia) Poruncă nouă vă dau vouă, spune Domnul; 
     să vă iubiţi unul pe altul, cum v-am iubit şi eu pe voi. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unul pe altul. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 13,31-33a.34-35 

 
31  După ce a ieşit Iuda,  
  Isus a spus:  
 „Acum a fost preamărit Fiul Omului  
 şi Dumnezeu a fost preamărit în el.  
32 Iar dacă Dumnezeu a fost preamărit în el,  
 Dumnezeu la rândul său îi va da propria mărire  
 şi i-o va da curând.  
33a Copilaşii mei, încă puţin timp mai sunt cu voi.  
34 Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii.  
 Precum v-am iubit eu pe voi, tot aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.  
35 Din aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii mei,  
 dacă aveţi dragoste unii faţă de alţii”. 
  

Cuvântul Domnului 
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LUNI 
  
 LECTURA I  Vă vestim să vă întoarceţi de la aceste deşertăciuni 
      către Dumnezeul cel viu. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  14,5-18 

 
5 În zilele acelea,  
 la Iconiu, păgânii şi iudeii, împreună cu mai marii lor,  
 s-au ridicat împotriva lui Paul şi Barnaba,  
 ca să-i batjocorască şi chiar să-i ucidă cu pietre.  
6 Văzând aceasta, ei au fugit în Licaonia, în oraşele Listra şi Derbe,  
7 şi în ţinutul dimprejur, predicând şi acolo vestea cea bună.  
8 În Listra era un om bolnav de picioare, fiind olog din naştere,  
 care nu umblase niciodată.  
9 Acesta asculta cuvintele lui Paul,  
 iar Paul, privind spre el şi văzând că are credinţă ca să fie vindecat,  
10 a zis cu glas puternic:  
 „Ridică-te drept şi mergi pe picioarele tale”.  
 El a sărit şi a început să umble.  
11 Văzând ceea ce făcuse Paul,  
 mulţimile au strigat în limba licaonă, zicând:  
 „Zeii, luând chip de oameni, s-au coborât la noi”.  
12 Şi numeau pe Barnaba Zeus, iar pe Paul Hermes,  
 fiindcă el era purtătorul de cuvânt.  
13 Iar preotul lui Zeus, al cărui templu era în afara cetăţii,  
 a trimis să se aducă la porţile oraşului tauri şi cununi,  
 ca împreună cu mulţimile să aducă jertfă.  
14 Auzind aceasta, apostolii Paul şi Barnaba şi-au rupt veşmintele  
 şi au sărit în mulţime, zicând:  
15 „Fraţilor, de ce faceţi acestea?  
 Doar şi noi suntem oameni, asemenea vouă;  
 şi am venit să vă aducem vestea cea bună,  
 ca să vă întoarceţi de la aceste deşertăciuni  
 către Dumnezeul cel viu,  
 care a făcut cerul şi pământul, marea şi toate cele ce sunt în ele.  
16 În veacurile trecute,  
 el a lăsat ca toate neamurile să meargă pe căile lor,  
17 deşi nu a încetat să dea mărturie despre sine, prin binefacerile sale; 
 astfel el a dat din cer ploaie  
 şi belşug de hrană şi bucurie în inimile voastre”.  
18 Chiar prin aceste cuvinte,  
 numai cu greu au reuşit să împiedice mulţimile de a le aduce jertfă. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a V-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 113,1b-2.3-4.15-16 (R.: 1) 
  
  R.:  Nu nouă, ci ţie, Doamne,  
    ţi se cuvine toată mărirea. 
   sau 
    Aleluia. 
  
1b Nu pentru noi, Doamne, nu pentru noi, 
 ci pentru slava numelui tău, 
 arată-ţi bunătatea şi adevărul tău. 
2 De ce să spună păgânii: 
 „Unde este Dumnezeul lor?” R. 
  
3 Dumnezeul nostru este în ceruri 
 şi face tot ce voieşte. 
4 Idolii lor sunt argint şi aur, 
 lucrarea mâinilor oamenilor. R. 
  
15 Să fiţi binecuvântaţi de Domnul, 
 cel care a făcut cerul şi pământul. 
16 Al Domnului este cerul,  
 iar oamenilor le-a dăruit pământul. R. 
  



Săptămâna a V-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 14,26 
  (Aleluia) Duhul Sfânt vă va învăţa toate, spune Domnul;  
     el vă va aminti tot ce v-am spus eu vouă. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Mângâietorul, pe care-l va trimite Tatăl, 
       vă va învăţa toate. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 14,21-26 

 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi:  
21 „Cine primeşte poruncile mele şi le păzeşte, acela mă iubeşte;  
 iar cine mă iubeşte pe mine, va fi iubit de către Tatăl meu,  
 şi-l voi iubi şi eu şi mă voi arăta lui”.  
22 Iuda, nu Iscarioteanul, l-a întrebat:  
 „Doamne, pentru care motiv ai să ni te arăţi nouă şi nu lumii?”  
23 Isus i-a răspuns:  
 „Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu;  
 Tatăl meu îl va iubi, vom veni la el şi vom rămâne la el.  
24 Cine nu mă iubeşte, nu păzeşte cuvintele mele;  
 or, cuvântul pe care îl auziţi nu este al meu ci al Tatălui care m-a trimis. 
 Dar acestea vi le spun câtă vreme mai sunt cu voi;  
25 Mângâietorul, Duhul Sfânt pe care-l va trimite Tatăl în numele meu,  
26 el vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte tot ceea ce v-am spus”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a V-a a timpului pascal 
  

MARŢI 
  
 LECTURA I  Au povestit Bisericii câte a făcut Dumnezeu cu ei. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  14,19-28 

 
19  În zilele acelea, 
  au venit de la Antiohia şi Iconiu nişte iudei  
 care, întărâtând mulţimile, l-au bătut pe Paul cu pietre;  
 apoi l-au târât afară din oraş, crezându-l mort.  
20 Dar când ucenicii s-au adunat în jurul lui, el s-a ridicat şi a intrat în  
 oraş.  
 A doua zi, împreună cu Barnaba, a plecat către localitatea Derbe.  
21 După ce a predicat evanghelia şi în acest oraş,  
 câştigând un mare număr de ucenici,  
 s-au întors la Listra, Iconiu şi Antiohia Pisidiei, încurajând pe ucenici;  
22 ei i-au îndemnat să rămână statornici în credinţă,  
 spunându-le că trebuie să trecem prin multe încercări  
 ca să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu.  
23 Apoi au hirotonit preoţi pentru fiecare Biserică  
 şi, după ce s-au rugat şi au postit,  
 i-au încredinţat Domnului pe cei care crezuseră în el.  
24 Apoi, străbătând Pisidia, au venit în Pamfilia,  
25 iar după ce au vestit cuvântul Domnului în oraşul Perga, au coborât la  
 Atalia.  
26 De acolo au călătorit cu corabia până la Antiohia Siriei,  
 unde fuseseră încredinţaţi harului lui Dumnezeu,  
 pentru misiunea pe care au împlinit-o.  
27 La sosirea lor, au adunat pe credincioşi  
 şi au povestit tot ceea ce a făcut Dumnezeu prin ei  
 şi cum Domnul a deschis păgânilor poarta credinţei.  
28 Şi au rămas împreună cu ucenicii un timp mai îndelungat. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a V-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,10-11.12-13ab şi 21 (R.: cf. 12a) 
  
  R.:  Cei ce te iubesc pe tine, Doamne,  
    să cânte slava împărăţiei tale. 
   sau 
    Aleluia. 
  
10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura 
 şi sfinţii tăi să te binecuvânteze; 
11 să proclame slava împărăţiei tale 
 şi să-ţi facă cunoscută puterea. R. 
  
12 Sfinţii tăi să descopere tuturor oamenilor măreţiile tale 
 şi slava plină de strălucire a împărăţiei tale. 
13ab Împărăţia ta e împărăţie veşnică 
 şi stăpânirea ta va dăinui din neam în neam. 
21 Gura mea să vestească lauda Domnului, 
 toată făptura să binecuvânteze numele său sfânt 
 în vecii vecilor. R. 
  



Săptămâna a V-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA Lc 24,26 
  (Aleluia) Trebuia să pătimească Cristos şi să învie din morţi  
     şi aşa să intre în slava sa. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Pacea mea o dau vouă. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 14,27-31a 

 
 În timpul acela, 
 Isus a spus ucenicilor săi:  
27 „Pace vă las vouă; pacea mea o dau vouă.  
 Nu ca pacea pe care o dă lumea.  
 Să nu se tulbure deci inima voastră, nici să nu se înfricoşeze.  
28 Aţi auzit că v-am spus: mă duc şi voi veni din nou la voi.  
 De m-aţi iubi, v-aţi bucura că mă duc la Tatăl,  
 pentru că Tatăl este mai mare decât mine.  
29 V-am spus toate acestea de pe acum, înainte de a se împlini,  
 ca atunci când se vor împlini, să credeţi în mine.  
30 Nu voi mai vorbi multe cu voi,  
 căci se apropie stăpânitorul acestei lumi;  
 desigur, el nu are nici o putere asupra mea,  
31a dar, ca să cunoască lumea că eu îl iubesc pe Tatăl,  
 fac tot ceea ce mi-a poruncit Tatăl”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a V-a a timpului pascal 
  

MIERCURI 
  
 LECTURA I  Au hotărât să meargă la apostolii şi bătrânii din  
      Ierusalim,  
      ca să pună capăt acestei neînţelegeri. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  15,1-6 

 
1 În zilele acelea, 
  în oraşul Antiohia au venit unii credincioşi din Iudeea,  
 care au început să-i înveţe pe fraţi, zicând:  
 „Dacă nu veţi primi tăierea împrejur, după Legea lui Moise,  
 nu vă veţi putea mântui”.  
 Paul şi Barnaba s-au ridicat împotriva acestora  
 şi au ajuns la discuţii aprinse cu ei.  
2 Atunci s-a hotărât ca Paul şi Barnaba, împreună cu alţi câţiva fraţi,  
 să meargă la apostolii şi bătrânii din Ierusalim,  
 pentru a lămuri această neînţelegere.  
3 Primind din partea Bisericii din Antiohia  
 cele necesare pentru călătorie, ei au străbătut Fenicia şi Samaria,  
 povestind tuturor fraţilor despre convertirea păgânilor,  
 lucru care îi umplea pe toţi de bucurie.  
4 Sosind ei la Ierusalim, au fost primiţi de Biserică  
 şi de către apostoli şi de bătrâni  
 şi au povestit câte a făcut Domnul prin ei.  
5 Dar unii din tagma fariseilor, care trecuseră la credinţă,  
 s-au ridicat, zicând că cei veniţi dintre păgâni trebuie obligaţi  
 să primească tăierea împrejur şi să ţină Legea lui Moise.  
6 Atunci apostolii şi bătrânii s-au adunat  
 ca să ia o hotărâre în această privinţă. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a V-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 121,1-2.3-4a.4b-5 (R.: cf. 1) 
  
  R.:  Vom merge cu bucurie  
    în casa Domnului. 
   sau 
    Aleluia. 
  
1 M-am bucurat când mi s-a spus: 
 „Vom merge în casa Domnului”. 
2 Iată, picioarele noastre păşesc 
 prin porţile tale, Ierusalime! R. 
  
3 Ierusalime, tu eşti zidit, 
 ca o cetate bine întărită. 
4a Acolo se urcă seminţiile, seminţiile Domnului. R. 
  
4b După Legea lui Israel să laude numele Domnului. 
5 Căci acolo sunt scaunele de judecată, 
 tronurile casei lui David. R. 
  



Săptămâna a V-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 15,4.5b 
  (Aleluia) Rămâneţi în mine şi eu în voi, spune Domnul;  
     cine rămâne în mine aduce roade multe. (Aleluia)  
  
 EVANGHELIA  Cine rămâne în mine şi eu în el aduce roade multe. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 15,1-8 

 
 În timpul acela, 
 Isus a spus ucenicilor săi: 
1 „Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl meu este viticultorul.  
 Orice mlădiţă care este în mine şi nu aduce rod, Tatăl meu o înlătură;  
2 şi orice mlădiţă care aduce rod, el o curăţă, ca să dea rod şi mai mult.  
3 Voi sunteţi deja curaţi, prin cuvântul pe care vi l-am spus.  
4 Rămâneţi în mine şi eu în voi.  
 Precum mlădiţa nu poate să aducă rod de la sine,  
 dacă nu rămâne pe viţă,  
 tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în mine. 
5 Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele.  
 Cine rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe,  
 căci fără mine nimic nu puteţi face.  
6 Cine nu rămâne în mine este aruncat afară, ca mlădiţa tăiată, şi se  
 usucă.  
 Mlădiţele uscate sunt adunate, aruncate în foc şi ard.  
7 Dacă rămâneţi în mine şi cuvintele mele rămân în voi,  
 puteţi cere orice vreţi şi veţi primi.  
8 Prin aceasta este preamărit Tatăl meu:  
 să aduceţi rod îmbelşugat şi să vă dovediţi ucenicii mei”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a V-a a timpului pascal 
  

JOI 
  
 LECTURA I  Socotesc că nu trebuie să tulburăm  
      pe cei ce se întorc dintre neamuri la Dumnezeu. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  15,7-21 

 
7  În zilele acelea, 
  după ce apostolii şi bătrânii din Ierusalim  
 s-au sfătuit îndelung în privinţa primirii păgânilor în Biserică,  
 s-a ridicat Petru şi a zis:  
 „Fraţilor, voi ştiţi că din primele zile  
 Dumnezeu m-a ales printre voi,  
 ca păgânii să audă prin gura mea cuvântul evangheliei şi să creadă.  
8 Iar Dumnezeu, care cunoaşte inimile,  
 a dat mărturie pentru ei, dându-le pe Duhul Sfânt, la fel ca şi nouă,  
9 şi nu a făcut nici o deosebire între noi şi ei,  
 căci le-a curăţat inimile prin credinţă.  
10 De ce îl ispitiţi dar pe Dumnezeu,  
 voind să puneţi pe grumazul discipolilor  
 un jug pe care nici părinţii noştri, nici noi  
 n-am fost în stare să-l purtăm?  
11 Prin harul Domnului Isus doar credem că suntem mântuiţi,  
 tot aşa ca şi ei”.  
12 Atunci întreaga adunare a tăcut  
 şi asculta pe Barnaba şi pe Paul,  
 care povesteau ce semne şi minuni  
 a înfăptuit Dumnezeu prin ei între păgâni.  
13 După ce au terminat, Iacob a luat cuvântul şi a spus:  
 „Fraţilor, ascultaţi-mă!  
14 Simon a arătat cum Dumnezeu,  
 dintru început, a avut în vedere  
 să-şi aleagă dintre păgâni un popor pentru numele său.  
15 Cu acestea corespund cuvintele profeţilor, precum stă scris:  
16 După aceea mă voi întoarce să ridic iar cortul căzut al lui David,  
 iar ruinele lui le voi reclădi şi-l voi reînălţa,  
17 pentru ca restul omenirii  
 şi toate naţiunile, asupra cărora a fost chemat numele meu,  
 să-l caute pe Dumnezeu, zice Domnul.  
18 El înfăptuieşte astfel planul său,  
 cunoscut din vecie.  
19 Eu sunt, aşadar, de părere, să nu-i încărcăm peste măsură  
 pe cei care se întorc de la păgânism la Dumnezeu,  
20 ci să le scriem să se ferească  
 de pângărirea prin idoli, de necurăţie,  
 de ceea ce a fost ucis prin sugrumare şi de sânge.  
21 Moise doar din străbuni are în fiecare cetate predicatorii lui  
 prin sinagogi, unde este citit în fiecare sâmbătă”. 



Săptămâna a V-a a timpului pascal 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a V-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2a.2b-3.10 (R.: cf. 3) 
  
  R.:  Vestiţi tuturor popoarelor  
    lucrările minunate ale Domnului. 
   sau 
    Aleluia. 
  
1 Cântaţi Domnului un cântec nou! 
 Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului! 
2a Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele lui! R. 
  
2b Vestiţi din zi în zi mântuirea lui. 
3 Vestiţi printre neamuri slava lui, 
 printre toate popoarele minunile sale! R. 
  
10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!” 
 A aşezat pământul pe temelii solide, 
 ca să nu se clatine; 
 el va judeca popoarele cu dreptate. R. 
  



Săptămâna a V-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 10,27 
  (Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, zice Domnul;  
     eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Rămâneţi în dragostea mea,  
       ca bucuria voastră să fie deplină. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 15,9-11 

 
 În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi:  
9 „Precum m-a iubit pe mine Tatăl,  
 tot aşa şi eu vă iubesc pe voi.  
 Rămâneţi în dragostea mea.  
10 Dacă păziţi poruncile mele, veţi rămâne în iubirea mea,  
 după cum şi eu am păzit poruncile Tatălui meu  
 şi rămân în iubirea lui.  
11 Acestea vi le-am spus  
 ca bucuria mea să fie în voi  
 şi ca bucuria voastră să fie deplină”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a V-a a timpului pascal 
  

VINERI 
  
 LECTURA I  Duhul Sfânt şi noi înşine  
      am hotărât să nu vă impunem nici o altă sarcină  
      în afară de acestea care sunt necesare. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  15,22-31 

 
22 În zilele acelea, 
  apostolii şi bătrânii, împreună cu toată Biserica,  
 au ales pe doi dintre ei,  
 pe care să-i trimită la Antiohia împreună cu Paul şi Barnaba.  
 Aceştia erau: Iuda, numit şi Barsaba, şi Sila,  
 bărbaţi de frunte printre fraţi;  
23 lor le-au încredinţat următoarea scrisoare:  
 „Apostolii, bătrânii şi fraţii,  
 salută pe fraţii de origine păgână din Antiohia, Siria şi Cilicia!  
24 Deoarece am aflat că unii dintre noi,  
 fără încuviinţarea noastră,  
 s-au dus şi v-au tulburat  
 şi cu vorbele lor v-au neliniştit sufletele,  
25 noi în unanimitate am hotărât să alegem nişte oameni  
 şi să-i trimitem la voi cu iubiţii noştri Barnaba şi Paul,  
26 oameni care şi-au pus viaţa  
 pentru numele Domnului nostru Isus Cristos.  
27 V-am trimis, aşadar, pe Iuda şi pe Sila,  
 care să vă transmită acelaşi lucru prin viu grai.  
28 Duhul Sfânt şi noi înşine am hotărât  
 să nu vă impunem nici o altă sarcină  
 în afară de acestea care sunt necesare:  
29 Să vă feriţi de cărnurile jertfite idolilor, de sânge,  
 de ceea ce a fost ucis prin sugrumare şi de necurăţie.  
 Dacă vă veţi feri de acestea,  
 veţi fi pe calea cea bună.  
 Multă sănătate!”.  
30 Cei trimişi au coborât la Antiohia  
 şi, adunând mulţimea credincioşilor, le-au predat scrisoarea.  
31 La citirea ei toţi s-au bucurat de această îmbărbătare. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a V-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 56,8-9.10-12 (R.: 10a) 
  
  R.:  Te voi lăuda pe tine, Doamne,  
    în faţa tuturor popoarelor. 
   sau 
    Aleluia. 
  
8 Inima mea este plină de pace, Dumnezeule, 
 inima mea este plină de pace; 
 ţie îţi voi cânta 
 şi te voi lăuda cu toate instrumentele. 
9 Tresaltă, suflete al meu, 
 şi voi, alăute şi harpe, treziţi-vă 
 şi chemaţi zorile să cânte împreună cu noi. R. 
  
10 Te voi lăuda printre popoare, Doamne, 
 te voi cânta printre neamuri. 
11 Pentru că bunătatea ta ajunge până la ceruri 
 şi fidelitatea ta până la nori. 
12 Înalţă-te peste ceruri, Dumnezeule, 
 peste tot pământul să se întindă slava ta. R. 
  



Săptămâna a V-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 15,15b 
  (Aleluia) V-am numit prietenii mei, spune Domnul;  
     deoarece toate câte le-am auzit de la Tatăl meu  
     vi le-am făcut cunoscute vouă. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Acestea vă poruncesc vouă ca să vă iubiţi unii pe alţii. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 15,12-17 

 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi:  
12 „Aceasta este porunca mea:  
 să vă iubiţi unii pe alţii, aşa cum v-am iubit şi eu pe voi.  
13 Nimeni nu are o mai mare dragoste decât aceasta  
 ca cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi.  
14 Voi sunteţi prietenii mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc.  
15 De acum nu vă mai numesc slugi,  
 pentru că sluga nu ştie ce face stăpânul său,  
 dar v-am numit pe voi prieteni,  
 pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl  
 meu vi le-am făcut cunoscute.  
16 Nu voi m-aţi ales pe mine,  
 ci eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roade,  
 iar roadele voastre să rămână,  
 ca Tatăl să vă dea tot ceea ce veţi cere în numele meu.  
17 Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unii pe alţii”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a V-a a timpului pascal 
  

SÂMBĂTĂ 
  
 LECTURA I  Vino în Macedonia ca să ne ajuţi şi pe noi. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  16,1-10 
 
1  În zilele acelea, 
  Paul, a ajuns în oraşul Derbe şi apoi în Listra.  
 Aici era un ucenic cu numele de Timotei,  
 a cărui mamă era o evreică convertită, iar tatăl era grec.  
2 Timotei se bucura de un nume bun în Listra şi Iconiu,  
3 de aceea Paul a voit să-l ia ca însoţitor.  
 Ţinând seamă de iudeii care locuiau în acea regiune,  
 l-a luat şi i-a făcut ceremonia tăierii împrejur,  
 deoarece toţi ştiau că tatăl lui era grec.  
4 În trecerea lor prin oraşe, le punea în vedere să ţină hotărârile  
 luate de către apostolii şi bătrânii din Ierusalim.  
5 Astfel Bisericile se întăreau în credinţă  
 şi numărul credincioşilor creştea zi de zi.  
6 Apoi au străbătut Frigia şi ţinutul Galaţiei, deoarece Duhul Sfânt  
 i-a oprit să predice cuvântul în Asia Proconsulară.  
7 Când au ajuns în părţile Moesiei, au încercat să intre în Bitinia,  
 dar Duhul lui Isus nu i-a lăsat.  
8 Atunci, străbătând Moesia, au coborât spre Troa. 
9 Şi aici, în timp de noapte, Paul a avut o viziune:  
 un bărbat macedonean stând în picioare, îl chema zicând:  
 „Treci marea şi vino şi în Macedonia, ca să ne ajuţi şi pe noi!”.  
10 După această viziune a lui Paul,  
 noi am căutat să trecem numaidecât în Macedonia,  
 căci eram siguri că Dumnezeu însuşi ne chema să ducem acolo  
 evanghelia. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a V-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 99,2.3.5 (R.: 2a) 
  
  R.:  Lăudaţi pe Domnul,  
    toţi locuitorii pământului. 
   sau 
    Aleluia. 
  
2 Strigaţi de bucurie către Domnul, 
 toţi locuitorii pământului; 
 slujiţi Domnului cu bucurie, 
 veniţi înaintea lui cu cântece de veselie. R. 
  
3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! 
 El ne-a făcut, ai lui suntem, 
 poporul lui şi turma pe care o conduce el. R. 
  
5 Căci Domnul este bun, 
 bunătatea lui ţine pe vecie 
 şi adevărul lui din neam în neam. R. 
  



Săptămâna a V-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA Col 3,1 
  (Aleluia) Dacă aţi înviat cu Cristos, căutaţi cele de sus  
     unde Cristos, şade de-a dreapta lui Dumnezeu. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Nu sunteţi din lume, ci v-am ales din lume. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 15,18-21 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
18 „Dacă vă urăşte pe voi lumea,  
 să ştiţi că pe mine, mai înainte decât pe voi, m-a urât.  
19 Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al său,  
 dar pentru că nu sunteţi din lume,  
 ci eu v-am ales pe voi din lume,  
 de aceea lumea vă urăşte.  
20 Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus:  
 Nu este sluga mai mare decât stăpânul său.  
 Dacă m-au prigonit pe mine, şi pe voi vă vor prigoni;  
 dacă au păzit cuvântul meu, şi pe al vostru îl vor păzi.  
21 Toate acestea vi le vor face vouă din cauza numelui meu,  
 deoarece ei nu cunosc pe cel care m-a trimis pe mine”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a VI-a a timpului pascal 
  

DUMINICA A VI-A 
A TIMPULUI PASCAL 

  
ANUL A 

  
 LECTURA I  Îşi puneau mâinile peste ei  
      şi ei îl primeau pe Duhul Sfânt. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  8,5-8.14-17 
 
5  În zilele acelea, 
  Filip, unul din cei şapte diaconi,  
 a ajuns într-o localitate a Samariei  
 şi acolo a început să-l predice pe Cristos.  
6 Iar mulţimile într-un cuget  
 luau aminte la cele spuse de către Filip,  
 auzind şi văzând semnele pe care le săvârşea.  
7 Căci din mulţi care aveau duhuri necurate,  
 duhurile ieşeau scoţând strigăte puternice  
 şi mulţi paralitici şi ologi s-au vindecat,  
8 aşa încât o mare bucurie i-a cuprins pe toţi în acest oraş.  
14 Apostolii din Ierusalim, auzind că Samaria  
 a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan, 
15 care, coborându-se, s-au rugat pentru ei ca să primească pe Duhul  
 Sfânt.  
16 Căci Duhul Sfânt nu se coborâse încă peste nici unul dintre ei,  
 ci fuseseră numai botezaţi în numele Domnului Isus.  
17 Atunci îşi puneau mâinile asupra lor  
 şi ei îl primeau pe Duhul Sfânt. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a VI-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 65,1-3a.4-5.6-7a.16 şi 20 (R.: 1) 
  
  R.:  Înălţaţi lui Dumnezeu 
    cântări de bucurie. 
   sau 
    Aleluia. 
  
1 Înălţaţi lui Dumnezeu cântări de bucurie, 
 voi, toţi locuitorii pământului! 
2 Cântaţi slavă numelui său, măriţi slava lui prin laudele voastre. 
3a Spuneţi lui Dumnezeu: „Cât de măreţe sunt lucrările tale. R. 
  
4 Tot pământul se închină în faţa ta 
 şi cântă în cinstea ta, cântă numele tău”. 
5 Veniţi şi priviţi lucrările lui Dumnezeu. 
 Minunate sunt lucrările tale în faţa neamului omenesc. R. 
  
6 El a prefăcut marea în pământ uscat 
 şi râul a fost trecut cu piciorul; 
 de aceea ne bucurăm de-a pururi. 
7a Căci el stăpâneşte pe vecie prin puterea lui. R. 
  
16 Toţi cei care vă temeţi de Dumnezeu, veniţi şi ascultaţi 
 şi vă voi istorisi ce a făcut el pentru sufletul meu. 
20 Binecuvântat să fie Dumnezeu care nu a respins rugăciunea mea 
 şi nu a îndepărtat de la mine bunătatea lui. R. 
  



Săptămâna a VI-a a timpului pascal 
  
 
 LECTURA A II-A  Prin trup a fost supus morţii,  
        dar prin suflet a fost readus la viaţă. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 3,15-18 
 
15 Preaiubiţilor,  
  căutaţi ca inimile voastre să fie pătrunse  
 de sfinţenia Domnului Cristos  
 şi fiţi gata oricând să daţi răspuns potrivit  
 celor care vă întreabă despre nădejdea voastră.  
16 Faceţi aceasta cu blândeţe şi cu respect,  
 având grijă să fiţi cu conştiinţa curată,  
 ca prin aceasta să rămână de ruşine  
 cei care vorbesc de rău purtarea voastră cea dreaptă întru Cristos.  
17 Căci, dacă aşa e voia lui Dumnezeu,  
 e mai bine să suferiţi pentru că aţi făcut binele,  
 decât să suferiţi pentru că aţi făcut răul.  
18 Astfel şi Cristos a suferit moartea pentru păcatele oamenilor  
 o dată pentru totdeauna;  
 el, cel drept, a murit pentru cei vinovaţi,  
 ca să ne conducă pe noi la Dumnezeu.  
 Prin trup a fost supus morţii,  
 dar prin suflet a fost readus la viaţă. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a VI-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 14,23 
  (Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu, spune Domnul; 
      şi Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)  
  
 EVANGHELIA  Voi ruga pe Tatăl şi vă va trimite un alt Mângâietor. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 14,15-21 

 
 În timpul acela, 
 Isus a spus ucenicilor săi: 
15 „Dacă mă iubiţi, păziţi poruncile mele,  
16 iar eu îl voi ruga pe Tatăl,  
 şi alt Apărător vă va da vouă, ca să fie cu voi pentru totdeauna.  
17 El este Duhul adevărului pe care lumea nu poate să-l primească,  
 pentru că nu-l vede şi nici nu-l cunoaşte;  
 însă voi îl cunoaşteţi, pentru că rămâne la voi şi pentru că este în voi. 
18 Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi.  
19 Peste puţin timp, lumea nu mă va mai vedea;  
 însă voi mă veţi vedea,  
 pentru că eu sunt viu şi voi de asemenea veţi fi vii.  
20 În ziua aceea veţi recunoaşte că eu sunt în Tatăl meu,  
 că voi sunteţi în mine şi eu în voi.  
21 Cine primeşte poruncile mele şi le păzeşte, acela mă iubeşte;  
 iar cine mă iubeşte pe mine va fi iubit de către Tatăl meu,  
 şi-l voi iubi şi eu, şi mă voi arăta lui. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a VI-a a timpului pascal 
  
 

ANUL B 
  
 LECTURA I  Harul Duhului Sfânt s-a răspândit între neamuri. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  10,25-26.34-35.44-48 

 
25  Când Petru a ajuns în Cezareea,  
  a intrat la Corneliu, centurion din armata romană.  
 Acesta i-a ieşit în întâmpinare şi s-a prosternat la picioarele lui,  
 ca să i se închine.  
26 Petru l-a ridicat, spunându-i: „Stai în picioare, eu sunt un simplu om”.  
34 Apoi s-a adresat celor care erau de faţă:  
 „Acum înţeleg cu adevărat  
 că Dumnezeu nu face deosebire între oameni,  
35 ci îi este plăcut oricine se teme de el şi săvârşeşte dreptatea,  
 din orice popor ar fi el”.  
44 Pe când Petru vorbea încă,  
 Duhul Sfânt s-a coborât peste toţi cei care ascultau cuvântul.  
45 Credincioşii proveniţi din iudaism, care veniseră cu Petru,  
 au rămas uimiţi că darul Duhului Sfânt s-a revărsat şi peste păgâni.  
46 Căci îi auzeau pe ei vorbind în limbi diferite  
 şi preamărind pe Dumnezeu.  
 Atunci Petru a luat cuvântul:  
47 „Li s-ar putea oare refuza apa botezului acestor oameni  
 care l-au primit pe Duhul Sfânt, întocmai ca şi noi?”  
48 Şi a poruncit ca aceştia să fie botezaţi în numele lui Isus Cristos.  
 După acestea l-au rugat pe Petru să rămână la ei câteva zile. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a VI-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.3cd-4 (R.: 2b) 
  
  R.:  Domnul cheamă la mântuire toate popoarele. 
   sau 
    Aleluia. 
  
1 Cântaţi Domnului un cântec nou, 
 pentru că a făcut lucruri minunate; 
 dreapta şi braţul lui cel sfânt 
 i-au adus biruinţă. R. 
  
2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea, 
 şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor; 
3ab şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui, 
 faţă de casa lui Israel. R. 
  
3cd Toate marginile pământului 
 au văzut biruinţa Dumnezeului nostru. 
4 Strigaţi către Domnul, cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului, 
 izbucniţi în strigăte de veselie şi cântări de laudă. R. 
  



Săptămâna a VI-a a timpului pascal 
  
 
 LECTURA A II-A  Dumnezeu este iubire. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 4,7-10 

 
7  Preaiubiţilor,  
  să ne iubim unii pe alţii,  
 pentru că dragostea este de la Dumnezeu  
 şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu  
 şi îl cunoaşte pe Dumnezeu.  
8 Cel care nu iubeşte nu-l cunoaşte pe Dumnezeu,  
 căci Dumnezeu este iubire.  
9 Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi  
 s-a arătat prin faptul că  
 Dumnezeu l-a trimis pe unicul său Fiu în lume,  
 ca să avem viaţă prin el.  
10 Dragostea nu stă în faptul că noi l-am iubit pe Dumnezeu,  
 ci în faptul că el ne-a iubit pe noi  
 şi l-a trimis pe Fiul său  
 ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a VI-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 14,23 
  (Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu, spune Domnul; 
      şi Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)  
  
 EVANGHELIA  Nimeni nu are o iubire mai mare ca acela  
       care îşi dă sufletul pentru prietenii săi. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 15,9-17 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi:  
9 „Precum m-a iubit pe mine Tatăl,  
 tot aşa şi eu vă iubesc pe voi.  
 Rămâneţi în dragostea mea.  
10 Dacă păziţi poruncile mele,  
 veţi rămâne în iubirea mea,  
 după cum şi eu am păzit poruncile Tatălui meu  
 şi rămân în iubirea lui. 
11 Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi  
 şi ca bucuria voastră să fie deplină. 
12 Aceasta este porunca mea:  
 să vă iubiţi unii pe alţii, aşa cum v-am iubit şi eu pe voi.  
13 Nimeni nu are o mai mare dragostea decât acesta:  
 ca cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi. 
14 Voi sunteţi prietenii mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc.  
15 De acum nu vă mai numesc slugi,  
 pentru că sluga nu ştie ce face stăpânul său,  
 dar v-am numit pe voi prieteni,  
 pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl meu  
 vi le-am făcut cunoscute. 
16 Nu voi m-aţi ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi  
 şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roade,  
 iar roadele voastre să rămână,  
 ca Tatăl să vă dea tot ceea ce veţi cere în numele meu. 
17 Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unii pe alţii”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a VI-a a timpului pascal 
  
 

ANUL C 
  
 LECTURA I  Duhul Sfânt şi noi am hotărât  
      să nu vă impunem nici o altă sarcină  
      în afară de acestea care sunt necesare. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  15,1-2.22-29 

 
1  În zilele acelea, 
  în oraşul Antiohia au venit unii credincioşi din Iudeea,  
 care au început să-i înveţe pe fraţi, zicând:  
 „Dacă nu veţi primi tăierea împrejur, după Legea lui Moise,  
 nu vă veţi putea mântui”.  
2 Paul şi Barnaba s-au ridicat împotriva acestora  
 şi au ajuns la discuţii aprinse cu ei.  
 Atunci s-a hotărât ca Paul şi Barnaba,  
 împreună cu alţi câţiva fraţi,  
 să meargă la apostolii şi bătrânii din Ierusalim,  
 pentru a lămuri această neînţelegere.  
22 Apostolii şi bătrânii din Ierusalim, împreună cu toată Biserica,  
 după ce au luat hotărârea privitoare la primirea păgânilor în Biserică,  
 au ales pe doi dintre ei,  
 pe care să-i trimită la Antiohia împreună cu Paul şi Barnaba.  
 Aceştia erau:  
 Iuda, numit şi Barsaba, şi Sila, bărbaţi de frunte printre fraţi;  
23 lor le-au încredinţat următoarea scrisoare:  
 „Apostolii, bătrânii şi fraţii,  
 salută pe fraţii de origine păgână din Antiohia, Siria şi Cilicia!  
24 Deoarece am aflat că unii dintre noi,  
 fără încuviinţarea noastră,  
 s-au dus şi v-au tulburat şi cu vorbele lor v-au neliniştit sufletele,  
25 noi în unanimitate am hotărât  
 să alegem nişte oameni şi să-i trimitem la voi  
 cu iubiţii noştri Barnaba şi Paul,  
26 oameni care şi-au pus viaţa  
 pentru numele Domnului nostru Isus Cristos.  
27 V-am trimis, aşadar, pe Iuda şi pe Sila,  
 care să vă transmită acelaşi lucru prin viu grai.  
28 Duhul Sfânt şi noi înşine am hotărât  
 să nu vă impunem nici o altă sarcină  
 în afară de acestea care sunt necesare:  
29 Să vă feriţi de cărnurile jertfite idolilor, de sânge,  
 de ceea ce a fost ucis prin sugrumare şi de necurăţie.  
 Dacă vă veţi feri de acestea, veţi fi pe calea cea bună.  
 Multă sănătate!”.  
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a VI-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 66,2-3.5.6 şi 8 (R.: 4) 
  
  R.:  Pe tine, Dumnezeule,  
    să te laude toate popoarele! 
   sau 
    Aleluia. 
  
2 Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze, 
 să-şi îndrepte spre noi faţa senină; 
3 ca să se cunoască pe pământ calea ta, 
 şi mântuirea ta la toate popoarele. R. 
  
5 Neamurile să tresalte de bucurie şi să cânte, 
 pentru că judeci popoarele cu dreptate 
 şi călăuzeşti neamurile pe faţa pământului. R. 
  
6 Să-ţi mulţumească popoarele, Dumnezeule, 
 toate popoarele să-ţi mulţumească. 
8 Dumnezeu să ne binecuvânteze; 
 toate marginile pământului să-l cinstească. R. 
  



Săptămâna a VI-a a timpului pascal 
  
 
 LECTURA A II-A  Mi-a arătat cetatea sfântă, coborându-se din cer. 
  
 Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 21,10-14.22-23 

 
10  Eu, Ioan, am văzut un înger  
  care m-a dus cu duhul pe un munte mare şi înalt  
 şi mi-a arătat Ierusalimul, cetatea sfântă,  
 coborându-se din cer, de la Dumnezeu,  
11 învăluită în slava lui Dumnezeu.  
 Strălucirea ei era asemenea cu o piatră de mare preţ,  
 ca piatra cristalină de iaspis.  
12 Avea un zid mare şi înalt, cu douăsprezece porţi,  
 iar la porţi doisprezece îngeri.  
 Pe porţi erau scrise numele celor douăsprezece triburi ale fiilor lui Israel.  
 Trei porţi erau la răsărit, trei porţi la miazănoapte,  
13 trei porţi la miazăzi şi trei porţi la apus.  
 Zidul cetăţii era clădit pe douăsprezece pietre de temelie  
14 şi pe ele erau scrise douăsprezece nume  
 ale celor doisprezece apostoli ai Mielului.  
 În cetate nu am văzut nici un templu,  
22 căci templul ei era Domnul Dumnezeu atotputernic, şi Mielul.  
 Cetatea nu avea nevoie de soare,  
23 nici de lună ce să o lumineze,  
 căci slava lui Dumnezeu o lumina şi făclia ei era Mielul. 
  

Cuvântul Domnului 
  

Unde se celebrează Înălţarea Domnului în duminica următoare, poate fi citită în duminica a VI-a a timpului pascal 
lectura a II-a şi Evanghelia propuse pentru duminica a VII-a, pag. 629. 



Săptămâna a VI-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 14,23 
  (Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu, spune Domnul; 
      şi Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)  
  
 EVANGHELIA  Duhul Sfânt vă va învăţa toate câte v-am spus eu. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 14,23-29 

 
23  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
 „Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu;  
 Tatăl meu îl va iubi, vom veni la el şi vom rămâne la el.  
24 Cine nu mă iubeşte, nu păzeşte cuvintele mele;  
 or, cuvântul pe care îl auziţi nu este al meu, ci al Tatălui care m-a  
 trimis. 
25 Dar acestea vi le spun câtă vreme mai sunt cu voi;  
26 Mângâietorul, Duhul Sfânt pe care-l va trimite Tatăl în numele meu,  
 el vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte tot ceea ce v-am spus. 
27 Pace vă las vouă; pacea mea o dau vouă.  
 Nu ca pacea pe care o dă lumea.  
 Să nu se tulbure deci inima voastră, nici să nu se înfricoşeze.  
28 Aţi auzit că v-am spus: mă duc şi voi veni din nou la voi.  
 De m-aţi iubi, v-aţi bucura că mă duc la Tatăl,  
 pentru că Tatăl este mai mare decât mine.  
29 V-am spus toate acestea de pe acum, înainte de a se împlini,  
 ca atunci când se vor împlini, să credeţi în mine”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a VI-a a timpului pascal 
  

LUNI 
  
 LECTURA I  Domnul i-a deschis inima  
      ca să dea atenţie celor spuse de Paul. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  16,11-15 
 
11  Împreună cu Paul  
  ne-am îmbarcat la Troa  
 şi am mers de-a dreptul în insula Samotracia,  
12 iar a doua zi la Neapolis,  
 şi de acolo la Filipi, colonie romană,  
 care este capitala acestei regiuni din Macedonia.  
 În această cetate am rămas câteva zile.  
13 Sâmbăta am mers în afara oraşului, lângă râu,  
 unde credeam că este locul  
 în care se adunau iudeii pentru rugăciune. Ne-am aşezat şi am vorbit 
 femeilor care se adunaseră.  
14 Printre ele era una pe nume Lidia,  
 vânzătoare de ţesături din purpură,  
 originară din oraşul Tiatira, convertită la iudaism.  
 Ea ne asculta pentru că Domnul i-a deschis inima  
 ca să dea atenţie celor spuse de Paul.  
15 Ea s-a botezat împreună cu toţi cei din casa ei;  
 apoi ne-a adresat această invitaţie:  
 „Dacă m-aţi socotit că sunt credincioasă Domnului,  
 veniţi în casa mea şi rămâneţi la mine!”  
 Şi ne-a silit să acceptăm. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a VI-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 149,1-2.3-4.5-6a şi 9b (R.: 4a) 
  
  R.:  Domnul iubeşte pe poporul său. 
   sau 
    Aleluia. 
  
1 Cântaţi Domnului un cântec nou, 
 cântaţi-i laude în adunarea credincioşilor: 
2 să se bucure Israel de cel care l-a creat, 
 să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. R. 
  
3 Să laude numele lui cu jocuri, 
 să-l laude cu toba şi harpa. 
4 Căci Domnul iubeşte pe poporul său 
 şi ridică pe cei nenorociţi, mântuindu-i. R. 
  
5 Să tresalte de bucurie cei sfinţi, în mărire, 
 să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor. 
6a Gura să le fie plină de laudele Domnului. 
9b Aceasta să fie o cinste pentru toţi credincioşii. R. 
  



Săptămâna a VI-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 15,26b.27a 
  (Aleluia) Duhul adevărului va da mărturie despre mine, spune Domnul;  
     de asemenea veţi da mărturie despre mine şi voi. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Duhul adevărului va da mărturie pentru mine. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 15,26 – 16,4 

 
 În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi:  
26 „Când va veni Apărătorul, pe care îl voi trimite de la Tatăl,  
 Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl,  
 el va da mărturie pentru mine.  
27 De asemenea şi voi veţi da mărturie  
 pentru că de la început sunteţi cu mine.  
16,1 V-am spus toate acestea ca să nu fie un prilej de cădere.  
2 Vă vor exclude din sinagogă;  
 ba chiar vine ceasul în care toţi cei care vă vor ucide  
 îşi vor închipui că astfel aduc jertfă lui Dumnezeu.  
3 Acestea le vor face, pentru că nu-l cunosc pe Tatăl, nici pe mine.  
4 Iată pentru ce v-am spus acestea,  
 ca atunci când va veni ceasul lor  
 să vă aduceţi aminte că eu vi le-am spus.  
 Şi nu vi le-am spus de la început, fiindcă eram cu voi”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a VI-a a timpului pascal 
  

MARŢI 
  
 LECTURA I  Crede în Domnul Isus şi te vei mântui tu şi casa ta. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  16,22-34 

 
22  În zilele acelea, 
  în oraşul Filipi,  
 mulţimea s-a ridicat împotriva lui Paul şi a lui Sila;  
 autorităţile au poruncit să fie despuiaţi de hainele lor,  
 pentru a-i bate cu vergi.  
23 După ce i-au frânt în bătăi, i-au aruncat în închisoare,  
 poruncind gardianului să-i păzească cu grijă.  
24 Acesta, pentru a împlini porunca primită,  
 i-a închis în încăperea cea mai dinăuntru  
 şi le-a strâns picioarele în butuci.  
25 Către miezul nopţii, Paul şi Sila se rugau şi-i cântau lui Dumnezeu,  
 iar ceilalţi deţinuţi ascultau.  
26 Deodată, a avut loc un cutremur puternic de pământ  
 ce a zguduit temeliile închisorii.  
 În acelaşi timp s-au deschis toate uşile şi le-au căzut lanţurile.  
27 Trezindu-se din somn,  
 gardianul a văzut că porţile închisorii erau deschise  
 şi, crezând că deţinuţii au fugit, a scos sabia ca să se sinucidă.  
28 Însă Paul a strigat cu glas puternic:  
 „Să nu-ţi faci nici un rău, pentru că toţi suntem aici!”.  
29 Gardianul a cerut o lumină  
 şi, tremurând din toată fiinţa,  
 a alergat înăuntru şi s-a aruncat la picioarele lui Paul şi ale lui Sila.  
30 Apoi i-a scos afară şi i-a întrebat:  
 „Domnilor, ce trebuie să fac pentru ca să mă mântuiesc?”  
31 Iar ei i-au zis:  
 „Crede în Domnul Isus şi te vei mântui tu şi casa ta”.  
32 Atunci au făcut cunoscut cuvântul lui Dumnezeu,  
 lui şi tuturor celor care trăiau în casa lui.  
33 Iar el, luându-i la sine chiar în acel ceas al nopţii,  
 le-a spălat rănile şi a fost botezat el şi toţi ai săi.  
34 Apoi i-a invitat la el pe Paul şi pe Sila,  
 a pus masa şi împreună cu toată casa  
 au trăit din plin bucuria că au crezut în Dumnezeu. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a VI-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL 137,1-2a.2bc-3.7c-8 (R.: 3a) 
  
  R.:  Tu mă asculţi, Doamne,  
    când strig către tine. 
   sau 
    Aleluia. 
  
1 Te laud, Doamne, din toată inima, 
 pentru că ai ascultat cuvintele mele. 
2a Îţi cânt înaintea îngerilor, 
 mă prostern spre templul tău cel sfânt. R. 
  
2bc Laud numele tău pentru bunătatea şi fidelitatea ta, 
 căci ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor tale. 
3 În ziua în care te-am chemat m-ai ascultat, 
 m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul. R. 
  
7c Dreapta ta mă mântuieşte. 
8 Domnul va duce la bun sfârşit ceea ce a început în mine. 
 Doamne, bunătatea ta este veşnică. 
 Nu părăsi, Doamne, lucrarea mâinilor tale. R. 
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 ALELUIA In 16,7-13 
  (Aleluia) Îl voi trimite la voi pe Duhul adevărului, spune Domnul;  
     el vă va învăţa în întregime adevărul. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Dacă nu mă voi duce, Apărătorul nu va veni la voi. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 16,5-11 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi:  
5 „Acum mă duc la cel care m-a trimis  
 şi nimeni dintre voi nu mă întreabă: Unde te duci?  
6 Dar pentru că v-am spus acestea, întristarea v-a copleşit inima.  
7 Totuşi vă spun adevărul:  
 Este în folosul vostru ca să mă duc;  
 căci dacă nu mă duc, Apărătorul nu va veni la voi,  
 iar dacă mă duc vi-l voi trimite.  
8 Când va veni va da pe faţă greşeala lumii  
 cu privire la păcat, la dreptate şi la judecată.  
9 Cu privire la păcat,  
 pentru că nu cred în mine;  
10 cu privire la dreptate,  
 pentru că mă duc la Tatăl meu şi nu mă veţi mai vedea;  
11 cu privire la judecată,  
 pentru că stăpânul acestei lumi a fost judecat. 
  

Cuvântul Domnului 
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MIERCURI 
  
 LECTURA I  Eu vin să vi-l vestesc pe acela pe care voi îl cinstiţi 
      fără să-l cunoaşteţi. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  17,15.22 – 18,1 
 
15  În zilele acelea, 
  fraţii care-l însoţeau pe Paul l-au petrecut până la Atena,  
 şi primind poruncă de la el pentru Sila şi Timotei,  
 să vină cât mai curând la el, au plecat. 
22 Invitat în faţa Areopagului ca să vorbească,  
 Paul a mers în faţă şi le-a spus:  
 „Cetăţeni din Atena,  
 constat că voi sunteţi în toate privinţele nişte oameni foarte credincioşi,  
23 căci străbătând oraşul vostru şi văzând sanctuarele voastre,  
 am aflat şi un altar pe care era scris:  
 Dumnezeului necunoscut.  
 Ei bine, eu vin să vi-l vestesc  
 pe acela pe care voi îl cinstiţi fără să-l cunoaşteţi,  
24 pe Dumnezeu care a făcut lumea şi toate cele ce sunt în ea.  
 El este Domnul cerului şi al pământului,  
 nu locuieşte în temple făcute de oameni,  
25 nici nu este slujit de mâini omeneşti.  
 El nu are nevoie de nimic,  
 căci dăruieşte tuturor viaţă, suflare şi toate celelalte.  
26 Pornind de la un singur om, el a făcut toate popoarele,  
 ca să locuiască pe întreaga suprafaţă a pământului:  
 El a fixat durata istoriei lor şi hotarele între care locuiesc.  
27 Şi a făcut toate acestea ca oamenii să-l caute pe Dumnezeu,  
 ba chiar să şi încerce a intra în legătură cu el,  
 care de fapt nu e departe de nici unul din noi.  
28 Căci în el trăim, ne mişcăm şi suntem,  
 precum au zis şi unii dintre poeţii voştri:  
 «Noi suntem din neamul lui!».  
29 Deci dacă suntem din neamul lui Dumnezeu,  
 nu trebuie să socotim că dumnezeirea  
 este asemenea aurului sau argintului,  
 sau pietrei cioplite de meşteşugul şi de gândirea omului.  
30 Şi iată că Dumnezeu,  
 fără să ţină seamă de timpurile în care oamenii l-au ignorat,  
 vesteşte acum că toţi oamenii, de pretutindeni, trebuie să se întoarcă;  
31 pentru că a hotărât o zi în care va judeca lumea cu dreptate  
 printr-un om rânduit de el.  
 Pentru aceasta a dat tuturor garanţie  
 înviindu-l pe acest om din morţi”.  
32 Auzindu-l vorbind despre învierea morţilor,  
 unii l-au luat în râs, iar alţii i-au declarat:  



Săptămâna a VI-a a timpului pascal 
  
 „Despre aceasta te vom asculta altă dată”.  
33 Astfel a plecat Paul din mijlocul lor.  
34 Totuşi unii bărbaţi au trecut de partea lui  
 şi s-au făcut credincioşi.  
 Printre aceştia era Dionisie, membru al Areopagului,  
 ba chiar şi o femeie cu numele Damaris şi alţii împreună cu ei.  
18,1 După acestea, Paul a plecat din Atena şi a venit la Corint. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 148,1-2.11-12.13.14 
  
  R.:  Cerurile şi pământul sunt pline 
    de mărirea ta. 
   sau 
    Aleluia. 
  
1 Lăudaţi-l pe Domnul din ceruri, 
 lăudaţi-l întru cei de sus! 
2 Lăudaţi-l voi, îngerii lui, 
 lăudaţi-l toate oştirile! R. 
  
11 Toate popoarele şi împăraţii pământului, 
 conducătorii şi toţi judecătorii neamurilor, 
12 voi tineri şi tinere,  
 voi bătrâni şi copii. R. 
  
13 Să laude numele Domnului, 
 că numele lui este vrednic de toată lauda 
 şi măreţia lui este mai presus de pământ şi de ceruri. R. 
  
14 El este puterea poporului său. 
 El este vrednic de lauda sfinţilor săi, 
 a tuturor fiilor lui Israel, 
 a poporului care este aproape de dânsul. R. 
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 ALELUIA In 14,16 
  (Aleluia) Îl voi ruga pe Tatăl şi vă va da alt Apărător,  
     care să rămână cu voi în veci. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Duhul adevărului vă va ajuta să înţelegeţi tot adevărul. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 16,12-15 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi:  
12 „Multe lucruri aş mai avea de spus,  
 dar acum nu le puteţi înţelege.  
13 Însă când va veni Duhul adevărului,  
 el vă va ajuta să înţelegeţi tot adevărul.  
 De fapt, el nu va vorbi de la sine,  
 ci va spune ceea ce va auzi şi vă va face să cunoaşteţi cele viitoare.  
14 El mă va preamări pe mine,  
 pentru că va lua din ceea ce este al meu şi vă va face cunoscut vouă.  
15 Tot ce are Tatăl este al meu;  
 de aceea am spus că va lua din ceea ce este al meu  
 şi vă va face cunoscut vouă”. 
  

Cuvântul Domnului 
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ÎNĂLŢAREA DOMNULUI 
  

ANUL A 
  
 LECTURA I  Pe când ei stăteau cu ochii îndreptaţi spre cer,  
      el s-a înălţat. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  1,1-11 
 
1  Dragul meu Teofil,  
  în prima carte a mea  
 am vorbit despre tot ce a făcut şi a învăţat Isus de la început,  
2 până în ziua în care s-a înălţat la cer,  
 după ce prin Duhul Sfânt a dat îndemnuri apostolilor aleşi de el.  
3 După pătimirea sa,  
 el le-a dovedit în multe feluri că trăieşte,  
 arătându-li-se timp de patruzeci de zile  
 şi vorbindu-le despre împărăţia lui Dumnezeu.  
4 Pe când stătea odată la masă cu ei,  
 le-a dat poruncă să nu se îndepărteze de Ierusalim,  
 ci să aştepte împlinirea promisiunii făcute de Tatăl.  
 „Această promisiune aţi auzit-o din gura mea:  
5 Ioan a botezat cu apă,  
 dar voi veţi fi botezaţi în Duhul Sfânt peste câteva zile”.  
6 Adunaţi fiind în jurul lui, apostolii l-au întrebat:  
 „Doamne, oare acum vei întemeia din nou împărăţia lui Israel?”.  
7 Isus le-a răspuns:  
 „Nu vă priveşte pe voi să cunoaşteţi timpul sau momentul.  
 Toate acestea le-a rânduit Tatăl  
 şi numai el le are în stăpânire.  
8 Voi însă veţi primi puterea Duhului Sfânt care se va coborî peste voi.  
 Atunci îmi veţi fi martori  
 în Ierusalim, în toată Iudeea şi Samaria  
 şi până la marginile pământului”.  
9 După aceste cuvinte  
 ei l-au văzut înălţându-se şi dispărând din ochii lor într-un nor.  
10 În timp ce ei stăteau cu ochii îndreptaţi spre cer,  
 unde se îndrepta Isus,  
 iată că le-au apărut doi bărbaţi, îmbrăcaţi în haine albe.  
11 Aceştia au zis:  
 „Bărbaţi galileeni,  
 de ce staţi privind la cer?  
 Acest Isus, care s-a înălţat la cer din mijlocul vostru,  
 tot astfel va veni din nou, precum l-aţi văzut mergând în cer”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 46,2-3.6-7.8-9 (R.: 6) 
  
  R.:  Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie.  
    Domnul înaintează în sunete de trâmbiţă. 
   sau 
    Aleluia. 
  
2 Bateţi din palme, voi, toate popoarele, 
 înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie! 
3 Căci Domnul, Cel Preaînalt este înfricoşător, 
 el este împărat peste tot pământul. R. 
  
6 Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie, 
 Domnul înaintează în sunete de trâmbiţă. 
7 Cântaţi-i lui Dumnezeu, cântaţi-i! 
 Cântaţi-i regelui nostru, cântaţi-i! R. 
  
8 Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul. 
 Cântaţi-i o cântare aleasă. 
9 Dumnezeu stăpâneşte peste popoarele păgâne. 
 Dumnezeu stă pe tronul său cel sfânt. R. 
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 LECTURA A II-A  L-a făcut să şadă la dreapta sa, în ceruri. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 1,17-23 
 
17  Fraţilor,  
  Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Părintele slavei,  
 să vă dăruiască duhul înţelepciunii şi al descoperirii  
 ca să-l cunoaşteţi pe deplin.  
18 El să vă lumineze ochii inimii voastre  
 ca să puteţi înţelege speranţa pe care o dă chemarea sa  
 şi comorile de slavă,  
 pe care voi le moşteniţi împreună cu cei credincioşi,  
19 puterea nemărginită, pe care ne-o manifestă nouă credincioşilor.  
20 Această putere măreaţă el a dovedit-o în Cristos,  
 când l-a înviat din morţi şi l-a făcut să şadă de-a dreapta sa în ceruri.  
21 El l-a înălţat deasupra tuturor domniilor,  
 puterilor, tăriilor, stăpânirilor şi orice demnitate,  
 oricare i-ar fi numele,  
 atât din lumea aceasta, cât şi din cea viitoare.  
22 Lui i-a supus toate  
 şi, punându-l mai presus de toate, l-a orânduit capul Bisericii,  
23 care este trupul lui şi plinătatea aceluia  
 care desăvârşeşte toate în toţi. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Mt 28,19-20 
  (Aleluia) Mergeţi, învăţaţi toate popoarele, spune Domnul; 
     eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacurilor. 
   (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Mi s-a dat toată puterea în cer şi pe pământ. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei  28,16-20 

 
16  În timpul acela, 
  ei unsprezece apostoli au mers în Galileea,  
 la muntele unde le poruncise lor Isus să meargă.  
17 Când l-au văzut, s-au aruncat la pământ,  
 deşi unii dintre ei erau în îndoială. 
18 Isus s-a apropiat de ei şi le-a spus aceste cuvinte:  
 „Mi s-a dat toată puterea în cer şi pe pământ.  
19 Aşadar, mergeţi şi convertiţi popoarele,  
 botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,  
20 învăţaţi-le să păzească toate câte vi le-am poruncit vouă  
 şi iată, eu cu voi sunt în toate zilele,  
 până la sfârşitul veacurilor. Amin”. 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL B 
  
 LECTURA I  Pe când ei stăteau cu ochii îndreptaţi spre cer,  
      el s-a înălţat. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  1,1-11 

 
1  Dragul meu Teofil,  
  în prima carte a mea  
 am vorbit despre tot ce a făcut şi a învăţat Isus de la început,  
2 până în ziua în care s-a înălţat la cer,  
 după ce prin Duhul Sfânt a dat îndemnuri apostolilor aleşi de el.  
3 După pătimirea sa,  
 el le-a dovedit în multe feluri că trăieşte,  
 arătându-li-se timp de patruzeci de zile  
 şi vorbindu-le despre împărăţia lui Dumnezeu.  
4 Pe când stătea odată la masă cu ei,  
 le-a dat poruncă să nu se îndepărteze de Ierusalim,  
 ci să aştepte împlinirea promisiunii făcute de Tatăl.  
 „Această promisiune aţi auzit-o din gura mea:  
5 Ioan a botezat cu apă,  
 dar voi veţi fi botezaţi în Duhul Sfânt peste câteva zile”.  
6 Adunaţi fiind în jurul lui, apostolii l-au întrebat:  
 „Doamne, oare acum vei întemeia din nou împărăţia lui Israel?”.  
7 Isus le-a răspuns:  
 „Nu vă priveşte pe voi să cunoaşteţi timpul sau momentul.  
 Toate acestea le-a rânduit Tatăl  
 şi numai el le are în stăpânire.  
8 Voi însă veţi primi puterea Duhului Sfânt care se va coborî peste voi.  
 Atunci îmi veţi fi martori  
 în Ierusalim, în toată Iudeea şi Samaria  
 şi până la marginile pământului”.  
9 După aceste cuvinte  
 ei l-au văzut înălţându-se şi dispărând din ochii lor într-un nor.  
10 În timp ce ei stăteau cu ochii îndreptaţi spre cer,  
 unde se îndrepta Isus,  
 iată că le-au apărut doi bărbaţi, îmbrăcaţi în haine albe.  
11 Aceştia au zis:  
 „Bărbaţi galileeni,  
 de ce staţi privind la cer?  
 Acest Isus, care s-a înălţat la cer din mijlocul vostru,  
 tot astfel va veni din nou, precum l-aţi văzut mergând în cer”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 46,2-3.6-7.8-9 (R.: 6) 
  
  R.:  Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie.  
    Domnul înaintează în sunete de trâmbiţă. 
   sau 
    Aleluia. 
  
2 Bateţi din palme, voi, toate popoarele, 
 înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie! 
3 Căci Domnul, Cel Preaînalt este înfricoşător, 
 el este împărat peste tot pământul. R. 
  
6 Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie, 
 Domnul înaintează în sunete de trâmbiţă. 
7 Cântaţi-i lui Dumnezeu, cântaţi-i! 
 Cântaţi-i regelui nostru, cântaţi-i! R. 
  
8 Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul. 
 Cântaţi-i o cântare aleasă. 
9 Dumnezeu stăpâneşte peste popoarele păgâne. 
 Dumnezeu stă pe tronul său cel sfânt. R. 
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 LECTURA A II-A  La măsura vârstei plinătăţii lui Cristos. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 4,1-13 
 
1  Fraţilor,  
  mă rog aşadar, eu, cel întemniţat în Domnul, 
 să umblaţi în chip vrednic de chemarea cu care aţi fost chemaţi, 
2 cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare,  
 îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire,  
3 străduindu-vă să păstraţi unitatea Duhului în legătura păcii. 
4 Este un singur trup şi un singur Duh,  
 precum aţi şi fost chemaţi într-o singură speranţă a chemării voastre; 
5 un Domn, o credinţă, un botez,  
6 un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, care este peste toţi, şi prin toţi şi în toţi. 
7 Iar fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după măsura darului lui Cristos. 
8 De aceea se spune: „Suindu-se în înălţime,  
 a dus în robie robia şi a dat oamenilor daruri”. 
9 Dar „s-a suit” ce înseamnă  
 decât că s-a şi coborât în cele mai de jos ale pământului. 
10 Cel care s-a coborât este acelaşi care s-a şi suit mai presus de toate  
 cerurile, ca pe toate să le umple. 
11 Şi tot el i-a dat pe unii să fie apostoli, pe alţii să fie profeţi,  
 pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători, 
12 spre buna orânduire a sfinţilor, pentru a-şi îndeplini slujirea lor,  
 spre zidirea trupului lui Cristos, 
13 până când vom ajunge cu toţii la unitatea credinţei  
 şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu,  
 la starea omului desăvârşit, la măsura vârstei plinătăţii lui Cristos. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA Mt 28,19-20 
  (Aleluia) Mergeţi, învăţaţi toate popoarele, spune Domnul; 
     eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacurilor. 
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  S-a înălţat la cer şi şade de-a dreapta lui Dumnezeu. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu  16,15-20 
 
  În timpul acela, 
  Isus înviat s-a arătat celor unsprezece ucenici şi le-a spus: 
15 „Mergeţi în lumea întreagă, predicaţi evanghelia la toată făptura.  
16 Cine va crede şi va fi botezat se va mântui,  
 iar cine va refuza credinţa va fi osândit.  
17 Acestea sunt semnele care vor însoţi pe cei care cred:  
 în numele meu vor alunga demoni;  
 vor vorbi limbi noi;  
18 chiar dacă vor bea otravă nu le va dăuna;  
 peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi ei se vor vindeca”. 
19 Domnul Isus, după ce le-a vorbit, s-a înălţat la cer  
 şi şade de-a dreapta lui Dumnezeu.  
20 Iar ei au plecat să predice pretutindeni.  
 Domnul Isus lucra în ei  
 şi întărea cuvântul prin semnele care urmau. 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL C 
  
 LECTURA I  Pe când ei stăteau cu ochii îndreptaţi spre cer,  
      el s-a înălţat. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  1,1-11 
 
1  Dragul meu Teofil,  
  în prima carte a mea  
 am vorbit despre tot ce a făcut şi a învăţat Isus de la început,  
2 până în ziua în care s-a înălţat la cer,  
 după ce prin Duhul Sfânt a dat îndemnuri apostolilor aleşi de el.  
3 După pătimirea sa,  
 el le-a dovedit în multe feluri că trăieşte,  
 arătându-li-se timp de patruzeci de zile  
 şi vorbindu-le despre împărăţia lui Dumnezeu.  
4 Pe când stătea odată la masă cu ei,  
 le-a dat poruncă să nu se îndepărteze de Ierusalim,  
 ci să aştepte împlinirea promisiunii făcute de Tatăl.  
 „Această promisiune aţi auzit-o din gura mea:  
5 Ioan a botezat cu apă,  
 dar voi veţi fi botezaţi în Duhul Sfânt peste câteva zile”.  
6 Adunaţi fiind în jurul lui, apostolii l-au întrebat:  
 „Doamne, oare acum vei întemeia din nou împărăţia lui Israel?”.  
7 Isus le-a răspuns:  
 „Nu vă priveşte pe voi să cunoaşteţi timpul sau momentul.  
 Toate acestea le-a rânduit Tatăl  
 şi numai el le are în stăpânire.  
8 Voi însă veţi primi puterea Duhului Sfânt care se va coborî peste voi.  
 Atunci îmi veţi fi martori  
 în Ierusalim, în toată Iudeea şi Samaria  
 şi până la marginile pământului”.  
9 După aceste cuvinte  
 ei l-au văzut înălţându-se şi dispărând din ochii lor într-un nor.  
10 În timp ce ei stăteau cu ochii îndreptaţi spre cer,  
 unde se îndrepta Isus,  
 iată că le-au apărut doi bărbaţi, îmbrăcaţi în haine albe.  
11 Aceştia au zis:  
 „Bărbaţi galileeni,  
 de ce staţi privind la cer?  
 Acest Isus, care s-a înălţat la cer din mijlocul vostru,  
 tot astfel va veni din nou, precum l-aţi văzut mergând în cer”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 46,2-3.6-7.8-9 (R.: 6) 
  
  R.:  Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie.  
    Domnul înaintează în sunete de trâmbiţă. 
   sau 
    Aleluia. 
  
2 Bateţi din palme, voi, toate popoarele, 
 înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie! 
3 Căci Domnul, Cel Preaînalt este înfricoşător, 
 el este împărat peste tot pământul. R. 
  
6 Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie, 
 Domnul înaintează în sunete de trâmbiţă. 
7 Cântaţi-i lui Dumnezeu, cântaţi-i! 
 Cântaţi-i regelui nostru, cântaţi-i! R. 
  
8 Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul. 
 Cântaţi-i o cântare aleasă. 
9 Dumnezeu stăpâneşte peste popoarele păgâne. 
 Dumnezeu stă pe tronul său cel sfânt. R. 
  



Săptămâna a VI-a a timpului pascal 
  
 
 LECTURA A II-A  Cristos a intrat chiar în cer 
  
 Citire din Scrisoarea către Evrei  9,24-28; 10,19-23 
 
24  Fraţilor,  
  Cristos n-a intrat într-un sanctuar făcut de mână de om,  
 imagine a celui adevărat,  
 ci chiar în cer, ca să apară acum în faţa lui Dumnezeu pentru noi;  
25 şi nici spre a se aduce pe sine însuşi jertfă de mai multe ori,  
 aşa cum intră marele preot în sanctuar în fiecare an, cu sânge străin,  
26 fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori,  
 de la întemeierea lumii;  
 ci acum, la sfârşitul veacurilor, s-a arătat o singură dată,  
 spre ştergerea păcatului prin jertfa sa.  
27 Şi după cum este rânduit oamenilor să moară o singură dată,  
 iar după aceea e judecata,  
28 tot aşa şi Cristos,  
 după ce a fost adus o singură dată jertfă ca să ridice păcatele multora,  
 se va arăta a doua oară,  
 nu în legătură cu păcatul, ci spre mântuirea celor care îl aşteaptă.  
10,19Având, dar, fraţilor, îndrăzneala de a intra în sanctuar,  
 prin Sângele lui Isus,  
20 pe calea cea nouă şi vie pe care a deschis-o pentru noi,  
 prin catapeteasmă, adică prin trupul său,  
21 şi având un mare preot peste casa lui Dumnezeu,  
22 să ne apropiem cu inimă sinceră, în plinătatea credinţei,  
 cu inimile curăţite de conştiinţa rea, cu trupul spălat în apă curată.  
23 Să ţinem neclintită mărturisirea speranţei,  
 pentru că acela care a făgăduit este credincios. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a VI-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA Mt 28,19-20 
  (Aleluia) Mergeţi, învăţaţi toate popoarele, spune Domnul; 
     eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacurilor. 
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  În timp ce-i binecuvânta s-a înălţat la cer. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 24,46-53 

 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi: 
46 „Aşa este scris:  
 Cristos trebuia să pătimească,  
47 să învie din morţi a treia zi  
 şi să se propovăduiască în numele lui pocăinţa spre iertarea păcatelor,  
 la toate neamurile, începând de la Ierusalim.  
48 Voi sunteţi martori ai acestor lucruri”. 
49 Iată, eu vă trimit pe cel promis de Tatăl meu;  
 iar voi rămâneţi în oraş,  
 până când veţi fi îmbrăcaţi cu o putere venită de sus”. 
50 Apoi i-a dus afară până aproape de Betania  
 şi, ridicându-şi mâinile, i-a binecuvântat  
51 şi, în timp ce-i binecuvânta, s-a îndepărtat de ei şi s-a înălţat la cer.  
52 Ei s-au aruncat cu faţa la pământ înaintea lui,  
 apoi, închinându-se, s-au întors cu mare bucurie la Ierusalim.  
53 Şi au stat fără întrerupere în templu,  
 lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu. Amin. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a VI-a a timpului pascal 
  

JOI 
  

În regiunile în care solemnitatea Înălţării Domnului se ţine în duminica 
următoare, duminica a VII-a a timpului pascal, astăzi se folosesc aceste 
texte: 

  
 LECTURA I  A rămas la ei; lucrau împreună şi discutau în sinagogă. 
  
 Citire din cartea Faptele Apostolilor  18,1-8 

 
  În zilele acelea, 
  după cuvântarea ţinută în Areopag,  
1 Paul a plecat de la Atena şi s-a dus la Corint.  
2 Un iudeu, cu numele de Acvila, originar de pe ţărmul Mării Negre,  
 sosise de curând din Italia, cu soţia sa Priscila,  
 ca urmare a decretului dat de împăratul Claudiu,  
 prin care îi alungase pe toţi iudeii din Roma.  
3 Întâlnindu-i, a intrat în vorbă cu ei  
 şi, cum erau de aceeaşi meserie – ţesători de pânză pentru corturi –  
 s-a instalat la ei şi a început să lucreze.  
4 În fiecare sâmbătă, Paul lua cuvântul în sinagogă  
 şi se străduia să-i convingă atât pe iudei cât şi pe greci.  
5 După ce Sila şi Timotei au sosit din Macedonia,  
 Paul şi-a consacrat tot timpul cuvântului,  
 dovedindu-le iudeilor că Isus este Mesia.  
6 Dar ei se împotriveau şi îl insultau.  
 Ca răspuns, Paul şi-a scuturat hainele şi le-a zis:  
 „Dacă acest lucru va atrage osânda voastră,  
 voi veţi fi răspunzători; eu nu am nici o vină.  
 De acum încolo mă voi duce la păgâni”.  
7 Părăsind sinagoga, s-a dus la un oarecare Tit Iustus,  
 un convertit la iudaism,  
 a cărui casă era chiar alături de sinagogă;  
8 mai marele sinagogii, Crispus,  
 a crezut în Domnul împreună cu toată casa sa.  
 De asemenea, ascultându-l pe Paul,  
 mulţi corinteni îmbrăţişau credinţa şi primeau botezul. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a VI-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.3cd-4 (R.: 2b) 
  
  R.:  Domnul cheamă la mântuire  
    toate popoarele. 
   sau 
    Aleluia. 
  
1 Cântaţi Domnului un cântec nou, 
 pentru că a făcut lucruri minunate; 
 dreapta şi braţul lui cel sfânt 
 i-au adus biruinţă. R. 
  
2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea, 
 şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor; 
3ab şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui, 
 faţă de casa lui Israel. R. 
  
3cd Toate marginile pământului 
 au văzut biruinţa Dumnezeului nostru. 
4 Strigaţi către Domnul, cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului, 
 izbucniţi în strigăte de veselie şi cântări de laudă. R. 
  



Săptămâna a VI-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 14,18 
  (Aleluia) Nu vă voi lăsa orfani, spune Domnul;  
     eu mă duc şi vin iar la voi; şi inima voastră se va bucura. 
  (Aleluia) 
  
 În locul versetului de la Evanghelie care este propus pentru fiecare zi, poate fi 
 folosit altul, dintre cele de la pag. 688. 
  
 EVANGHELIA  Vă veţi întrista,  
       dar întristarea voastră se va întoarce în bucurie. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 16,16-20 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi:  
16 „Peste puţin timp nu mă veţi mai vedea  
 şi încă puţin şi iarăşi mă veţi vedea”.  
17 Atunci unii dintre ucenici şi-au zis între ei:  
 „Ce înseamnă ceea ce ne spune:  
 «Peste puţin timp nu mă veţi mai vedea  
 şi încă puţin şi iarăşi mă veţi vedea».  
 Şi celălalt cuvânt: «Mă duc la Tatăl»”.  
18 Spuneau deci:  
 „Ce înseamnă acest «puţin timp»? Nu ştim despre ce vorbeşte”.  
19 Isus a înţeles că voiau să-l întrebe şi le-a zis:  
 „Discutaţi între voi pentru că v-am spus:  
 Peste puţin timp nu mă veţi mai vedea şi încă puţin şi iarăşi mă veţi vedea.  
20 Adevăr, adevăr vă spun:  
 Voi veţi plânge şi veţi suspina, în timp ce lumea se va bucura.  
 Voi vă veţi întrista, dar întristarea voastră se va întoarce în bucurie”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a VI-a a timpului pascal 
  

VINERI 
  
 LECTURA I  În oraşul acesta am un popor numeros. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  18,9-18 
 
9  La Corint, într-o noapte, Paul a avut o viziune,  
 în care Domnul i-a spus:  
 „Nu te teme, continuă să vorbeşti şi nu tăcea.  
10 Eu sunt cu tine  
 şi nimeni nu va ridica mâna să-ţi facă vreun rău.  
 Căci în oraşul acesta am un popor numeros”.  
11 Paul a stat la Corint un an şi şase luni,  
 învăţând în mijlocul lor cuvântul lui Dumnezeu.  
12 În timpul lui Galion, proconsulul Ahaiei,  
 iudeii s-au ridicat cu toţii împotriva lui Paul şi l-au dus la tribunal,  
13 acuzându-l că „acesta caută să convingă pe oameni  
 să se închine lui Dumnezeu, într-un mod potrivnic Legii”.  
14 În momentul când Paul voia să ia cuvântul,  
 Galion a declarat iudeilor:  
 „Dacă ar fi vorba de un delict 
  sau o încălcare gravă a Legii, o, iudeilor,  
 v-aş asculta aşa cum se cuvine.  
15 Însă, deoarece este vorba de o ceartă în privinţa învăţăturii,  
 a numelor şi a Legii voastre, vă priveşte pe voi!  
 Eu nu vreau să fiu judecător în astfel de lucruri”.  
16 Şi i-a dat afară din tribunal.  
17 Atunci toţi grecii au pus mâna pe Sostene, mai marele sinagogii,  
 şi l-au luat la bătaie în faţa tribunalului,  
 fără ca Galion să ia vreo atitudine.  
18 Paul, după ce a stat încă multe zile la Corint,  
 şi-a luat rămas bun de la fraţi  
 şi a plecat cu corabia în Siria,  
 împreună cu Priscila şi cu Acvila;  
 la Cancrea şi-a tuns părul,  
 căci făgăduinţa pe care o făcuse tocmai se terminase. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a VI-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 46,2-3.4-5.6-7 (R.: 8a) 
  
  R.:  Dumnezeu este împărat  
    peste întreg universul. 
   sau 
    Aleluia. 
  
2 Bateţi din palme, voi, toate popoarele, 
 înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie! 
3 Căci Domnul, Cel Preaînalt este înfricoşător, 
 el este împărat peste tot pământul. R. 
  
4 El ne supune popoarele 
 el aşază neamurile sub picioarele noastre. 
5 El ne alege ca moştenire o ţară 
 care este mândria lui Iacob, pe care îl iubeşte. R. 
  
6 Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie, 
 Domnul înaintează în sunete de trâmbiţă. 
7 Cântaţi-i lui Dumnezeu, cântaţi-i! 
 Cântaţi-i regelui nostru, cântaţi-i! R. 
  



Săptămâna a VI-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA Lc 24,46 
  (Aleluia) Cristos trebuia să pătimească şi să învie din morţi,  
     ca să intre în slava sa. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 16,20-23a 
 
  În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi:  
20 „Adevăr, adevăr zic vouă:  
 Voi veţi plânge şi veţi suspina,  
 în timp ce lumea se va bucura.  
 Voi vă veţi întrista,  
 dar întristarea voastră se va întoarce în bucurie.  
21 Femeia, când trebuie să nască, se întristează,  
 fiindcă i-a sosit ceasul; dar după ce a născut copilul,  
 nu-şi mai aduce aminte de durere,  
 de bucurie că s-a născut un om în lume.  
22 Şi voi, acum, sunteţi trişti,  
 dar iarăşi vă voi vedea şi se va bucura inima voastră;  
 şi bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi.  
23a În ziua aceea nu veţi mai întreba nimic”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a VI-a a timpului pascal 
  

SÂMBĂTĂ 
  
 LECTURA I  Apolo dovedea din Scriptură, că Isus este Mesia. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  18,23-28 
 
23  După ce a stat câtva timp în Antiohia, Paul a plecat.  
  El a străbătut pe rând ţinuturile Galaţiei şi Frigiei,  
 întărindu-i pe ucenici.  
24 La Efes, sosise un iudeu, pe nume Apolo, originar din Alexandria.  
 El era un om îndemânatic în a vorbi  
 şi bine cunoscător al Scripturii.  
25 Fusese instruit în învăţătura Domnului.  
 El vorbea cu înflăcărare şi învăţa fără greş despre Isus,  
 deşi nu cunoştea decât botezul lui Ioan.  
26 El a început să vorbească fără sfială în sinagogă.  
 Când Priscila şi Acvila l-au auzit, l-au luat cu ei  
 şi i-au explicat mai cu de-amănuntul învăţătura lui Dumnezeu.  
27 Cum voia să treacă în Grecia,  
 fraţii l-au încurajat şi au scris ucenicilor să-l primească bine.  
 Ajuns la Corint, le-a fost de mare folos credincioşilor,  
 prin harul lui Dumnezeu;  
28 căci îi înfrunta cu hotărâre pe iudei, în public,  
 dovedind din Scriptură, că Isus este Mesia. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a VI-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 46,2-3.8-9.10 (R.: 8a) 
  
  R.:  Dumnezeu este împărat  
    peste întreg universul. 
   sau 
    Aleluia. 
  
2 Bateţi din palme, voi, toate popoarele, 
 înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie! 
3 Căci Domnul, Cel Preaînalt este înfricoşător, 
 el este împărat peste tot pământul. R. 
  
8 Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul, 
 cântaţi-i o cântare aleasă. 
9 Dumnezeu stăpâneşte peste popoarele păgâne, 
 Dumnezeu stă în tronul său cel sfânt. R. 
  
10 Stăpânitorii popoarelor se adună 
 împreună cu poporul Dumnezeului lui Abraham. 
 Căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pe pământ; 
 el este preamărit. R. 
  



Săptămâna a VI-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 16,18 
  (Aleluia) Am plecat de la Tatăl şi am venit în lume;  
     acum părăsesc lumea şi mă duc la Tatăl. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Tatăl vă iubeşte, fiindcă voi mă iubiţi cu adevărat 
       pe mine 
       şi credeţi că de la Dumnezeu am venit. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 16,23b-28 

 
 În timpul acela, 
  Isus a spus ucenicilor săi:  
23b „Adevăr, adevăr vă spun:  
 Orice veţi cere de la Tatăl, în numele meu, vă va da.  
24 Până acum nu aţi cerut nimic în numele meu;  
 cereţi şi veţi primi: astfel bucuria voastră va fi deplină.  
25 Acestea vi le-am spus prin asemănări,  
 dar vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde,  
 ci voi vorbi deschis despre Tatăl.  
26 În acea zi veţi cere în numele meu  
 şi nu zic că-l voi ruga pe Tatăl pentru voi,  
27 căci însuşi Tatăl vă iubeşte,  
 fiindcă voi mă iubiţi cu adevărat pe mine şi credeţi  
 că de la Dumnezeu am venit.  
28 Am plecat de la Tatăl şi am venit în lume;  
 acum părăsesc lumea şi mă duc la Tatăl”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a VII-a a timpului pascal 
  

DUMINICA A VII-A 
A TIMPULUI PASCAL 

  
ANUL A 

  
 LECTURA I  Stăruiau într-un cuget în rugăciune. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  1,12-14 
 
12  După ce Isus s-a înălţat la cer,  
  apostolii s-au întors la Ierusalim  
 de la muntele numit al Măslinilor,  
 care este aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă.  
13 Şi când au intrat în cetate,  
 au urcat în încăperea de sus, unde stăteau de obicei:  
 Petru, Ioan, Iacob şi Andrei, Filip şi Toma, Bartolomeu şi Matei,  
 Iacob al lui Alfeu, Simon Zelotul şi Iuda al lui Iacob.  
14 Aceştia toţi stăruiau într-un cuget în rugăciune  
 împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii lui. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a VII-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,1.4.7-8a (R.: 13) 
  
  R.:  Cred că voi vedea bunătatea Domnului  
    în împărăţia celor vii. 
   sau 
    Aleluia. 
  
1 Domnul este lumina şi mântuirea mea, 
 de cine mă voi teme? 
 Domnul este apărătorul vieţii mele, 
 în faţa cui voi tremura? R. 
  
4 Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte: 
 să locuiesc în casa Domnului, până la sfârşitul vieţii mele, 
 ca să mă bucur de frumuseţea Domnului 
 şi să privesc la templul lui. R. 
  
7 Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem, 
 ai milă de mine şi ascultă-mă! 
8a Prin glasul inimii îmi şopteşti: 
 „Caută faţa mea!” R. 
  



Săptămâna a VII-a a timpului pascal 
  
 
 LECTURA A II-A  Dacă veţi primi ocări pentru numele lui Cristos,  
        fericiţi veţi fi. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 4,13-16 

 
13  Preaiubiţilor,  
  de aveţi parte de pătimirile lui Cristos, bucuraţi-vă,  
 pentru ca şi la descoperirea slavei lui să tresăltaţi de bucurie.  
14 Dacă veţi primi ocări pentru numele lui Cristos, fericiţi veţi fi,  
 pentru că Duhul slavei, care e Duhul lui Dumnezeu,  
 se odihneşte asupra voastră.  
15 Nimeni dintre voi să nu aibă de suferit  
 ca ucigaş, ca hoţ sau răufăcător, sau ca râvnitor la bunul altuia.  
16 Iar dacă are de suferit pentru că e creştin, să nu se ruşineze,  
 ci să-l preamărească pe Dumnezeu pentru numele acesta. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a VII-a a timpului pascal 
  
  
 ALELUIA In 14,18 
  (Aleluia) Nu vă voi lăsa orfani, spune Domnul;  
     eu mă duc şi vin iar la voi; şi inima voastră se va bucura. 
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Părinte, preamăreşte-l pe Fiul tău. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 17,1-11a 

 
1  În timpul acela, 
  Isus şi-a ridicat ochii spre cer şi s-a rugat astfel: 
 „Părinte, a venit ceasul;  
 preamăreşte-l pe Fiul tău, ca şi Fiul să te preamărească pe tine.  
2 Tu i-ai dat putere peste toţi oamenii,  
 ca el să dea viaţă veşnică  
 tuturor acelora pe care i-ai încredinţat lui.  
3 Aceasta este viaţa veşnică:  
 să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat  
 şi pe Isus Cristos pe care l-ai trimis. 
4 Eu te-am preamărit pe pământ,  
 îndeplinind misiunea pe care tu mi-ai încredinţat-o.  
5 Preamăreşte-mă acum, Părinte, în faţa ta,  
 dându-mi slava  
 pe care am avut-o la tine înainte de începutul lumii. 
6 Eu am făcut cunoscut numele tău  
 oamenilor din lume, pe care mi i-ai dat.  
 Ei erau ai tăi şi tu mi i-ai dat mie, iar ei au păzit cuvântul tău.  
7 Ei ştiu acum că tot ce mi-ai dat vine de la tine;  
 pentru că le-am dat  
8 cuvintele pe care mi le-ai încredinţat,  
 iar ei le-au primit  
 şi au cunoscut cu adevărat că am venit de la tine  
 şi au crezut că tu m-ai trimis. 
9 Eu mă rog pentru ei.  
 Nu mă rog pentru lume,  
 ci pentru cei pe care mi i-ai dat.  
10 Ei sunt ai tăi şi toate ale mele sunt ale tale,  
 după cum toate ale tale sunt ale mele.  
 Eu sunt preamărit în ei.  
11a De acum eu nu mai sunt în lume;  
 ei sunt în lume iar eu vin la tine”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a VII-a a timpului pascal 
  

ANUL B 
  
 LECTURA I  Trebuie să devină împreună cu noi, martor al învierii sale. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  1,15-17.20a.20c-26 

 
15  În zilele de după înălţare,  
  fraţii erau adunaţi în număr de circa o sută douăzeci.  
 Petru s-a ridicat în mijlocul adunării şi a zis:  
16 „Fraţilor, trebuia să se împlinească Scriptura,  
 pe care a prezis-o Duhul Sfânt prin gura lui David,  
 despre Iuda, care s-a făcut călăuză celor trimişi să-l prindă pe Isus.  
17 El era din numărul nostru şi fusese părtaş la misiunea noastră.  
20c În cartea Psalmilor scrie: «Slujba lui să o ia altul».  
21 Iată ce avem de făcut: Trebuie ca unul din aceşti bărbaţi,  
 care ne-a însoţit tot timpul cât a trăit între noi Domnul Isus,  
22 începând de la botezul lui Ioan,  
 până în ziua în care a fost luat de la noi,  
 să devină împreună cu noi martor al învierii sale.”  
23 Au fost propuşi doi:  
 Iosif, numit Barsaba, zis şi Iustus, şi Matia.  
24 Apoi s-au rugat astfel:  
 „Tu, Doamne, care cunoşti inimile tuturor,  
 arată-ne pe care dintre aceşti doi l-ai ales,  
25 ca să ia locul slujbei de apostol,  
 din care a căzut Iuda, mergând spre destinul lui”.  
26 Au tras deci la sorţi şi sorţii au căzut pe Matia.  
 De atunci a fost numărat împreună cu cei unsprezece apostoli. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a VII-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.11-12.19-20ab (R.: 19a) 
  
  R.:  Domnul şi-a aşezat  
    tronul său în ceruri. 
   sau 
    Aleluia. 
  
1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul 
 şi toată fiinţa mea să laude numele său cel sfânt! 
2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul 
 şi nu uita nicicând de darurile lui. R. 
  
11 Cât de mare este distanţa de la cer la pământ, 
 tot aşa de mare este mila sa 
 faţă de cei care se tem de dânsul, 
12 cât este de departe răsăritul de apus, 
 atât de mult îndepărtează de la noi păcatele noastre. R. 
  
19 Domnul şi-a aşezat în ceruri tronul său, 
 stăpânirea sa se întinde peste toate. 
20ab Binecuvântaţi pe Domnul, toţi îngerii lui, 
 voi, cei puternici, care împliniţi poruncile sale. R. 
  



Săptămâna a VII-a a timpului pascal 
  
 
 LECTURA A II-A  Cel care rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu  
        şi Dumnezeu rămâne în el. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 4,11-16 

 
11  Preaiubiţilor, 
  dacă Dumnezeu ne-a iubit pe noi,  
 şi noi suntem datori să ne iubim unul pe altul.  
12 Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată,  
 dar dacă ne iubim unul pe altul,  
 Dumnezeu rămâne în noi şi dragostea lui în noi este desăvârşită.  
13 Noi cunoaştem că rămânem în el şi el în noi,  
 prin faptul că ne-a dat din duhul său.  
14 Noi am văzut şi mărturisim  
 că Tatăl l-a trimis pe Fiul ca mântuitor al lumii.  
15 Cine mărturiseşte că Isus este Fiul lui Dumnezeu,  
 Dumnezeu rămâne în el şi el în Dumnezeu.  
16 Noi am cunoscut iubirea pe care o are Dumnezeu faţă de noi  
 şi am crezut într-însa.  
 Dumnezeu este iubire  
 şi cel care rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu  
 şi Dumnezeu rămâne în el. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a VII-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 14,18 
  (Aleluia) Nu vă voi lăsa orfani, spune Domnul;  
     eu mă duc şi vin iar la voi; şi inima voastră se va bucura. 
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Să fie una ca şi noi. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 17,11b-19 

 
11b În timpul acela, 
  Isus şi-a ridicat ochii spre cer şi s-a rugat astfel: 
 „Părinte sfânt, păstrează-i în credinţă faţă de numele tău  
 pe cei pe care mi i-ai dat, ca ei să fie una ca şi noi.  
12 Cât timp am fost cu ei, eu i-am păstrat în credinţa faţă de numele tău,  
 pe cei pe care mi i-ai dat;  
 am vegheat asupra lor şi nu s-a pierdut nici unul dintre ei  
 afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura.  
13 Acum însă vin la tine şi acestea le spun în lume,  
 ca bucuria mea în ei să fie deplină.  
14 Eu le-am dat cuvântul tău şi lumea a început să-i urască,  
 pentru că ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume.  
15 Nu te rog să-i scoţi din lume, ci să-i păzeşti de rău.  
16 Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. 
17 Consfinţeşte-i în adevăr; cuvântul tău este adevărul.  
18 După cum tu m-ai trimis pe mine în lume,  
 tot aşa îi trimit şi eu pe ei în lume.  
19 Pentru ei eu mă jertfesc pe mine însumi,  
 ca ei să fie consacraţi în adevăr. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a VII-a a timpului pascal 
  

ANUL C 
  
 LECTURA I  Văd pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  7,55-60 
 
55 În zilele acelea, 
  Ştefan, fiind plin de Duh Sfânt şi privind la cer,  
 a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Isus stând la dreapta lui Dumnezeu,  
 şi a zis: „Iată, văd cerurile deschise  
 şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu!”. 
56 Atunci ei şi-au astupat urechile,  
 au început să strige în gura mare şi au năvălit asupra lui, 
57 l-au scos afară din cetate şi au început să arunce cu pietre asupra lui.  
58 Iar martorii şi-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. 
 În timp ce era bătut cu pietre, Ştefan se ruga astfel:  
 „Doamne Isuse, primeşte duhul meu!”.  
59 Apoi, îngenunchind, a strigat cu glas puternic:  
 „Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta”.  
60 Şi zicând acestea a adormit în Domnul. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a VII-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 96,1 şi 2b.6 şi 7c.9 (R.: 1a şi 9a) 
  
  R.:  Doamne, tu eşti regele nostru,  
    tu eşti Stăpânul întregului pământ! 
   sau 
    Aleluia. 
  
1 Domnul stăpâneşte: să se bucure pământul, 
 să tresalte de veselie insulele nenumărate! 
2b Dreptatea şi judecata stau alături de tronul său. R. 
  
6 Cerurile vestesc dreptatea lui 
 şi toate popoarele îi văd mărirea. 
7c Cădeţi în genunchi în faţa lui, voi, toţi zeii. 
9 Căci tu, Doamne, eşti preaînalt peste tot pământul, 
 şi tu eşti cu mult mai presus decât toţi zeii. R. 
  



Săptămâna a VII-a a timpului pascal 
  
 
 LECTURA A II-A  Vino, Doamne Isuse! 
  
 Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 22,12-14.16-17.20 
 
12  Eu, Ioan, am auzit o voce zicându-mi:  
  „Iată, vin curând  
 şi aduc cu mine plata pe care să o dau fiecăruia după faptele lui.  
13 Eu sunt alfa şi omega,  
 cel dintâi şi cel de pe urmă, începutul şi sfârşitul.  
14 Fericiţi cei ce-şi spală hainele lor,  
 ca să aibă drept la roadele pomului vieţii  
 şi să poată intra pe porţile cetăţii!  
16 Eu, Isus, am trimis pe îngerul meu,  
 ca să vă aducă această mărturie cu privire la Biserică.  
 Eu sunt Descendentul, Vlăstarul lui David,  
 Steaua strălucitoare a dimineţii”.  
17 Duhul şi Mireasa zic: „Vino!”  
 Cel care aude să spună şi el: „Vino!”  
 cel însetat să se apropie;  
 cel care doreşte apa vieţii să bea în mod gratuit.  
20 Cel care mărturiseşte acestea spune: „Da, vin curând”.  
 Amin! Vino, Doamne Isuse! 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a VII-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 14,18 
  (Aleluia) Nu vă voi lăsa orfani, spune Domnul;  
     eu mă duc şi vin iar la voi; şi inima voastră se va bucura. 
  (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Ei să fie în chip desăvârşit una. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 17,20-26 
 
  În timpul acela, 
  Isus şi-a ridicat ochii spre cer şi s-a rugat astfel: 
20 „Părinte sfânt, nu mă rog numai pentru aceştia,  
 ci şi pentru cei care vor asculta cuvintele lor şi vor crede în mine:  
21 toţi să fie una; după cum tu, Părinte, eşti în mine şi eu în tine,  
 aşa şi ei să fie în noi una, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis.  
22 Slava pe care mi-ai dat-o tu eu le-am dat-o lor,  
23 ca să fie una precum noi una suntem: eu în ei şi tu în mine.  
 Ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis  
 şi că i-ai iubit pe ei, precum m-ai iubit pe mine. 
24 Părinte, vreau ca şi cei pe care mi i-ai dat  
 să fie împreună cu mine acolo unde sunt eu,  
 ca ei să vadă slava pe care mi-ai dat-o,  
 pentru că tu m-ai iubit pe mine mai înainte de întemeierea lumii. 
25 Părinte drept, lumea pe tine nu te-a cunoscut,  
 dar eu te-am cunoscut şi aceştia au cunoscut că tu m-ai trimis.  
26 Eu le-am făcut cunoscut numele tău şi-l voi face cunoscut,  
 ca iubirea cu care m-ai iubit tu să fie în ei şi eu în ei”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a VII-a a timpului pascal 
  

LUNI 
  
 LECTURA I  L-aţi primit voi pe Duhul Sfânt când aţi început să 
      credeţi? 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  19,1-8 

 
1 În timp ce Apolo era în Corint,  
 Paul, după ce a străbătut partea de sus a Asiei Mici, a ajuns la Efes.  
2 Aici, găsind câţiva ucenici, i-a întrebat:  
 „L-aţi primit voi pe Duhul Sfânt când aţi început să credeţi?”  
 Iar ei i-au răspuns:  
 „Nici măcar n-am auzit că există Duhul Sfânt”.  
3 Şi el le-a zis: „Dar ce fel de botez aţi primit?”  
 Ei i-au răspuns: „Botezul lui Ioan”.  
4 Atunci Paul le-a explicat: „Ioan dădea botezul pocăinţei,  
 spunând poporului să creadă în cel care avea să vină după el,  
 adică în Isus Cristos”.  
5 Auzind ei aceasta, s-au botezat în numele Domnului Isus.  
6 Iar când Paul şi-a pus mâinile peste ei,  
 Duhul Sfânt a venit asupra lor  
 şi ei au început să vorbească în diferite limbi şi profeţeau.  
7 Erau cu toţii ca la vreo doisprezece bărbaţi.  
8 Apoi Paul s-a dus la sinagogă  
 şi acolo, timp de trei luni, a vorbit cu hotărâre,  
 întreţinându-se cu ei şi căutând să-i convingă pe cei prezenţi  
 despre împărăţia lui Dumnezeu. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a VII-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 67,2-3.4-5ac.6-7ab (R.: 33a) 
  
  R.:  Toate popoarele,  
    preamăriţi-l pe Domnul! 
   sau 
    Aleluia. 
  
2 Când Dumnezeu se ridică, vrăjmaşii lui se risipesc, 
 şi potrivnicii fug dinaintea feţei lui. 
3 Cum se risipeşte fumul, aşa se risipesc; 
 cum se topeşte ceara la foc, 
 aşa pier cei răi dinaintea lui Dumnezeu. R. 
  
4 Dar cei drepţi se bucură în faţa lui Dumnezeu, 
 tresaltă de fericire şi de veselie. 
5ac Cântaţi Domnului, lăudaţi numele lui; 
 numele lui este Domnul! R. 
  
6 El este Tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, 
 acesta este Dumnezeu, care locuieşte în lăcaşul său cel sfânt. 
7ab Dumnezeu dă o familie celor părăsiţi 
 şi le deschide prizonierilor poarta libertăţii. R. 
  



Săptămâna a VII-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA Col 3,1 
  (Aleluia) Dacă aţi înviat cu Cristos, căutaţi cele de sus  
     unde Cristos, şade de-a dreapta lui Dumnezeu. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Aveţi încredere, eu am învins lumea. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 16,29-33 
 
  În timpul acela, 
  ucenicii i-au spus lui Isus: 
29 „Iată că vorbeşti deschis şi nu spui nici o pildă.  
 Acum ştim că tu cunoşti toate şi nu e nevoie să te întrebe cineva.  
30 De aceea, credem că ai venit de la Dumnezeu”.  
 Isus le-a răspuns:  
31 „Acum credeţi?  
 Iată, vine ceasul, ba a şi venit,  
32 în care vă veţi risipi fiecare la ale lui  
 şi pe mine mă veţi lăsa singur.  
 Dar eu nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu mine.  
 Acestea vi le-am spus, ca să găsiţi pacea în mine.  
33 În lume veţi avea necazuri.  
 Dar aveţi încredere, eu am învins lumea”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a VII-a a timpului pascal 
  

MARŢI 
  
 LECTURA I  Îmi îndeplinesc până la capăt misiunea  
      şi slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  20,17-27 
 
17  În zilele acelea, 
  Paul a trimis pe cineva din Milet la Efes  
 să-i cheme pe bătrânii Bisericii.  
18 Când aceştia au ajuns la el, Paul le-a zis:  
 „Voi ştiţi cum m-am purtat tot timpul cât am fost la voi,  
 din ziua în care  
 pentru prima dată am pus piciorul în această parte a Asiei.  
19 I-am slujit Domnului cu toată smerenia,  
 vărsând multe lacrimi  
 în încercările puse la cale prin uneltirile iudeilor.  
20 Voi ştiţi că n-am neglijat nimic din ceea ce vă putea fi de folos,  
 dimpotrivă am predicat, v-am instruit,  
 fie în public, fie prin casele voastre.  
21 I-am implorat şi pe iudei şi pe păgâni  
 să se întoarcă la Dumnezeu şi să creadă în Domnul nostru Isus Cristos.  
22 Dar acum iată-mă constrâns de Duhul Sfânt  
 să merg la Ierusalim, fără să ştiu ce mi se va întâmpla acolo.  
23 Ştiu numai că Duhul Sfânt, prin fiecare oraş prin care trec,  
 îmi atrage atenţia, spunându-mi că mă aşteaptă lanţuri şi încercări.  
24 Dar pentru mine nu contează viaţa,  
 numai să-mi îndeplinesc până la capăt misiunea  
 şi slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus,  
 aceea de a da mărturie despre vestea cea bună a harului lui Dumnezeu.  
25 Iată, acum sunt sigur că voi toţi, pe la care am trecut  
 predicând împărăţia lui Dumnezeu, nu-mi veţi mai vedea faţa.  
26 Înaintea voastră dau astăzi mărturie:  
 Nu mi se poate reproşa nimic  
 că aş putea fi vinovat de pierderea voastră,  
27 căci nu m-am dat în lături  
 să vă anunţ în întregime planul lui Dumnezeu”. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a VII-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 67,10-11.20-21 (R.: 33a) 
  
  R.:  Toate popoarele,  
    preamăriţi-l pe Domnul! 
   sau 
    Aleluia. 
  
10 Ai dat moştenirii tale o ploaie binefăcătoare, Dumnezeule, 
 şi ai înviorat-o când era sleită de puteri. 
11 În locurile în care s-a aflat poporul tău 
 tu i-ai purtat de grijă, Dumnezeule; 
 tu eşti bun cu cei săraci. R. 
  
20 Binecuvântat să fie Dumnezeu, zi de zi, 
 el ne poartă de grijă, el este ajutorul nostru. 
21 Dumnezeul nostru este Dumnezeul biruinţei; 
 Domnul Dumnezeu are putere şi asupra morţii. R. 
  



Săptămâna a VII-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 14,16 
  (Aleluia) Îl voi ruga pe Tatăl şi vă va da alt Apărător,  
     care să rămână cu voi în veci. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Părinte, preamăreşte-l pe Fiul tău. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 17,1-11a 
 
1 În timpul acela, 
  Isus şi-a ridicat ochii spre cer şi s-a rugat astfel: 
 „Părinte, a venit ceasul;  
 preamăreşte-l pe Fiul tău, ca şi Fiul să te preamărească pe tine.  
2 Tu i-ai dat putere peste toţi oamenii,  
 ca el să dea viaţă veşnică  
 tuturor acelora pe care i-ai încredinţat lui.  
3 Aceasta este viaţa veşnică:  
 să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat  
 şi pe Isus Cristos pe care l-ai trimis. 
4 Eu te-am preamărit pe pământ,  
 îndeplinind misiunea pe care tu mi-ai încredinţat-o.  
5 Preamăreşte-mă acum, Părinte, în faţa ta,  
 dându-mi slava  
 pe care am avut-o la tine înainte de începutul lumii. 
6 Eu am făcut cunoscut numele tău  
 oamenilor din lume, pe care mi i-ai dat.  
 Ei erau ai tăi şi tu mi i-ai dat mie, iar ei au păzit cuvântul tău.  
7 Ei ştiu acum că tot ce mi-ai dat vine de la tine;  
 pentru că le-am dat  
8 cuvintele pe care mi le-ai încredinţat,  
 iar ei le-au primit  
 şi au cunoscut cu adevărat că am venit de la tine  
 şi au crezut că tu m-ai trimis. 
9 Eu mă rog pentru ei.  
 Nu mă rog pentru lume,  
 ci pentru cei pe care mi i-ai dat.  
10 Ei sunt ai tăi şi toate ale mele sunt ale tale,  
 după cum toate ale tale sunt ale mele.  
 Eu sunt preamărit în ei.  
11a De acum eu nu mai sunt în lume;  
 ei sunt în lume iar eu vin la tine”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a VII-a a timpului pascal 
  

MIERCURI 
 
 LECTURA I  Vă încredinţez lui Dumnezeu.  
      El are putere să-şi zidească lucrarea  
      şi să vă facă părtaşi la moştenire. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  20,28-38 
 
 În zilele acelea, 
  luându-şi adio de la bătrânii Bisericii din Efes,  
 Paul le-a spus:  
28 „Vegheaţi asupra voastră şi asupra întregii turme,  
 peste care Duhul Sfânt v-a pus pe voi răspunzători,  
 ca să fiţi păstorii Bisericii lui Dumnezeu,  
 care îi aparţine lui însuşi,  
 datorită sângelui pe care l-a vărsat propriul său Fiu.  
29 Eu ştiu, că, după plecarea mea, vor intra între voi lupi fioroşi,  
 care nu vor cruţa turma.  
30 Chiar dintre voi înşivă  
 se vor ridica unii bărbaţi care vor răspândi învăţături răstălmăcite,  
 ca să-i atragă pe ucenici de partea lor.  
31 De aceea, fiţi atenţi şi aduceţi-vă aminte  
 de îndrumările pe care timp de trei ani  
 n-am încetat să vi le dau, fiecăruia  
 noaptea şi ziua, chiar cu lacrimi în ochi.  
32 Acum însă vă încredinţez lui Dumnezeu şi harului său.  
 El are putere să-şi zidească lucrarea  
 şi să vă facă părtaşi la moştenirea acelora care au fost sfinţiţi.  
33 Argint, aur sau haine n-am aşteptat de la nimeni.  
34 Voi înşivă ştiţi că mâinile acestea 
 au lucrat pentru trebuinţele mele şi ale însoţitorilor mei.  
35 V-am dat exemplu în toate privinţele,  
 arătându-vă că trebuie să munciţi şi să ajutaţi pe cei slabi,  
 amintindu-vă de cuvintele Domnului Isus;  
 căci el însuşi a zis:  
 „Mai fericit eşti când dai, decât atunci când primeşti”.  
36 După ce a spus acestea  
 a îngenuncheat şi s-a rugat împreună cu ei toţi,  
37 şi toţi au izbucnit în plâns;  
 se aruncau la gâtul lui şi-l îmbrăţişau.  
38 Au fost cuprinşi de jale mai ales pentru cuvântul pe care îl spusese:  
 că n-au să mai vadă faţa lui.  
 Apoi l-au însoţit la corabie. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a VII-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 67,29-30.33-35a.35b-36c (R.: 33a) 
  
  R.:  Toate popoarele,  
    preamăriţi-l pe Domnul! 
   sau 
    Aleluia. 
  
29 Arată-ţi, Dumnezeul meu, puterea 
 pe care tu, Dumnezeule, ai folosit-o spre binele nostru, 
30 începând cu templul sfânt din Ierusalim. 
 Împăraţii la tine vor veni, îşi vor aduce daruri. R. 
  
33 Cântaţi lui Dumnezeu, împărăţii ale pământului, 
 săltaţi pentru Domnul care vine pe înălţimile cerului veşnic. 
34 Iată, răsună în tunet glasul lui, glasul lui puternic. 
35a Plecaţi-vă înaintea puterii lui Dumnezeu! R. 
  
35b Măreţia lui străluceşte peste Israel, 
 puterea lui, pe norii cerului! 
36c Binecuvântat să fie Dumnezeu! R. 
  



Săptămâna a VII-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 17,17b.a 
  (Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, este adevăr;  
     sfinţeşte-ne pe noi prin acest adevăr. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Să fie una ca şi noi. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 17,11b-19 
 
11b În timpul acela, 
  Isus şi-a ridicat ochii spre cer şi s-a rugat astfel: 
 „Părinte sfânt, păstrează-i în credinţă faţă de numele tău  
 pe cei pe care mi i-ai dat, ca ei să fie una ca şi noi.  
12 Cât timp am fost cu ei, eu i-am păstrat în credinţa faţă de numele tău,  
 pe cei pe care mi i-ai dat;  
 am vegheat asupra lor şi nu s-a pierdut nici unul dintre ei  
 afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura.  
13 Acum însă vin la tine şi acestea le spun în lume,  
 ca bucuria mea în ei să fie deplină.  
14 Eu le-am dat cuvântul tău şi lumea a început să-i urască,  
 pentru că ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume.  
15 Nu te rog să-i scoţi din lume, ci să-i păzeşti de rău.  
16 Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. 
17 Consfinţeşte-i în adevăr; cuvântul tău este adevărul.  
18 După cum tu m-ai trimis pe mine în lume,  
 tot aşa îi trimit şi eu pe ei în lume.  
19 Pentru ei eu mă jertfesc pe mine însumi,  
 ca ei să fie consacraţi în adevăr. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a VII-a a timpului pascal 
  

JOI 
  
 LECTURA I  Trebuie să dai mărturie pentru mine şi la Roma. 
  
 Citire din cartea Faptele Apostolilor  22,30; 23,6-11 
 
30  În zilele acelea, 
 comandantul roman, dorind să ştie în mod sigur  
 de ce anume îl învinuiesc iudeii pe Paul, a poruncit să fie dezlegat,  
 i-a convocat pe arhierei şi întreg Sinedriul şi l-a adus pe Paul înaintea  
 lor.  
23,6 Paul, ştiind că o parte din ei sunt saducei,  
 iar cealaltă parte farisei, a strigat în faţa Sinedriului:  
 „Fraţilor eu sunt fariseu, fiu de fariseu.  
 Din cauza speranţei în învierea morţilor sunt tras la judecată”.  
7 Numai cât a spus aceasta, s-a şi iscat o neînţelegere  
 între farisei şi saducei şi adunarea s-a dezbinat.  
8 Într-adevăr, saduceii susţin că nu există nici înviere, nici înger, nici duh,  
 în timp ce fariseii le cred pe toate acestea.  
9 S-a făcut astfel o mare larmă:  
 unii cărturari din partea fariseilor s-au ridicat  
 şi s-au împotrivit hotărât: „Noi nu aflăm nimic rău în acest om.  
 Poate i-a vorbit vreun spirit sau înger”.  
10 Cum cearta se înteţea,  
 comandantul, de teamă ca Paul să nu fie sfâşiat de către ei,  
 a poruncit să coboare armata ca să-l scoată din mijlocul lor  
 şi să-l ducă în cazarmă.  
11 În noaptea următoare i-a apărut Domnul lui Paul şi i-a zis:  
 „Curaj! Mărturia pe care ai dat-o pentru mine în Ierusalim,  
 trebuie să o dai şi la Roma!” 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a VII-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.9-10.11 (R.: 1) 
  
  R.:  Păzeşte-mă, Dumnezeule,  
    pentru că mă încred în tine. 
   sau 
    Aleluia. 
  
1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că mă încred în tine. 
2a Am spus lui Dumnezeu: „Tu eşti Dumnezeul meu!” 
5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi, 
 tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R. 
  
7 Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înţelepciune, 
 căci până şi noaptea mă îndeamnă inima. 
8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul; 
 dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R. 
  
9 De aceea inima mea se bucură şi sufletul meu se înveseleşte; 
 ba chiar şi trupul meu se va odihni în linişte, 
10 deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor, 
 nici nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. R. 
  
11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii; 
 în faţa ta sunt bucurii nespuse 
 şi desfătări veşnice la dreapta ta. R. 
  



Săptămâna a VII-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 17,21 
  (Aleluia) Toţi să fie una, precum tu, Tată, eşti în mine şi eu în tine,  
     ca să creadă lumea că tu m-ai trimis pe mine. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Ei să fie în chip desăvârşit una. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 17,20-26 
 
 În timpul acela, 
 Isus şi-a ridicat ochii spre cer şi s-a rugat astfel: 
20 „Părinte sfânt, nu mă rog numai pentru aceştia,  
 ci şi pentru cei care vor asculta cuvintele lor şi vor crede în mine:  
21 toţi să fie una; după cum tu, Părinte, eşti în mine şi eu în tine,  
 aşa şi ei să fie în noi una, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis.  
22 Slava pe care mi-ai dat-o tu eu le-am dat-o lor,  
23 ca să fie una precum noi una suntem: eu în ei şi tu în mine.  
 Ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis  
 şi că i-ai iubit pe ei, precum m-ai iubit pe mine. 
24 Părinte, vreau ca şi cei pe care mi i-ai dat  
 să fie împreună cu mine acolo unde sunt eu,  
 ca ei să vadă slava pe care mi-ai dat-o,  
 pentru că tu m-ai iubit pe mine mai înainte de întemeierea lumii. 
25 Părinte drept, lumea pe tine nu te-a cunoscut,  
 dar eu te-am cunoscut şi aceştia au cunoscut că tu m-ai trimis.  
26 Eu le-am făcut cunoscut numele tău şi-l voi face cunoscut,  
 ca iubirea cu care m-ai iubit tu să fie în ei şi eu în ei”. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a VII-a a timpului pascal 
  

VINERI 
  
 LECTURA I  Isus, care murise, dar despre care Paul zicea că trăieşte.  
  
 Citire din Faptele Apostolilor  25,13-21 
 
13 În zilele acelea, 
 regele Agripa şi sora sa Berenice au venit la Cezareea,  
 ca să-l salute pe guvernatorul Festus.  
14 Rămânând acolo mai multe zile,  
 Festus i-a expus regelui cazul lui Paul: „Este aici un bărbat,  
 lăsat în închisoare de către predecesorul meu Felix.  
15 Când am fost la Ierusalim,  
 mi s-au înfăţişat arhiereii şi bătrânii iudeilor, cerând osândirea lui.  
16 Eu le-am răspuns că legea romană nu îngăduie să fie condamnat cineva  
 fără ca mai întâi să fie pus faţă în faţă cu acuzatorii  
 şi să i se dea posibilitatea de a se apăra.  
17 Atunci ei au venit aici şi, fără nici o întârziere, chiar a doua zi,  
 eu am luat loc pe scaunul de judecată şi am poruncit să fie adus acest  
 bărbat.  
18 Puşi faţă în faţă cu el, învinuitorii nu-i reproşau nici una din crimele  
 pe care mi le închipuiam eu.  
19 Dar aveau cu el nişte neînţelegeri cu privire la credinţa lor  
 şi cu privire la un oarecare Isus, care murise,  
 dar despre care Paul zicea că trăieşte.  
20 Neştiind în ce direcţie să îndrept această cercetare,  
 l-am întrebat pe Paul, dacă vrea să meargă la Ierusalim,  
 ca să fie judecat acolo.  
21 Dar Paul a făcut apel la judecata împăratului,  
 aşa că am poruncit să fie ţinut în detenţie, până ce îl voi trimite la  
 împărat”. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a VII-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.11-12.19-20ab (R.: 19a) 
  
  R.:  Domnul şi-a aşezat  
    tronul său în ceruri. 
   sau 
    Aleluia. 
  
1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul 
 şi toată fiinţa mea să laude numele său cel sfânt! 
2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul 
 şi nu uita nicicând de darurile lui. R. 
  
11 Cât de mare este distanţa de la cer la pământ, 
 tot aşa de mare este mila sa 
 faţă de cei care se tem de dânsul, 
12 cât este de departe răsăritul de apus, 
 atât de mult îndepărtează de la noi păcatele noastre. R. 
  
19 Domnul şi-a aşezat în ceruri tronul său, 
 stăpânirea sa se întinde peste toate. 
20ab Binecuvântaţi pe Domnul, toţi îngerii lui, 
 voi, cei puternici, care împliniţi poruncile sale. R. 
  



Săptămâna a VII-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 14,26 
  (Aleluia) Duhul Sfânt vă va învăţa toate, spune Domnul;  
     el vă va aminti tot ce v-am spus eu vouă. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Paşte mieluşeii mei! Paşte mieii mei! Paşte oile mele! 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 21,15-19 

 
 Isus înviat din morţi  
 a stat la masă cu ucenicii săi pe ţărmul mării.  
15 După ce au mâncat, Isus i-a zis lui Simon Petru:  
 „Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?” 
 El i-a răspuns: „Da, Doamne, tu ştii că te iubesc”. 
 Isus i-a zis: „Paşte mieluşeii mei!” 
16 I-a spus Isus a doua oară: „Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti?” 
 Petru i-a răspuns: „Da, Doamne, tu ştii că te iubesc”. 
 Isus i-a zis: „Paşte mieii mei!” 
17 Şi i-a spus a treia oară: „Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti?” 
 Petru s-a întristat pentru că l-a întrebat a treia oară mă iubeşti  
 şi i-a zis: „Doamne, tu toate le ştii; tu ştii că te iubesc”. 
 Isus i-a zis: „Paşte oile mele! 
18 Adevăr, adevăr îţi spun:  
 când erai mai tânăr te încingeai singur şi te duceai unde voiai;  
 dar când vei îmbătrâni, îţi vei întinde mâinile  
 şi altul te va încinge şi te va duce unde nu vei voi”. 
19 A spus lucrul acesta  
 ca să arate cu ce moarte îl va preamări Petru pe Dumnezeu.  
 Şi, după ce i-a vorbit astfel, i-a zis: „Urmează-mă!” 
  

Cuvântul Domnului 
 



Săptămâna a VII-a a timpului pascal 
  

SÂMBĂTĂ 
LITURGHIA DE DIMINEAŢĂ 

  
 LECTURA I  Paul a rămas la Roma, propovăduind împărăţia lui  
      Dumnezeu. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  28,16-20.30-31 

 
16  Când a ajuns la Roma,  
  Paul a primit permisiunea să locuiască aparte,  
 cu sutaşul care îl păzea.  
17 După trei zile, Paul i-a chemat pe fruntaşii iudeilor.  
 Când au sosit, le-a zis:  
 „Bărbaţi fraţi, deşi n-am făcut nimic împotriva poporului nostru  
 sau a datinilor părinteşti,  
 eu am fost arestat la Ierusalim şi dat pe mâna romanilor.  
18 Aceştia, după ce m-au cercetat, voiau să-mi dea drumul,  
 pentru că nu era în mine nici o vină,  
 pentru care să mă condamne la moarte.  
19 Dar în faţa împotrivirii iudeilor  
 am fost nevoit să fac apel la împărat,  
 însă fără intenţia de a învinui naţiunea mea.  
20 Acesta a fost motivul  
 pentru care am cerut să vă văd şi să vorbesc cu voi.  
 Căci pentru nădejdea lui Israel port aceste lanţuri”.  
30 Paul a rămas doi ani întregi în casa luată cu chirie de el  
 şi-i primea pe toţi care veneau la dânsul:  
31 el propovăduia împărăţia lui Dumnezeu  
 şi învăţa cele despre Isus Cristos, cu toată hotărârea  
 şi fără să întâmpine vreo piedică. 
  

Cuvântul Domnului 



Săptămâna a VII-a a timpului pascal 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 10,4.5.7 (R.: cf. 8b) 
  
  R.:  Cei drepţi vor vedea, Doamne,  
    strălucirea feţei tale. 
   sau 
    Aleluia. 
  
4 Domnul locuieşte în templu său sfânt, 
 Domnul îşi are scaunul de domnie în ceruri. 
 Ochii lui veghează asupra lumii, 
 Domnul pătrunde cu privirea pe fiii oamenilor. R. 
  
5 Domnul cercetează pe cel drept şi pe cel nelegiuit. 
 Duhul lui urăşte pe acela care săvârşeşte răul. 
7 Căci Domnul este drept, el iubeşte dreptatea; 
 cei drepţi îl vor vedea faţă în faţă. R. 
  



Săptămâna a VII-a a timpului pascal 
  
 
 ALELUIA In 16,1.13 
  (Aleluia) Îl voi trimite la voi pe Duhul adevărului, spune Domnul;  
     el vă va ajuta să înţelegeţi tot adevărul. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Acesta este ucenicul care a scris acestea  
       şi mărturia lui este adevărată. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 21,20-25 

 
20 În timpul acela,  
  Petru, întorcându-se, a văzut venind în urma lor,  
 pe ucenicul pe care îl iubea Isus,  
 acela care la Cină s-a rezemat de pieptul lui şi i-a zis:  
21 „Doamne, cine este cel care te va trăda?”.  
 Petru, văzându-l pe acest ucenic, i-a zis lui Isus:  
22 „Doamne, dar cu acesta ce se va întâmpla?”.  
 Isus i-a răspuns:  
 „Dacă vreau ca acesta să rămână până când voi veni, ce te priveşte? 
 Tu urmează-mă!”.  
23 Astfel s-a răspândit printre fraţi zvonul că acest ucenic nu ar mai muri;  
 dar Isus nu i-a spus că nu mai moare, ci:  
 „Dacă vreau ca acesta să rămână până când voi veni, ce te priveşte?”.  
24 Acesta este ucenicul care dă mărturie în scris despre toate acestea  
 şi noi ştim că mărturia lui este adevărată.  
25 Dar sunt şi multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus  
 şi care, dacă ar fi să le scrii pe fiecare din ele,  
 cred că lumea întreagă n-ar putea să cuprindă cărţile care s-ar fi scris. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Coborârea Duhului Sfânt (Rusaliile) 
  
 

COBORÂREA SFÂNTULUI DUH  
(RUSALIILE) 

  
LITURGHIA DIN AJUN 

  
Această Liturghie se foloseşte sâmbătă seara înainte sau după Vespere I. 

  
 LECTURA I  Locul a fost numit Babel, pentru că acolo  
      a amestecat Domnul limbile întregului pământ. 
  
 Citire din cartea Genezei 11,1-9 
 
1  După potop, numărul oamenilor a crescut din nou.  
  Pe atunci, pe tot pământul, se vorbea o singură limbă  
 şi toţi oamenii foloseau aceleaşi cuvinte.  
2 Venind de la răsărit,  
 oamenii au găsit în ţara Babilonului o câmpie şi s-au stabilit acolo.  
3 Apoi a spus unul către altul:  
 „Haideţi să facem cărămizi şi să le ardem în foc”.  
 Şi au folosit cărămida în loc de piatră, iar smoala în loc de var.  
4 Apoi au zis:  
 „Haideţi să ne construim un oraş,  
 cu un turn al cărui vârf să ajungă la cer;  
 să ne câştigăm un nume şi să nu ne mai împrăştiem pe tot pământul!”  
5 Atunci s-a coborât Domnul să vadă oraşul  
 şi turnul pe care-l zideau oamenii.  
6 Şi Domnul a zis:  
 „Iată, toţi sunt de un neam şi vorbesc o singură limbă;  
 acesta este numai începutul.  
 De acum înainte nimic nu-i va împiedica să facă  
 tot ceea ce şi-au pus în gând.  
7 Ei bine, să coborâm şi le încurcăm limbile,  
 ca să nu se mai înţeleagă unii cu alţii”.  
8 De atunci Domnul i-a împrăştiat pe toată suprafaţa pământului  
 şi au trebuit să înceteze de a mai construi oraşul.  
9 De acea s-a numit Babel  
 locul în care Domnul a încurcat limbile  
 locuitorilor de pe întregul pământ  
 şi de acolo i-a împrăştiat pe toată faţa pământului. 
  

Cuvântul Domnului 



Coborârea Duhului Sfânt (Rusaliile) 
  
 
  sau la alegere: 
  
 LECTURA I  Domnul s-a coborât pe muntele Sinai 
      în faţa întregului popor. 
  
 Citire din cartea Exodului  19,3-8a.16-20b 

 
3 În zilele acelea, 
  Moise s-a suit pe munte, la Dumnezeu.  
 Domnul l-a chemat de pe înălţimile muntelui:  
 „Tu vei spune casei lui Iacob şi vei vesti fiilor lui Israel:  
4 «Voi aţi văzut ce am făcut în Egipt,  
 cum v-am purtat ca pe aripile unui vultur,  
 pentru a vă aduce până la mine.  
5 Acum, dacă ascultaţi glasul meu şi păziţi legământul meu,  
 veţi fi partea mea aleasă între toate popoarele,  
 căci tot pământul îmi aparţine.  
6 Veţi fi pentru mine o împărăţie de preoţi şi un popor sfânt».  
 Iată ce vei spune fiilor lui Israel”.  
7 Moise s-a întors, i-a chemat pe bătrânii poporului  
 şi le-a făcut cunoscut tot ce îi încredinţase Domnul.  
8a Tot poporul a răspuns într-un glas:  
 „Vom face tot ceea ce a spus Domnul!”  
16 A treia zi, dimineaţa, a început să tune şi să fulgere,  
 un nor greu a coborât deasupra muntelui  
 şi s-a auzit un sunet puternic de trompetă.  
 În tabără tot poporul tremura.  
17 Moise a poruncit să iasă tot poporul în afara taberei,  
 în întâmpinarea lui Dumnezeu,  
 şi au rămas toţi în picioare la poalele muntelui.  
18 Tot muntele Sinai era învăluit în fum,  
 căci Domnul se coborâse în mijlocul focului.  
 Fumul se înălţa, ca fumul unui cuptor înalt,  
 şi tot muntele se cutremura puternic.  
19 Sunetul de trompetă era din ce în ce mai puternic;  
 Moise vorbea şi Dumnezeu îi răspundea în tunet.  
20b Domnul s-a coborât pe muntele Sinai, chiar pe vârful muntelui  
 şi l-a chemat pe Moise, iar Moise s-a suit acolo. 
  

Cuvântul Domnului 



Coborârea Duhului Sfânt (Rusaliile) 
  
 
  sau, la alegere: 
  
 LECTURA I  Oase uscate, voi face să intre în voi un duh şi veţi trăi. 
  
 Citire din cartea profetului Ezechiel  37,1-14 
 
1  În zilele acelea, 
  mâna Domnului s-a întins asupra mea;  
 Duhul său m-a dus şi m-a lăsat în mijlocul unei văi, plină de oase.  
2 M-a purtat printre ele în toate părţile;  
 erau nespus de multe pe tot cuprinsul văii; şi complet uscate.  
3 Apoi Domnul mi-a zis:  
 „Fiul omului, crezi că aceste oase vor putea reveni la viaţă?”  
 Eu i-am răspuns: „Doamne Dumnezeule, tu o ştii”.  
4 Atunci mi-a spus:  
 „Rosteşte o profeţie asupra acestor oase:  
 Oase uscate, ascultaţi cuvântul Domnului.  
5 Voi zice să intre în voi un duh şi veţi trăi.  
6 Vă voi înzestra cu nervi, vă voi acoperi cu carne;  
 vă voi îmbrăca în piele şi vă voi da suflet şi veţi trăi.  
 Atunci veţi şti că eu sunt Domnul”.  
7 Am rostit oracolul aşa cum mi s-a poruncit.  
 În timp ce profeţeam s-a auzit un zgomot,  
 apoi un zdrăngănit puternic şi oasele s-au apropiat unele de altele.  
8 Am văzut că se acopereau cu nervi, creştea carnea,  
 iar pielea le acoperea.  
 Însă nu aveau încă duh în ele.  
9 Atunci Domnul mi-a zis:  
 „Adresează un oracol Duhului;  
 profeţeşte, fiul omului, şi spune-i Duhului:  
 «Aşa spune Domnul Dumnezeu:  
 Vino, Duhule, din cele patru vânturi,  
 suflă asupra acestor morţi, pentru ca să învie!»”  
10 Am profeţit aşa cum mi s-a poruncit şi Duhul a intrat în ele;  
 ele au revenit la viaţă şi s-au ridicat pe picioarele lor:  
 era o mulţime imensă!  
11 Apoi Domnul mi-a zis:  
 „Fiul omului, aceste oase sunt întreg poporul lui Israel, căci spun:  
 «Ni s-au uscat oasele, ni s-a spulberat speranţa, suntem pierduţi».  
12 Ei bine, adresează-le acest oracol:  
 «Aşa zice Domnul Dumnezeu:  
 Iată, voi deschide mormintele voastre,  
 vă voi scoate din ele, poporul meu,  
 şi vă voi aduce iarăşi în ţara lui Israel.  
13 Şi veţi şti că eu sunt Domnul, când vă voi deschide mormintele  
 şi vă voi scoate din ele, poporul meu!  
14 Voi pune Duhul meu în voi şi veţi trăi;  
 vă voi aşeza iarăşi în ţara voastră şi veţi şti că eu sunt Domnul.  



Coborârea Duhului Sfânt (Rusaliile) 
  
 Eu am spus-o şi eu o voi face, zice Domnul»”! 
  

Cuvântul Domnului 



Coborârea Duhului Sfânt (Rusaliile) 
  
 
  sau la alegere: 
  
 LECTURA I  Voi revărsa duhul meu  
      chiar şi peste servitorii mei şi peste servitoarele mele. 
  
 Citire din cartea profetului Ioel 2,28-32 
 
28  Aşa spune Domnul:  
  „Voi revărsa Duhul meu peste toată făptura,  
 fiii şi fiicele voastre vor profeţi,  
 bătrânii voştri vor fi instruiţi prin visuri,  
 iar tinerii voştri prin viziuni.  
29 În zilele acelea voi revărsa Duhul meu  
 chiar şi peste servitorii mei şi peste servitoare.  
30 Voi face să apară în cer şi pe pământ,  
 semne de sânge, de foc şi coloane de fum.  
31 Soarele se va întuneca şi Luna se va înroşi ca sângele,  
 înainte de a veni ziua Domnului, cea mare şi înfricoşătoare!  
32 Atunci, cine va invoca numele Domnului va fi mântuit,  
 căci salvarea va fi pe muntele Sionului şi în Ierusalim,  
 aşa cum a spus Domnul  
 şi printre supravieţuitorii chemaţi de Domnul”. 
  

Cuvântul Domnului 



Coborârea Duhului Sfânt (Rusaliile) 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 103,1-2a.24.35c.27-28.29bc-30 (R.: cf. 30) 
  
  R.:  Trimite, Doamne, Duhul tău,  
    ca să reînnoiască faţa pământului. 
   sau 
    Aleluia. 
  
1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul! 
 Doamne, Dumnezeule, tu eşti nemărginit de mare, 
 tu eşti înveşmântat în strălucire şi măreţie! 
2a Tu te îmbraci cu o haină de lumină! R. 
  
24 Cât de minunate sunt lucrările tale, Doamne: 
 toate le-ai făcut cu înţelepciune; 
 pământul este plin de creaturile tale.  
35c Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul. R. 
  
27 Toate aşteaptă de la tine 
 ca să le dai hrană la vreme potrivită. 
28 Tu le dai hrană, iar ele o adună, 
 tu îţi deschizi mâna şi ele se satură. R. 
  
29bc Când le iei suflarea, ele mor  
 şi se întorc în ţărână. 
30 Când trimiţi Duhul tău, ele iau fiinţă, 
 şi tu reînnoieşti faţa pământului. R. 
  



Coborârea Duhului Sfânt (Rusaliile) 
  
 
 LECTURA A II-A  Duhul Sfânt intervine pentru noi prin strigăte 
        negrăite. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,22-27 

 
22  Fraţilor,  
  ştim că toate cele create  
 suspină şi îndură durerile unei naşteri, care durează încă.  
23 Şi nu numai ele, ci şi noi,  
 care am început prin a-l primi pe Duhul Sfânt,  
 şi noi înşine suspinăm în noi,  
 dar noi aşteptăm înfierea şi eliberarea trupului nostru.  
24 Căci am fost mântuiţi, dar mântuirea noastră este numai în speranţă; 
 a vedea împlinindu-se ceea ce speri nu mai este speranţă.  
25 Cum ai putea spera ceea ce vezi?  
 Însă noi, dacă sperăm ceea ce nu vedem,  
 aşteptăm cu statornicie împlinirea ei.  
26 Ba mai mult, Duhul Sfânt vine în ajutorul slăbiciunii noastre,  
 căci noi nu ştim să ne rugăm cum trebuie.  
 Însuşi Duhul Sfânt intervine pentru noi prin strigăte negrăite,  
27 iar Dumnezeu, care vede adâncul inimilor  
 cunoaşte gândurile Duhului Sfânt:  
 el ştie că, intervenind pentru credincioşi,  
 Duhul vrea ceea ce vrea Dumnezeu. 
  

Cuvântul Domnului 



Coborârea Duhului Sfânt (Rusaliile) 
  
 
 ALELUIA 
  (Aleluia) Vino, Duhule Sfânt,  
     pătrunde inimile credincioşilor tăi  
     şi aprinde în ele focul iubirii tale. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Râuri de apă vie vor izvorî. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 7,37-39 

 
37  Era în ziua solemnă cu care se încheia sărbătorea Corturilor.  
  Isus, stând în picioare, în templul din Ierusalim, a strigat: 
 „Dacă îi este cuiva sete, să vină la mine şi să bea.  
38 Cine crede în mine, precum a zis Scriptura:  
 râuri de apă vie vor izvorî din inima lui”. 
39 Spunând aceasta el vorbea despre Duhul Sfânt,  
 Duh pe care aveau să-l primească cei care vor crede în el.  
 De fapt, Duhul Sfânt nu fusese dăruit,  
 pentru că Isus nu intrase încă în slava sa. 
  

Cuvântul Domnului 
 



Coborârea Duhului Sfânt (Rusaliile) 
  

LITURGHIA DIN TIMPUL ZILEI 
  

ANUL A 
  
 LECTURA I  S-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să  
      vorbească. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  2,1-11 

 
1  În ziua Rusaliilor,  
  toţi ucenicii Domnului se aflau adunaţi în acelaşi loc.  
2 Deodată, din cer a venit un vuiet, ca şi cum s-ar fi pornit un vânt puternic  
 şi a umplut toată casa în care se aflau.  
3 Şi a apărut un fel de foc,  
 care se împărţea în limbi şi se lăsa asupra fiecăruia dintre ei.  
4 Toţi s-au umplut de Duhul Sfânt  
 şi au început să vorbească în alte limbi,  
 după cum Duhul le dădea să vorbească.  
5 La Ierusalim locuiau atunci iudei evlavioşi,  
 veniţi din toate naţiunile de sub cer.  
6 Când s-a produs acel vuiet, s-a adunat o mare mulţime şi erau uluiţi,  
 pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui.  
7 În uimirea lor se întrebau nedumeriţi:  
 „Iată, aceşti oameni care vorbesc nu sunt oare toţi galileeni?  
8 Atunci cum se face că fiecare dintre noi îi aude vorbind în limba maternă?  
9 Parţi, mezi, elamiţi şi locuitori din Mesopotamia,  
 Iudeea şi Capadocia, de pe ţărmul Mării Negre, din Asia,  
10 din Frigia, din Pamfilia, din Egipt şi din Libia, care e aproape de Cirene,  
11 cretani şi arabi, romani în trecere, iudei din naştere şi iudei convertiţi,  
 îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre  
 despre faptele minunate ale lui Dumnezeu”. 
  

Cuvântul Domnului 



Coborârea Duhului Sfânt (Rusaliile) 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 103,1ab şi 24ac.29bc-30.31 şi 34 (R.: cf. 30) 
  
  R.:  Trimite, Doamne, Duhul tău,  
    ca să reînnoiască faţa pământului. 
   sau 
    Aleluia. 
  
1ab Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul. 
 Doamne Dumnezeule, tu eşti nemărginit de mare! 
24ac Cât de minunate sunt lucrările tale, Doamne, 
 pământul este plin de creaturile tale! R. 
  
29bc Când le iei suflarea, ele mor  
 şi se întorc în ţărână. 
30 Când trimiţi Duhul tău, ele iau fiinţă, 
 şi tu reînnoieşti faţa pământului. R. 
  
31 Slava Domnului în veci să rămână! 
 Să se bucure Domnul de lucrările sale! 
34 Plăcute să-i fie cuvintele mele; 
 iar eu mă voi bucura în Domnul! R. 
  



Coborârea Duhului Sfânt (Rusaliile) 
  
 
 LECTURA A II-A  Toţi am fost botezaţi într-un Duh, 
        ca să fim un singur trup. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul  
 către Corinteni 12,3b-7.12-13 

 
3b  Fraţilor,  
  fără Duhul Sfânt  
 nimeni nu poate spune: „Isus este Domnul!”.  
4 Darurile harului sunt diferite, dar totdeauna este acelaşi Duh.  
5 Slujirile în Biserică sunt felurite, dar mereu este acelaşi Domn.  
6 Şi lucrările sunt variate, dar pretutindeni este acelaşi Dumnezeu,  
 care lucrează în toţi.  
7 Fiecare primeşte darul de a-l arăta pe Duhul spre binele tuturor.  
12 Să facem o comparaţie:  
 trupul nostru formează un tot, deşi are multe mădulare,  
 iar toate mădularele, deşi sunt multe,  
 nu formează decât un singur trup.  
 Tot aşa şi Cristos.  
13 Toţi, iudei sau păgâni, sclavi sau oameni liberi,  
 am fost botezaţi într-un singur Duh,  
 ca să formăm un singur trup,  
 şi acelaşi Duh a potolit setea tuturor. 
  

Cuvântul Domnului 



Coborârea Duhului Sfânt (Rusaliile) 
  

SECVENŢA: 
  
  Vino, Duhule Sfânt, 
  şi trimite din înaltul cerului 
  o rază din lumina ta. 
   Vino la noi, Părinte al săracilor. 
   Vino, împărţitorule de daruri. 
   Vino, lumina inimilor noastre. 
  Cel mai bun mângâietor, 
  oaspete care aduci bucurie în suflet 
  şi uşurare în inimi. 
   În osteneală tu eşti odihnă, 
   în arşiţă tu eşti răcoare, 
   iar în lacrimi tu ne eşti mângâiere. 
  Tu, lumină fericită, 
  vino, şi pătrunde în adânc 
  inimile credincioşilor tăi. 
   Fără puterea ta dumnezeiască 
   nimic nu este în om 
   care să nu fie înclinat spre rău. 
  Spală orice pată a sufletului, 
  înlătură uscăciunea inimii, 
  vindecă orice rană. 
   Înmoaie inimile împietrite, 
   încălzeşte-le pe cele reci 
   şi întoarce-le pe cele rătăcite. 
  Celor care au credinţă 
  şi cred în tine, 
  dă-le cele şapte daruri sfinte. 
   Prin tine virtutea să merite răsplata. 
   Să ajungem la mântuire 
   în bucuria veşnică. 
  



Coborârea Duhului Sfânt (Rusaliile) 
  
 
 ALELUIA 
  (Aleluia) Vino, Duhule Sfânt,  
     pătrunde inimile credincioşilor tăi,  
     şi aprinde în ele focul iubirii tale. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  După cum m-a trimis pe mine Tatăl,  
       vă trimit şi eu pe voi: primiţi pe Duhul Sfânt. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 20,19-23 

 
19  Era după moartea lui Isus,  
  în seara primei zile a săptămânii.  
 De frica iudeilor, ucenicii încuiaseră uşile casei în care se aflau.  
 Isus a venit, a stat în mijlocul lor şi le-a zis:  
 „Pacea să fie cu voi!”  
20 După aceste cuvinte le-a arătat mâinile şi coasta.  
 Ucenicii s-au bucurat văzându-l pe Domnul. 
21 Isus le-a zis din nou: „Pacea să fie cu voi!  
 După cum m-a trimis pe mine Tatăl, la fel vă trimit şi eu pe voi!”  
22 Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis:  
 „Primiţi pe Duhul Sfânt;  
23 cărora le veţi ierta păcatele, vor fi iertate , 
 şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute”. 
  

Cuvântul Domnului 
  

Unde în zilele de luni şi marţi după Rusalii, credincioşii trebuie sau obişnuiesc să frecventeze sfânta Liturghie, se 
pot folosi textele din duminica Rusaliilor, sau se poate celebra Liturghia în cinstea Duhului Sfânt. 

 



Coborârea Duhului Sfânt (Rusaliile) 
  

ANUL B 
  
 LECTURA I  S-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să 
      vorbească. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  2,1-11 
 
1  În ziua Rusaliilor,  
  toţi ucenicii Domnului se aflau adunaţi în acelaşi loc.  
2 Deodată, din cer a venit un vuiet, ca şi cum s-ar fi pornit un vânt puternic  
 şi a umplut toată casa în care se aflau.  
3 Şi a apărut un fel de foc,  
 care se împărţea în limbi şi se lăsa asupra fiecăruia dintre ei.  
4 Toţi s-au umplut de Duhul Sfânt  
 şi au început să vorbească în alte limbi,  
 după cum Duhul le dădea să vorbească.  
5 La Ierusalim locuiau atunci iudei evlavioşi,  
 veniţi din toate naţiunile de sub cer.  
6 Când s-a produs acel vuiet, s-a adunat o mare mulţime şi erau uluiţi,  
 pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui.  
7 În uimirea lor se întrebau nedumeriţi:  
 „Iată, aceşti oameni care vorbesc nu sunt oare toţi galileeni?  
8 Atunci cum se face că fiecare dintre noi îi aude vorbind în limba maternă?  
9 Parţi, mezi, elamiţi şi locuitori din Mesopotamia,  
 Iudeea şi Capadocia, de pe ţărmul Mării Negre, din Asia,  
10 din Frigia, din Pamfilia, din Egipt şi din Libia, care e aproape de  
 Cirene,  
11 cretani şi arabi, romani în trecere, iudei din naştere şi iudei convertiţi,  
 îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre  
 despre faptele minunate ale lui Dumnezeu”. 
  

Cuvântul Domnului 



Coborârea Duhului Sfânt (Rusaliile) 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 103,1ab şi 24ac.29bc-30.31 şi 34 (R.: cf. 30) 
  
  R.:  Trimite, Doamne, Duhul tău,  
    ca să reînnoiască faţa pământului. 
   sau 
    Aleluia. 
  
1ab Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul. 
 Doamne Dumnezeule, tu eşti nemărginit de mare! 
24ac Cât de minunate sunt lucrările tale, Doamne, 
 pământul este plin de creaturile tale! R. 
  
29bc Când le iei suflarea, ele mor  
 şi se întorc în ţărână. 
30 Când trimiţi Duhul tău, ele iau fiinţă, 
 şi tu reînnoieşti faţa pământului. R. 
  
31 Slava Domnului în veci să rămână! 
 Să se bucure Domnul de lucrările sale! 
34 Plăcute să-i fie cuvintele mele; 
 iar eu mă voi bucura în Domnul! R. 
  



Coborârea Duhului Sfânt (Rusaliile) 
  
 
 LECTURA A II-A  Dacă trăim în Duh, în Duh să şi umblăm. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni  5,16-25 

 
16  Fraţilor, 
  umblaţi, aşadar, în Duh şi atunci nu veţi împlini pofta trupului. 
17 Căci trupul pofteşte împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului; 
 acestea se împotrivesc unul altuia şi astfel nu faceţi ceea ce aţi voi. 
18 Iar dacă sunteţi mânaţi de Duh, nu sunteţi sub Lege. 
19 Faptele trupului sunt cunoscute: 
 adulter, necurăţie, destrăbălare,  
20 idolatrie, vrăjitorie, ură, vrajbă, gelozie,  
 mânie, certuri, neînţelegeri, dezbinări, 
21 invidie, beţie, chefuri şi cele asemenea acestora despre care vă previn 
 aşa cum v-am mai prevenit că aceia care fac astfel de fapte 
 nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. 
22 Iar roadele Duhului sunt: 
 iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare,  
 bunăvoinţa, bunătatea, încrederea,  
23 blândeţea, înfrânarea. 
 Împotriva unor astfel de lucruri nu este lege. 
24 Cei care sunt ai lui Cristos şi-au răstignit trupul cu patimile şi poftele lui. 
25 Dacă trăim în Duh, în Duh să şi umblăm. 
  

Cuvântul Domnului 



Coborârea Duhului Sfânt (Rusaliile) 
  
 
 ALELUIA 
  (Aleluia) Vino, Duhule Sfânt,  
     pătrunde inimile credincioşilor tăi,  
     şi aprinde în ele focul iubirii tale. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Duhul adevărului vă va ajuta să înţelegeţi tot 
       adevărul. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 15,26-27; 16,12-15 

 
 În timpul acela, 
 Isus a spus ucenicilor săi:  
26 „Când va veni Apărătorul, pe care îl voi trimite de la Tatăl,  
 Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl,  
 el va da mărturie pentru mine.  
27 De asemenea şi voi veţi da mărturie  
 pentru că de la început sunteţi cu mine.  
16,12„Multe lucruri aş mai avea de spus,  
 dar acum nu le puteţi înţelege.  
13 Însă când va veni Duhul adevărului, el vă va ajuta să înţelegeţi tot  
 adevărul.  
 De fapt, el nu va vorbi de la sine,  
 ci va spune ceea ce va auzi şi vă va face să cunoaşteţi cele viitoare.  
14 El mă va preamări pe mine,  
 pentru că va lua din ceea ce este al meu şi vă va face cunoscut vouă.  
15 Tot ce are Tatăl este al meu;  
 de aceea am spus că va lua din ceea ce este al meu  
 şi vă va face cunoscut vouă”. 
  

Cuvântul Domnului 
  
 Unde în zilele de luni şi marţi după Rusalii, credincioşii trebuie sau obişnuiesc să frecventeze sfânta Liturghie, se 
pot folosi textele din duminica Rusaliilor, sau se poate celebra Liturghia în cinstea Duhului Sfânt. 
 



Coborârea Duhului Sfânt (Rusaliile) 
  

ANUL C 
  
 LECTURA I  S-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să 
      vorbească. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor  2,1-11 

 
1 În ziua Rusaliilor,  
  toţi ucenicii Domnului se aflau adunaţi în acelaşi loc.  
2 Deodată, din cer a venit un vuiet, ca şi cum s-ar fi pornit un vânt puternic  
 şi a umplut toată casa în care se aflau.  
3 Şi a apărut un fel de foc,  
 care se împărţea în limbi şi se lăsa asupra fiecăruia dintre ei.  
4 Toţi s-au umplut de Duhul Sfânt  
 şi au început să vorbească în alte limbi,  
 după cum Duhul le dădea să vorbească.  
5 La Ierusalim locuiau atunci iudei evlavioşi,  
 veniţi din toate naţiunile de sub cer.  
6 Când s-a produs acel vuiet, s-a adunat o mare mulţime şi erau uluiţi,  
 pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui.  
7 În uimirea lor se întrebau nedumeriţi:  
 „Iată, aceşti oameni care vorbesc nu sunt oare toţi galileeni?  
8 Atunci cum se face că fiecare dintre noi îi aude vorbind în limba maternă?  
9 Parţi, mezi, elamiţi şi locuitori din Mesopotamia,  
 Iudeea şi Capadocia, de pe ţărmul Mării Negre, din Asia,  
10 din Frigia, din Pamfilia, din Egipt şi din Libia, care e aproape de  
 Cirene,  
11 cretani şi arabi, romani în trecere, iudei din naştere şi iudei convertiţi,  
 îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre  
 despre faptele minunate ale lui Dumnezeu”. 
  

Cuvântul Domnului 



Coborârea Duhului Sfânt (Rusaliile) 
  
 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 103,1ab şi 24ac.29bc-30.31 şi 34 (R.: cf. 30) 
  
  R.:  Trimite, Doamne, Duhul tău,  
    ca să reînnoiască faţa pământului. 
   sau 
    Aleluia. 
  
1ab Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul. 
 Doamne Dumnezeule, tu eşti nemărginit de mare! 
24ac Cât de minunate sunt lucrările tale, Doamne, 
 pământul este plin de creaturile tale! R. 
  
29bc Când le iei suflarea, ele mor  
 şi se întorc în ţărână. 
30 Când trimiţi Duhul tău, ele iau fiinţă, 
 şi tu reînnoieşti faţa pământului. R. 
  
31 Slava Domnului în veci să rămână! 
 Să se bucure Domnul de lucrările sale! 
34 Plăcute să-i fie cuvintele mele; 
 iar eu mă voi bucura în Domnul! R. 
  



Coborârea Duhului Sfânt (Rusaliile) 
  
 
 LECTURA A II-A  Toţi cei călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu  
        sunt fii ai lui Dumnezeu. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,8-17 

 
8  Fraţilor,  
  cei care trăiesc după poftele trupului  
 nu pot să placă lui Dumnezeu.  
9 Dar voi nu trăiţi după poftele trupului,  
 ci după îndemnurile Duhului,  
 dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi.  
 Cel care nu are Duhul lui Cristos nu-i aparţine lui.  
10 Dacă însă Cristos este în voi, trupul este mort pentru păcat,  
 iar Duhul este viaţa voastră, prin îndreptăţire.  
11 Dacă Duhul celui care l-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi,  
 cel care l-a înviat pe Isus Cristos din morţi  
 va învia şi trupurile voastre muritoare  
 prin Duhul său, care locuieşte în voi. 
12 Aşadar, fraţilor, suntem datori, dar nu trupului ca să trăim după trup, 
13 căci dacă trăiţi după trup veţi muri;  
 dacă însă prin duh daţi morţii faptele trupului, veţi trăi.  
14 Într-adevăr, toţi cei călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui  
 Dumnezeu.  
15 Căci n-aţi primit un duh de robie ca iarăşi să vă temeţi,  
 ci aţi primit Duhul înfierii, prin care strigăm «Abba, Tată!»  
16 Duhul însuşi dă mărturie împreună cu duhul nostru  
 că suntem copiii lui Dumnezeu.  
17 Copii şi deci moştenitori:  
 moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Cristos,  
 de vreme ce suferim împreună cu el ca să fim şi preamăriţi împreună cu  
 el. 
  

Cuvântul Domnului 



Coborârea Duhului Sfânt (Rusaliile) 
  
 
 ALELUIA 
  (Aleluia) Vino, Duhule Sfânt,  
     pătrunde inimile credincioşilor tăi, 
     şi aprinde în ele focul iubirii tale. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Duhul Sfânt vă va învăţa toate. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan 14,15-16.23-26 

 
 În timpul acela,  
  Isus a spus ucenicilor săi:  
15 „Dacă mă iubiţi, păziţi poruncile mele,  
16 iar eu îl voi ruga pe Tatăl,  
 şi alt Apărător vă va da vouă, ca să fie cu voi pentru totdeauna. 
23 Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu;  
 Tatăl meu îl va iubi, vom veni la el şi vom rămâne la el.  
24 Cine nu mă iubeşte, nu păzeşte cuvintele mele;  
 or, cuvântul pe care îl auziţi nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis.  
25 Dar acestea vi le spun câtă vreme mai sunt cu voi;  
26 Mângâietorul, Duhul Sfânt pe care-l va trimite Tatăl în numele meu,  
 el vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte tot ceea ce v-am spus. 
  

Cuvântul Domnului 
  
 Unde în zilele de luni şi marţi după Rusalii, credincioşii trebuie sau obişnuiesc să frecventeze sfânta Liturghie, se 
pot folosi textele din duminica Rusaliilor, sau se poate celebra Liturghia în cinstea Duhului Sfânt. 
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ALELUIA 
pentru zilele din timpul săptămânii 
din timpul pascal până la Înălţare 

  
  
  1. Lc 24,46 
  (Aleluia) Cristos trebuia să pătimească şi să învie din morţi,  
     ca să intre în slava sa. (Aleluia) 
  
  2. In 10,14 
  (Aleluia) Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul. 
     Eu cunosc oile mele, iar ele mă cunosc pe mine. (Aleluia) 
  
  3. In 10,27 
  (Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, zice Domnul;  
     eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia) 
  
  4. In 20,29 
  (Aleluia) Pentru că m-ai văzut, Toma, ai crezut, spune Domnul; 
     fericiţi sunt cei care cred fără să fi văzut. (Aleluia) 
  
  5. Rom 6,9 
  (Aleluia) Cristos înviat din morţi nu mai moare.  
     Moartea nu mai are nici o putere asupra lui. (Aleluia) 
  
  6. Col 3,1 
  (Aleluia) Dacă aţi înviat cu Cristos, căutaţi cele de sus  
     unde Cristos, şade de-a dreapta lui Dumnezeu. (Aleluia) 
  
  7. Ap 1,5ab 
  (Aleluia) Isuse Cristoase, martor credincios, întâiul născut din morţi; 
     tu ne iubeşti şi ne speli păcatele în sângele tău. (Aleluia) 
  
  8. 
  (Aleluia) A înviat Cristos şi a revărsat lumină  
     peste noi cei răscumpăraţi prin sângele său. (Aleluia) 
  
  9. 
  (Aleluia) Domnul din mormânt a înviat, 
     el, care pentru noi pe cruce a atârnat. (Aleluia) 
  
  
  
  10. 
  (Aleluia) A înviat Cristos, care a creat toate,  
     şi a avut milă de neamul omenesc. (Aleluia) 
  
  11. 
  (Aleluia) Credem, Doamne, cu putere în învierea ta. 
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     Tu, rege învingător, fii îndurător. (Aleluia) 
  
 



Coborârea Duhului Sfânt (Rusaliile) 
  

ALELUIA 
pentru zilele din timpul săptămânii 
din timpul pascal de după Înălţare 

  
  
  1. Mt 28,19-20 
  (Aleluia) Mergeţi, învăţaţi toate popoarele, spune Domnul; 
     eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacurilor. 
  (Aleluia) 
  
  2. In 14,16 
  (Aleluia) Îl voi ruga pe Tatăl şi vă va da alt Apărător,  
     care să rămână cu voi în veci. (Aleluia) 
  
  3. In 14,18 
  (Aleluia) Nu vă voi lăsa orfani, spune Domnul;  
     eu mă duc şi vin iar la voi; şi inima voastră se va bucura. 
  (Aleluia) 
  
  4. In 14,26 
  (Aleluia) Duhul Sfânt vă va învăţa toate, spune Domnul;  
     el vă va aminti tot ce v-am spus eu vouă. (Aleluia) 
  
  5. In 16,1.13 
  (Aleluia) Îl voi trimite la voi pe Duhul adevărului, spune Domnul;  
     el vă va ajuta să înţelegeţi tot adevărul. (Aleluia) 
  
  6. In 16,18 
  (Aleluia) Am plecat de la Tatăl şi am venit în lume;  
     acum părăsesc lumea şi mă duc la Tatăl. (Aleluia) 
  
  7. Col 3,1 
  (Aleluia) Dacă aţi înviat cu Cristos, căutaţi cele de sus  
     unde Cristos, şade de-a dreapta lui Dumnezeu. (Aleluia) 
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   Vechiul Testament 
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1,1–2,2 - Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse şi iată erau foarte bune 373 
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15,5-12.17-18 - Dumnezeu încheie un legământ cu Abraham cel credincios  82 
17,3-9 - Vei fi tatăl multor popoare  254 
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Exod 
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2,1a.12-22 - Să-l osândim la o moarte ruşinoasă. 203 
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Index 
  

42,1-7 - Nu va striga, nici nu-şi va înălţa glasul şi vocea lui nu se va auzi pe uliţe.  334 
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 337 
 49,8-15 - Te voi pune să faci legământ cu poporul, să ridici ţara. 195 
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  vindec pe cei cu inima zdrobită. 345 
 65,17-21 - Nu se va mai auzi nici plânset, nici vaiet 187 
Ieremia 
 7,23-28 - Acesta este poporul care n-a ascultat de glasul Domnului Dumnezeului său 151 
 11,18-20 - Sunt asemenea unui miel blând, care este dus la înjunghiere. 206 

17,5-10 - Blestemat să fie omul care-şi pune încrederea în om; binecuvântat să fie omul care-şi pune încrederea în Domnul.
 97 

18,18-20 - Veniţi să-l ucidem pe profet.  93 
20,10-13 - Domnul este cu mine ca un luptător puternic. 258 
31,31-34 - Voi încheia cu voi un legământ nou. 219 
 

Baruh 
 3,9-15.32–4,4 - Păşeşte spre lumină în strălucirea Domnului.  394 
Ezechiel 

18,21-28 - Nu vreau moartea celui păcătos, ci să se întoarcă şi să fie viu. 68 
36,16-17a.18-28 - Vă voi stropi cu apă curată şi vă voi da o inimă nouă. 397 
37,1-14 - Oase uscate, voi face să intre în voi un duh şi veţi trăi. 667 
37,12-14 - Voi pune duhul meu în voi şi veţi trăi. 210 
37,21-28 - Voi face din ei un singur popor. 262 
47,1-9.12 - Am văzut ieşind o apă de sub templu, şi toţi, la care a ajuns această apă, s-au mântuit.  190 

Daniel 
 3,14-20.46-50.91-92.95 - Domnul l-a trimis pe îngerul său şi i-a eliberat pe slujitorii săi. 249 

3,25.34-43 - Primeşte-ne pe noi, cei care-ţi oferim un suflet zdrobit şi un duh umilit. 144 
9,4b-10 - Am păcătuit, am săvârşit fărădelegi. 87 

  13,1-9.15-17.19-30.33-62 - Iată, mor, fără să fi făcut nimic rău. 235 
13,41c-62 - Iată, mor, fără să fi făcut nimic rău.  240 

Osea 
 6,1-6 - Iubire vreau şi nu jertfă. 158 
 14,2-10 - Nu vom mai numi dumnezeu nici un lucru făcut de mâinile noastre. 154 
Ioel 

2,12-18 - Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele. 27 
2,28-32 - Voi revărsa duhul meu chiar şi peste servitorii mei şi peste servitoarele mele. 669 

Iona 
3,1-10 - Ninivitenii au părăsit calea lor cea rea.  62 

Mihea 
7,7-9 - Dacă locuiesc în întuneric, Domnul este lumina mea! 181 

  7,14-15.18-20 - Domnul va arunca în adâncul mării toate păcatele noastre. 106 
 
   Noul Testament 
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 4,1-11 - Isus posteşte patruzeci de zile şi este ispitit. 45 

5,17-19 - Cine va împlini Legea şi o va învăţa, acesta va fi numit mare în împărăţia cerurilor. 150 
5,20-26 - Mergi mai întâi şi împacă-te cu fratele tău.  70 
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6,7-15 - Voi aşa să vă rugaţi. 61 
7,7-12 - Cine cere, primeşte. 67 
9,14-15 - Vor veni zile când mirele nu va mai fi cu ei şi atunci vor posti. 37 
 

  17,1-9 - Faţa lui strălucea ca soarele. 77 
18,21-35 - Dacă nu veţi ierta fraţilor voştri, nici Tatăl vostru nu vă va ierta. 146 
20,17-28 - Îl vor osândi la moarte.  95 
21,1-11 - Binecuvântat să fie cel care vine în numele Domnului. 271 
21,33-43.45-46 - Acesta este moştenitorul: haideţi să-l ucidem! 104 
23,1-12 - Ei spun şi nu fac. 92 
25,31-46 - Tot ceea ce aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi mai mici ai mei, mie mi-aţi făcut. 57 
26,14-25 - Fiul Omului merge precum este scris despre el. Vai, însă de omul acela prin care Fiul Omului este vândut! 343 
26,14–27,66 - Cât îmi daţi ca să vi-l dau? 281 
28,1-10 - A înviat şi merge înaintea voastră în Galileea. 404 

 28,8-15 - Spuneţi fraţilor mei să meargă în Galileea; acolo mă vor vedea. 415 
28,16-20 - Mi s-a dat toată puterea în cer şi pe pământ. 607 

Marcu 
 1,12-15 - Isus a fost ispitit de Satana, iar îngerii îi slujeau lui.  49 
 9,2-10 - Acesta este Fiul meu preaiubit.  81 
 11,1-10 - Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. 273 
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 16,9-15 - Mergând în lumea întreagă, predicaţi evanghelia. 434 
16,15-20 - S-a înălţat la cer şi şade de-a dreapta lui Dumnezeu. 612 

Luca 
 4,1-13 - Isus a fost dus de către Duhul Sfânt în pustiu, unde a fost ispitit. 53 

4,16-21 - Duhul Domnului este asupra mea, căci Domnul m-a uns. 348 
4,24-30 - Isus, ca şi Ilie şi Elizeu, n-a fost trimis numai pentru iudei. 143 
5,27-32 - N-am venit să chem la pocăinţă pe cei drepţi, dar pe cei păcătoşi. 40 
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  11,14-23 - Cine nu este cu mine, este împotriva mea.  153 
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13,1-15 - I-a iubit până la sfârşit. 353 
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21,1-19 - Isus a venit, a luat pâine şi le-a dat lor, de asemenea şi peşte. 482 
21,15-19 - Paşte mieluşeii mei! Paşte mieii mei! Paşte oile mele! 659 
21,20-25 - Acesta este ucenicul care a scris acestea şi mărturia lui este adevărată. 662 

Fapte 
 1,1-11 - Pe când ei stăteau cu ochii îndreptaţi spre cer, el s-a înălţat. 603, 608, 613 

1,12-14 - Stăruiau într-un cuget în rugăciune. 629 
1,15-17.20a.20c-26 - Trebuie să devină împreună cu noi, martor al învierii sale. 634 
2,1-11 - S-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească. 673, 678, 682 
2,14.22-28 - Nu era cu putinţă ca să fie ţinut sub puterea morţii. 469 
2,14.22-32 - Pe acest Isus, Dumnezeu l-a înviat din morţi; noi toţi suntem martori ai acestui fapt. 412 

 2,14a.36-41 - Dumnezeu l-a înălţat ca Domn şi Mesia. 509 
2,36-41 - Faceţi pocăinţă şi fiecare dintre voi să se boteze în numele lui Isus Cristos. 416 
2,42-47 - Toţi cei care credeau erau împreună şi aveau toate în comun. 435 
3,1-10 - Ceea ce am aceea îţi dau: în numele lui Isus, scoală-te şi umblă! 419 
3,11-26 - Voi l-aţi omorât pe Creatorul vieţii, dar Dumnezeu l-a înviat din morţi. 423 
3,13-15.17-19 - L-aţi omorât pe autorul vieţii, pe care Dumnezeu l-a înviat din morţi. 474 
4,1-12 - În nimeni altul nu este mântuire. 428 
4,13-21 - Nu putem să nu vorbim ceea ce am văzut şi am auzit. 432 
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4,23-31 - În timp ce se rugau, s-au umplut de Duhul Sfânt şi grăiau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.  450 
 4,32-35 - O singură inimă şi un singur suflet. 440 

4,32-37 - O singură inimă şi un singur suflet. 453 
4,8-12 - În nimeni altul nu este mântuire. 513 
5,12-16 - Numărul acelora care credeau în Domnul creştea. 445 
5,17-26 - Iată, bărbaţii pe care i-aţi aruncat în temniţă stau în templu şi învaţă poporul. 456 
5,27-33 - Noi suntem martori ai acestor lucruri ca şi Duhul Sfânt.  459 
5,27b-32.40b-41 - Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt. 479 
5,34-42 - Au plecat bucurându-se că s-au învrednicit să sufere ocară pentru numele lui Isus. 462 

 6,1-7 - Au ales şapte bărbaţi plini de Duhul Sfânt. 466, 544 
6,8-15 - Nu puteau ţine piept înţelepciunii Duhului care vorbea. 487 
7,51-59; 8,1a - Doamne Isuse, primeşte duhul meu! 491 
7,55-60 - Văd pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu. 638 
8,1b-8 - Străbăteau ţara binevestind cuvântul lui Dumnezeu. 494 
8,26-40 - Dacă crezi din toată inima, poţi fi botezat. 497 
8,5-8.14-17 - Îşi puneau mâinile peste ei şi ei îl primeau pe Duhul Sfânt. 578 
9,1-20 - Acesta este un vas ales pentru mine, ca să poarte numele meu în faţa neamurilor. 501 
9,26-31 - Le-a povestit cum a văzut pe drum pe Domnul. 549 
9,31-42 - Biserica creştea cu ajutorul Duhului Sfânt.  505 

 10,25-26.34-35.44-48 - Harul Duhului Sfânt s-a răspândit între neamuri. 582 
10,34a.37-43 - Am mâncat şi am băut cu el după ce a înviat din morţi.  407 
11,1-18 - Aşadar, Dumnezeu le-a dat şi păgânilor harul întoarcerii prin care să dobândească viaţa. 522 

 11,19-26 - Vorbeau şi grecilor, vestind pe Domnul Isus. 527 
12,24–13,5a - Alegeţi deoparte pe Saul şi pe Barnaba. 530 
13,13-25 - Dumnezeu a scos pe Mântuitorul din neamul lui David. 533 
13,14.43-52 - Iată, ne întoarcem către naţiunile păgâne. 517 
13,26-33 - Dumnezeu şi-a împlinit promisiunea, înviindu-l pe Isus. 537 
13,44-52 - Iată, ne îndreptăm spre neamuri.  540 
14,19-28 - Au povestit Bisericii câte a făcut Dumnezeu cu ei. 561 
14,20b.21b-27 - Au povestit Bisericii câte a făcut Domnul cu ei. 553 
14,5-17 - Vă vestim să vă întoarceţi de la aceste deşertăciuni către Dumnezeul cel viu.  557 
15,1-6 - Au hotărât să meargă la apostolii şi bătrânii din Ierusalim, ca să pună capăt acestei neînţelegeri.  564 

 15,7-21 - Socotesc că nu trebuie să tulburăm pe cei ce se întorc dintre neamuri la Dumnezeu. 
   567 

15,1-2.22-29 - Duhul Sfânt şi noi am hotărât să nu vă impunem nici o altă sarcină în afară de acestea care sunt necesare.
 587 

 15,22-31 - Duhul Sfânt şi noi înşine am hotărât să nu vă impunem nici o altă sarcină în afară  
  de acestea care sunt necesare.  571 
 16,1-10 - Vino în Macedonia ca să ne ajuţi şi pe noi.  575 

16,11-15 - Domnul i-a deschis inima ca să dea atenţie celor spuse de Paul.  592 
16,22-34 - Crede în Domnul Isus şi te vei mântui tu şi casa ta. 595 
17,15.22– 18,1 - Eu vin să vi-l vestesc pe acela pe care voi îl cinstiţi fără să-l cunoaşteţi. 599 
18,1-8 - A rămas la ei; lucrau împreună şi discutau în sinagogă. 618 
18,9-18 - În oraşul acesta am un popor numeros. 622 
18,23-28 - Apolo dovedea din Scriptură, că Isus este Mesia. 626 
19,1-8 - L-aţi primit voi pe Duhul Sfânt când aţi început să credeţi? 642 
20,17-27 - Trebuie să dai mărturie pentru mine şi la Roma. 645 
20,28-38 - Vă încredinţez lui Dumnezeu. El are putere să-şi zidească lucrarea şi să vă facă părtaşi la moştenire. 650 

 22,30; 23,6-11 - Trebuie să dai mărturie pentru mine şi la Roma. 654 
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25,13-21 - Isus, care murise, dar despre care Paul zicea că trăieşte. 657 
28,16-20.30-31 - Paul a rămas la Roma, propovăduia împărăţia lui Dumnezeu. 660 

Romani 
 5,1-2.5-8 - Dragostea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care  
  ne-a fost dăruit. 113 
 5,12.17-19 - Unde s-a înmulţit păcatul, acolo a prisosit harul.  44 

5,12-19 - Unde s-a înmulţit păcatul, acolo a prisosit harul. 43 
6,3-11 - Cristos înviat din morţi nu mai moare. 402 
8,8-11 - Duhul celui care l-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi. 212 
8,8-17 - Toţi cei călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.  684 
8,22-27 - Duhul Sfânt intervine pentru noi prin strigăte negrăite. 671 
8,31b-34 - Voi trăi în prezenţa Domnului în împărăţia celor vii. 80 
10,8-13 - Mărturisirea de credinţă a celui care crede în Cristos. 52 

1 Corinteni 
1,22-25 - Noi îl propovăduim pe Cristos cel răstignit, care pentru oameni este o pricină de scandal, dar pentru cei chemaţi 

este înţelepciunea lui Dumnezeu. 125 
 5,6b-8 - Curăţiţi-vă de plămădeala cea veche, ca să fiţi un aluat nou 409 
 10,1-6.10-12 - Istoria călătoriei poporului ales în pustiu a fost scrisă ca învăţătură pentru  
  noi.  131 
 11,23-26 - Ori de câte ori mâncaţi pâinea aceasta şi beţi paharul acesta, moartea Domnului o  
  proclamaţi până la venirea lui. 352 
 12,3b-7.12-13 - Toţi am fost botezaţi într-un Duh, ca să fim un singur trup.  675 
 
2 Corinteni 

5,17-21 - Dumnezeu ne-a împăcat cu sine prin Cristos. 177 
5,20–6,2 - Împăcaţi-vă cu Dumnezeu. Iată, acum e timpul potrivit.  29 

Galateni 
5,16-25 - Dacă trăim în Duh, în Duh să şi umblăm. 680 

Efeseni 
1,17-23 - L-a făcut să şadă la dreapta sa, în ceruri. 606 
2,4-10 - Noi eram morţi din cauza păcatelor, dar am fost mântuiţi prin har. 173 
5,8-14 - Ridică-te dintre cei morţi şi te va lumina Cristos. 163 

Filipeni 
2,6-11 - S-a înjosit pe sine; de aceea şi Dumnezeu l-a înălţat.  280 
3,8-14 - Am ales să pierd toate pentru Cristos. 226 
3,17–4,1 - Cristos va transforma sărmanul nostru trup, făcându-l asemenea cu trupul său glorios. 84 

 3,20–4,1 - Cristos va transforma sărmanul nostru trup, făcându-l asemenea cu trupul său  
  glorios. 85 
Coloseni 
 3,1-4 - Căutaţi cele de sus unde este Cristos. 409 
2 Timotei 

1,8b-10 - Dumnezeu ne cheamă şi ne luminează.  76 
Evrei 

4,14-16; 5,7-9 - A învăţat ce este ascultarea din cele ce a pătimit. Ajungând astfel desăvârşit, a devenit pentru toţi cei care 
ascultă de el, cauză de mântuire veşnică.  358 

 5,7-9 - Isus a învăţat ascultarea şi a devenit cauză de mântuire veşnică. 221 
1 Petru 

1,3-9 - Ne-a renăscut prin învierea lui Isus Cristos din morţi la o speranţă vie. 437 
1,17-21 - Aţi fost răscumpăraţi cu sângele scump al lui Cristos, Mielul nevinovat.  471 
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2,4-9 - Voi sunteţi un neam ales, o preoţie regească.  546 
2,20b-25 - V-aţi întors la păstorul care are în grijă sufletele voastre. 511 
3,15-18 - Prin trup a fost supus morţii, dar prin suflet a fost readus la viaţă. 580 
3,18-22 - Arca lui Noe este icoana botezului, care acum vă mântuieşte pe voi.  48 
4,13-16 - Dacă veţi primi ocări pentru numele lui Cristos, fericiţi veţi fi. 631 

1 Ioan 
2,1-5a - El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre şi pentru ale lumii întregi. 476 
3,1-2 - L-am văzut pe Dumnezeu aşa cum este. 515 
3,18-24 - Aceasta este porunca lui ca să credem şi să-l iubim.  551 
4,7-10 - Dumnezeu este iubire.  584 
4,11-16 - Cel care rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne în el. 636 
5,1-6 - Tot ce este născut din Dumnezeu învinge lumea. 442 

Apocalips 
1,5-8 - A făcut din noi o împărăţie de preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl său. 347 
1,9-11a.12-13.17-19 - Am fost mort, şi iată că sunt viu pentru toată veşnicia. 447 
5,11-14 - Vrednic este Mielul care a fost înjunghiat să primească puterea şi bogăţia. 481 
7,9.13a.14b-17 - Mielul va domni asupra lor şi-i va duce la izvoarele vieţii. 520 

  21,1-5 - Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor. 555 
21,10-14.22-23 - Mi-a arătat cetatea sfântă, coborându-se din cer. 590 
22,12-14.16-17.20 - Vino, Doamne Isuse! 640 

 
 
    PSALMI ŞI CÂNTĂRI 
  
Exod 
 15,1-2.3-4.5-6.13 şi 17-18 - Să cântăm Domnului, căci mare este biruinţa sa. 387 
Psalmi 

1,1-2.3.4 şi 6 - Fericit este omul care îşi pune încrederea în Domnul. 33, 98 
2,1-3.4-6.7-9 - Ferice de toţi cei care se încred în tine, Doamne. 451 
2,6-7.8-9.10-11 - Fiul meu eşti tu; eu astăzi te-am născut! 538 
4,2.7.9 - Arată-ne, Doamne, strălucirea feţei tale. 475 
7,2-3.9-10.11-12 - Doamne Dumnezeul meu, tu eşti speranţa mea.  207 
8,2a şi 5.6-7.8-9 - Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele tău pe tot pământul! 425 

 10,4.5.7 - Cei drepţi vor vedea, Doamne, strălucirea feţei tale. 661 
15,1-2a şi 5.7-8.9-10.11 - Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că mă încred în tine. 414, 470, 655 
15,5 şi 8.9-10.11 - Păzeşte-mă, Doamne, pentru că mă încred în tine. 384 
16,1.6-7 şi 15 - Mă voi bucura, Doamne, de vederea feţei tale. 230 
17,2-3a.3bc-4.5-6.7 - Strig către tine, Doamne, în necazul meu. 259 
18,8.9.10.11 - Tu Doamne, ai cuvintele vieţii veşnice. 124, 396 
18,8.9.10.15 - Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă. 56 
21,8-9.17-18a.19-20.23-24 - Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?  279 
21,26b-27.28 şi 30.31-32 - În plină adunare, te laud pe tine, Doamne!  550 
22,1-3a.3b-4.5.6 - Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic! 162, 242, 510 
23,1-10 - Copiii evreilor cu ramuri de măslin în mână l-au întâmpinat pe Domnul, strigându-i cu toţii: „Osana întru cei de 

sus!”  276 
 24,4bc-5ab.6-7bc.8-9 - Căile tale, Doamne, sunt adevăr şi îndurare. 47, 145 

26,1.4.7-8a - Cred că voi vedea bunătatea Domnului în împărăţia celor vii. 630 
26,1.2.3.13-14 - Domnul este lumina şi mântuirea mea. 335 
26,1.7-8a.8b-9.13-14 - Domnul este lumina şi mântuirea mea.  83, 182 
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26,1.4.13-14 - Un lucru cer de la Domnul: să locuiesc în casa lui.  463 
29,2 şi 4.5-6.11-12a şi 13b - Te voi preamări, Doamne, pentru că m-ai mântuit. 188, 390, 480 
30,2 şi 6.12-13.15-16.17 şi 25 - În mâinile tale, Doamne, îmi încredinţez sufletul. 357 
30,3cd-4.6 şi 7b şi 8a.17 şi 21ab - În mâinile tale, Doamne, îmi încredinţez sufletul. 492 
30,5-6.14.15-16 - Mântuieşte-mă, Doamne, în iubirea ta.  94 
32,1-2.4-5.18-19 - Fie, Doamne, mila ta asupra noastră, precum şi speranţa noastră este în tine.  467, 545 

 32,4-5.18-19.20 şi 22 - Arată-ne, Doamne, îndurarea ta, căci tu eşti speranţa noastră! 75, 417 
32,4-5.6-7.12-13.20 şi 22 - Pământul este plin de bunătatea Domnului. 379 
33,2-3.4-5.6-7 - Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul! 176 
33,17-18.19-20.21 şi 23 - Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită. 204 
33,2 şi 9.17-18.19-20 - Când strigă un sărman, Domnul aude. 460 
33,2-3.4-5.6-7.8-9 - Când strigă un sărman Domnul aude. 457 
33,4-5.6-7.16-17.18-19 - Domnul îi scoate pe cei drepţi din orice strâmtorare. 60 
41,2.3 - Sufletul meu e însetat de tine, Doamne, Dumnezeul meu! 142, 524 
41,3.5bcd - Sufletul meu te doreşte pe tine, Dumnezeule. 399 
42,3.4 - Sufletul meu e însetat de tine, Doamne, Dumnezeul meu! 142, 524, 399 
45,2-3.5-6.8-9 - Dumnezeul lui Iacob este scăparea noastră. 192 
46,2-3.4-5.6-7.8-9.10 - Copiii evreilor îşi aşterneau veşmintele pe drum şi strigau cu toţii: Osana Fiul lui David: binecuvântat 

să fie cel care vine în numele Domnului. 277 
 46,2-3.4-5.6-7 - Dumnezeu este împărat peste întreg universul. 624 

46,2-3.6-7 - Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie. Domnul înaintează în sunete de trâmbiţă. 605, 610, 615 
 46,2-3.8-9.10 - Dumnezeu este împărat peste întreg universul. 627 

49,8-9.16bc-17.21 şi 23 - Arată-ne, Doamne, calea mântuirii.  91 
50,12-13.14-15.18-19 - Zideşte în mine, Dumnezeule, o inimă curată. 401 
50,3-4.12-13.14-15 - Zideşte în mine, Dumnezeule, o inimă curată. 220 
50,3-4.12-13.18-19 - Inima căită şi smerită Dumnezeu n-o dispreţuieşte. 63 
50,3-4.18-19.20-21ab - Iubire vreau, nu jertfă! 159 
50,3-4.5-6a.12-13.14 şi 17 - Ai milă de noi, Doamne, căci am păcătuit. 28, 42 
50,3-4.5-6a.18-19 - Inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui.  36 
56,8-9.10-12 - Te voi lăuda pe tine, Doamne, în faţa tuturor popoarelor. 573 
65,1-3a.4-5.6-7 - Strigaţi lui Dumnezeu, toţi locuitorii pământului. 495 
65,1-3a.4-5.6-7a.16-20 - Înălţaţi lui Dumnezeu cântări de bucurie. 579 
65,8-9.16-17.20 - Strigaţi lui Dumnezeu, toţi locuitorii pământului. 499 
66,2-3.5.6 şi 8 - Pe tine, Dumnezeule, să te laude toate popoarele!  531, 589 
67,10-11.20-21 - Toate popoarele, preamăriţi-l pe Domnul! 647 
67,2-3.4-5ac.6-7ab - Toate popoarele, preamăriţi-l pe Domnul! 643 
67,29-30.33-35a.35b-36c - Toate popoarele, preamăriţi-l pe Domnul! 652 
68,8-10.21bcd-22.31 şi 33-34 - În acest timp de îndurare, ascultă-mă, Doamne. 342 
70,1-2.3-4a.5-6ab.15 şi 17 - Gura mea va vesti îndurarea ta, Doamne.  338 
78,8.9.11.13 - Nu ne răsplăti, Doamne, după păcatele noastre. 88 
80,6c-8a.8bc-9.10-11ab.14 şi 17 - Eu sunt Domnul Dumnezeul tău: ascultă glasul meu. 156 
85,1-2.3-4.5-6 - Învaţă-mă, Doamne, căile tale şi condu-mă cu adevărul tău. 39 
86,1-3.4-5.6-7 - Lăudaţi-l pe Domnul, toate popoarele! 528 
88,2-3.21-22.25 şi 27 - În veci voi cânta, Doamne, milostivirea ta.  535 
88,21-22.25 şi 27 - În veci voi cânta Doamne, milostivirea ta.  346 
90,1-2.10-11.12-13.14-15 - Fii cu mine, Doamne, în orice strâmtorare. 51 
92,1ab.1c-2.5 - Domnul stăpâneşte îmbrăcat în maiestate. 454 

 94,1-2.6-7.8-9 - Astăzi, dacă veţi auzi glasul Domnului, nu vă împietriţi inimile voastre. 112, 135,  
  152 
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 95,1-2a.2b-3.10 - Vestiţi tuturor popoarelor lucrările minunate ale Domnului.  569 

96,1 şi 2b.6 şi 7c.9 - Doamne, tu eşti regele nostru, tu eşti Stăpânul întregului pământ! 639 
97,1.2-3ab.3cd-4 - A văzut tot pământul biruinţa Dumnezeului nostru. 541, 583, 620 
99,2.3.5 - Noi suntem poporul pe care îl conduce mâna Domnului. 519, 576 
101,2-3.16-18.19-21 - Doamne, ascultă rugăciunea mea.  247 
102,1-2.3-4.6-7.8 şi 11 - Îndurător şi milostiv este Domnul. 130 
102,1-2.3-4.9-10.11-12 - Îndurător şi milostiv este Domnul. 107 
102,1-2.11-12.19-20ab - Domnul şi-a aşezat tronul său în ceruri. 635, 658 
103,1-2a..24.27-28.29bc-30 - Trimite, Doamne, Duhul tău, ca să reînnoiască faţa pământului. 670 

 103,1-2a.5-6.10 şi 12.13-14.24 şi 35c - Trimite, Doamne, duhul tău, ca să reînnoiască faţa  
  pământului. 378 
 103,1ab şi 24ac.29bc-30.31 şi 34 - Trimite, Doamne, Duhul tău, ca să reînnoiască faţa  
  pământului. 674, 679, 683 
 104,1-2.3-4.6-7.8-9 - Să se bucure inima celor care-l caută pe Domnul! 420 

104,4-5.6-7.8-9 - Domnul nu uită legământul său. 255 
104,16-17.18-19.20-21 - Amintiţi-vă de faptele minunate ale lui Dumnezeu. 103 
105,19-20.21-22.23 - Arată-ţi, Doamne, bunăvoinţa faţă de poporul tău. 200 
113,1b-2.3-4.15-16 - Nu nouă, ci ţie, Doamne, ţi se cuvine toată mărirea. 559 
115,1 şi 6.7-8.9-10 - Voi trăi în prezenţa Domnului în împărăţia celor vii. 79 
115,12-13.14-15.16-17 - Ce-i voi da Domnului pentru toate câte mi le-a dat? 507 
115,12-13.15-16bc.17-18 - Din potirul binecuvântat ne împărtăşim cu sângele lui Cristos.  351 
116,1.2 - Mergeţi în lumea întreagă şi predicaţi evanghelia. 503 
117,1 şi 14-15.16ab-18.19-21 - Îţi mulţumesc, Doamne, pentru că m-ai ascultat. 433 
117,1-2.16ab-17.22-23 - Aleluia, Aleluia, Aleluia. 403, 408 
117,2-4.13-15.22-24 - Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun, veşnică este îndurarea lui! 436 
117,2-4.16ab-18.22-24 - Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun, veşnică este îndurarea lui! 441 
117,1 şi 8-9.21-23.26 şi 28cd şi 29 - Piatra pe care au aruncat-o zidarii a ajuns în capul unghiului. 514 

 117,1-2 şi 4.22-24.25-27a - Cristos este piatra aruncată de zidari, dar aleasă de Dumnezeu. 429 
 117,2-4.22-24.25-27a - Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun, veşnică este îndurarea lui! 446 

118,1-2.4-5.7-8 - Fericiţi sunt cei care păzesc Legea Domnului. 72 
118,23-24.26-27.29-30 - Fericiţi cei care împlinesc Legea Domnului. 488 
121,1-2.3-4a.4b-5 - Vom merge cu bucurie în casa Domnului.  565 
125,1-2ab,2cd-3.4-5.6 - Lucruri mari a făcut Domnul cu noi: inima ne este plină de bucurie! 225 
129,1-2.3-4.5-6.7-8 - Nu-ţi aminti, Doamne, de fărădelegile noastre. 69, 211 
136,1-2.3.4-5.6 - Îmi voi aduce aminte cu bucurie, de tine, Ierusalime!  172 
137,1-2a.2bc-3.7c-8 - Tu mă asculţi, Doamne, când strig către tine! 66, 597 
144,8-9.10-11.12-13ab - Voi binecuvânta în veci numele tău, Doamne.  554 
144,8-9.13cd-14.17-18 - Domnul este iubire şi îndurare. 196 
144,10-11.12-13ab şi 21 - Cei ce te iubesc pe tine, Doamne, să cânte slava împărăţiei tale. 562 
147,12-13.15-16.19-20 - Laudă, Ierusalime, pe Domnul! 149 
148,1-2.11-12.13.14 - Cerurile şi pământul sunt pline de mărirea ta. 601 
149,1-2.3-4.5-6a şi 9b - Domnul iubeşte pe poporul său. 593 

Isaia 
 12,2-3.4bcd.5-6 - Cântaţi cu bucurie şi veselie căci mare şi sfânt este Domnul. 393, 400 
Ieremia 
 31,10.11-12ab.13 - Domnul ne păzeşte, aşa cum păstorul îşi păzeşte turma. 263 
Daniel 
 3,52.53.54.55.56 - Lăudat şi preaînălţat să fii, Doamne, în vecii vecilor. 251 
  



Index 
  
  

VERSETE LA EVANGHELII 
 
   Is 61,1 - Duhul Domnului este asupra mea; El m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună. 348 
  Ez 18,31 - Lepădaţi de la voi toate fărădelegile, zice Domnul, şi înnoiţi-vă inima şi duhul. 70, 92, 264, 266 
   Ez 33,11 - Nu vreau moartea celui păcătos, ci să se întoarcă de la calea lui şi să rămână viu. 40, 243, 266 
   Am 5,14 - Căutaţi binele şi nu răul, ca să aveţi viaţă şi Domnul va fi cu voi. 37, 189, 266 
  Ioel 2,12-13 - Acum, spune Domnul, întoarceţi-vă la mine din toată inima, căci eu sunt milostiv şi îndurător. 64, 

146, 153, 227, 266 
   Ps 50,12a.14a - Zideşte în mine inimă curată, Dumnezeule, şi dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale. 67, 193, 266 
   Ps 94,8ab - Astăzi nu vă împietriţi inimile, ci ascultaţi glasul Domnului. 30, 160, 256, 266 
  Ps 129,5.7 - Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul său. Căci la Domnul se află îndurare 

şi mântuire deplină. 143, 266 
   In 3,16 - Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său unul-născut; oricine crede în el are viaţa 

veşnică. 104, 126, 174, 201, 208, 267 
   In 4,42.15 - Doamne, tu eşti cu adevărat Mântuitorul lumii; dă-mi apa vie, ca să nu mai însetez. 114, 118, 136 
   In 6,64b.69b - Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă; tu ai cuvintele vieţii veşnice. 89, 150, 260, 267 
   In 8,12b - Eu sunt lumina lumii, spune Domnul; cine mă urmează va avea lumina vieţii. 95, 164, 168, 183, 267 
   In 11.25a.26 - Eu sunt învierea şi viaţa, spune Domnul, cine crede în mine nu va muri în veci. 197, 213, 217, 

231, 267 
   In 12,26 - Dacă îmi slujeşte cineva, spune Domnul; să mă urmeze pe mine. 222 
  In 13,34 - Poruncă nouă vă dau vouă, spune Domnul: să vă iubiţi unii pe alţii, aşa cum eu v-am iubit pe voi. 353 
   Mt 4,4b - Nu numai cu pâine trăieşte omul, dar şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu. 45, 49, 53, 

61, 205, 266 
   Mt 17,5 - Din norul strălucitor s-a auzit glasul Tatălui: „Acesta este Fiul meu preaiubit. Pe dânsul să-l 

ascultaţi!” 77 
   Mt 4,17 - Convertiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor. 34, 132, 157, 267 
  cf. Lc 8,15 - Fericiţi sunt cei care păstrează cuvântului lui Dumnezeu într-o inimă bună şi aduc rod întru răbdare.

 99, 252, 267 
   cf.  Lc 9,35 - Din norul strălucitor s-a auzit glasul Tatălui: „Acesta este Fiul meu preaiubit, pe dânsul să-l 

ascultaţi!” 86 
   Lc 15,18 - Mă voi ridica, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: „Tată, am păcătuit împotriva cerului şi 

împotriva ta!”  108, 178, 267 
   2 Cor 6,2b - Iată, acum este timpul potrivit, iată, acum este ziua mântuirii. 57, 73, 267 
  Fil 2,8-9 - Cristos s-a făcut ascultător pentru noi până la moarte, şi încă până la moartea pe cruce. De aceea şi 

Dumnezeu l-a înălţat şi i-a dăruit un nume, care este mai presus decât oricare alt nume.  281, 359 
  


	DUMINICA I DIN POSTUL MARE
	ANUL A
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	 Roadele acelea să le pui înaintea Domnului Dumnezeului tău 

	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului

	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	ANUL A

	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	ANUL A

	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	 Isus ia zis: „Dămi să beau!” 

	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului

	MARŢI
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului

	VINERI
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului

	SÂMBĂTĂ
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului

	DUMINICA A IVA DIN POSTUL MARE
	ANUL A
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului

	SÂMBĂTĂ
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	ANUL A

	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	ANUL B

	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos

	Cuvântul Domnului
	PROCESIUNEA
	ANUL A

	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	VIGILIA PASCALĂ

	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	ANUL A

	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos

	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului

	MIERCURI
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	ANUL A

	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului

	VINERI
	Cuvântul Domnului

	SÂMBĂTĂ
	Cuvântul Domnului
	ANUL A

	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului

	JOI
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	ANUL A

	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	ANUL C

	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului

	JOI
	Cuvântul Domnului

	VINERI
	Cuvântul Domnului

	SÂMBĂTĂ
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	ANUL A

	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	ANUL A

	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului

	JOI
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	ANUL A

	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	ANUL C

	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului

	LUNI
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului

	JOI
	Cuvântul Domnului

	VINERI
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	LITURGHIA DIN AJUN

	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	ANUL A

	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului
	Cuvântul Domnului


