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SFÂNTA CONGREGAŢIE PENTRU CULTUL DIVIN 
 
 
 
 
Prot. n. 1758/70 
 
 
 

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. 
 
L.  S. 

Card. Benno Gut 
prefect 

A. Bugnini 
secretar  
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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 îmbelsugata 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 
însusi Cristos, prin cuvântul său, devine prezent în mijlocul credincioşilor”3. De aceea, la sfânta 
Liturghie, „Biserica nu înceteaza 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, întocmita 
de către „Comisia pentru Aplicarea Constituţiei despre Sfânta Liturghie”. 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: 
                                                           
1 CONCILIUL VATICAN II, Constituζia despre sfânta Liturghie, Sacrosanctum Concilium, nr. 
35, AAS 56 (1964), p. 109. 
2 Ibid., nr. 51., p. 114. 
3 Introducere generalν la Liturghierul roman, nr. 33. 
4 CONCILIUL VATICAN II, Constituζia dogmaticν despre revelaζia divinν, Dei Verbum, nr. 
21, AAS (1966), p. 827. 
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 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 înteles 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 însasi 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 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), 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 însa, când un text din Lecţionarul comun pare mai adaptat 
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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. 
 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 învataturi 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 împrejurari. 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 îngaduit să-i lipsim pe credincioşi de bogăţiile spirituale ale textelor, pe 
motiv că le-ar întelege 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 înteles 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 
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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 împrejurari. 
 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 întelegere 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. 
 e) Pentru comemorarea sfinţilor, se propun, atunci când există, lecturi proprii, adică lecturi 
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care tratează despre persoana sfântului sau despre misterul celebrat în Liturghie; aşa se întâmpla, 
spre exemplu, în sărbătoarea Convertirii 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 împrejurari, 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 însusi 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. 
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 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 înfaptuirea 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, împreuna se vor hrăni zi de zi tot mai îmbelsugat 
din cuvântul Domnului. În sfârşit, în felul acesta se va ajunge ca, potrivit îndrumarilor 
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. 

                                                           
5 PAUL al VI-lea, PP., Constituζia Apostolicν Missale Romanum, 3 aprilie 1969, AAS 61 (1969), 
pp. 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 însemnatate 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 sfântului Matei 
(cap. I) şi după sfântul Luca (cap. I) 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 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 Sfintei Familii, 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 Sfintei 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 Întruparii. 
 La Epifania Domnului, ca lectură din Apostol, se citeşte textul despre chemarea la mântuire 
a tuturor neamurilor. 
 În duminica de după Epifanie, în sărbătoarea Botezului 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, începuta deja la 27 decembrie, în sărbătoarea Sfântului Ioan şi 
continuată în ziua următoare, în sărbătoarea Pruncilor Nevinovaţi. 
 Evangheliile relatează arătările Domnului. Se citesc evenimentele copilăriei lui Isus din 



11 
Rânduiala lecturilor Liturghiei 

 

 

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. 
 Lecturile din Vechiul Testament se referă la istoria mântuirii, subiect care totodată este 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 sfân-
tul Ioan, din care şi până acum se citea mare parte, lipsind însa o ordine precisă. Pentru aceasta, 
începând de luni din săptămâna a IV-a, se propune citirea cvasicontinuă a Evangheliei după 
sfântul Ioan, alegându-se textele care corespund mai bine caracterului specific al 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 însufletita credinţă şi nestrămutată speranţă 
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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 Înaltarii 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 începuta 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 Botezului Domnului şi 
duminica Rusaliilor) sau sunt destinate unor solemnităţi (solemnitatea Preasfintei Treimi şi 
solemnitatea Domnului 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 Botezului 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 Preasfintei Treimi ţine locul 
duminicii de peste an care vine la rând. 
 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 Epifaniei, 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, 
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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 XVI-a, 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 îngrijita 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 înteles. 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 Paul şi a 
sfântului Iacob (scrisorile sfinţilor Petru şi Ioan se citesc în timpul pascal şi în timpul sărbătorilor 
Naşterii Domnului). 
 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 împartita 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 
întelese de către credincioşi. 
 Tabelul numărul II, de la pagina 22, indică schema de împartire 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 
(săptămâna I-IX), apoi după Matei (săptămâna X-XXI), şi, în sfârşit, după Luca (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 întelege 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. 
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 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 
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. 23), 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 însa 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 
Întelepciunii”, se vor specifica prin următoarele numiri: Cartea lui Iob, a Proverbelor, Qohelet 
(adică Ecleziastul), Cântarea Cântărilor, cartea Întelepciunii, cartea lui Ben Sirah (adică 
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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 însesi 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 acel timp”, „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. 
 După aceste expresii se începe propriu-zis lectura, lăsându-se afară sau adăugându-se unele 
cuvinte, dacă este necesar, pentru întelegerea 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 însa nu este prescrisă nici o împartire. 
 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. 
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Lecţionarul duminical va putea fi împartit 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 împartite 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 a 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 (= Ecleziastul) 
 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 
 Na    Cartea profetului Naum 
 Hab   Cartea profetului Habacuc 
 Sof    Cartea profetului Sofonia 
 Ag    Cartea profetului Aggeu 
 Zah   Cartea profetului Zaharia 
 Mal   Cartea profetului Malahia 
 Înţ    Cartea Întelepciunii 
 Sir    Cartea lui Ben Sirah (= Ecleziasticul) 
 1 şi 2 Mac  Cărţile 1 şi 2 ale Macabeilor 
 
 Mt    Evanghelia după Matei 
 Mc   Evanghelia după Marcu 
 Lc   Evanghelia după Luca 
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 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 
 Tes   Scrisorile 1 şi 2 ale sfântului apostol Paul către tesaloniceni 
 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. Însa 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 
Dom
nului 

C
ic
lu
l 
d
u
m
in
ic
al 

C
ic
lu
l 

fe
ri
al 

Miercur
ea 

Cenuşii 

Paştele Rusaliil
e 

Sărbătorile de peste an Duminica 
I 

din 
Advent 

      Înainte de Post După timpul 
Pascal 

 

      Până să
pt. 

Din de la 
săpt. 

 

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

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 dec. 
1 dec. 

30 nov. 
28 nov. 

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 nov. 
3 dec. 
2 dec. 

30 nov. 
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 nov. 
28 nov. 
27 nov. 
2 dec. 

013 
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 dec. 
30 nov. 
29 nov. 
27 nov. 
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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; Naum; 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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TIMPUL ADVENTULUI 
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DUMINICA I 

  
ANUL A 

  
 LECTURA I  Domnul cheamă toate popoarele 
      la pacea veşnică a împărăţiei lui Dumnezeu. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia 2,1-5 
1 Viziunea pe care a avut-o Isaia, fiul lui Amos, 
 cu privire la Iuda şi Ierusalim. 
2  În zilele care vor veni, 
 muntele casei Domnului va fi înălţat peste vârfurile munţilor 
 şi se va ridica deasupra dealurilor. 
 Toate popoarele se vor îndrepta într-acolo. 
3 Multe popoare vor veni şi vor zice: 
 „Veniţi să ne suim pe muntele Domnului, 
 la casa Dumnezeului lui Iacob, 
 ca el să ne înveţe căile sale şi să umblăm pe cărările sale”. 
 Căci din Sion va ieşi legea 
 şi cuvântul lui Dumnezeu din Ierusalim. 
4 El va judeca neamurile şi va da legile sale multor popoare. 
 Nici un neam nu va mai ridica sabia împotriva altuia 
 şi nu se vor mai pregăti pentru războaie; 
 îşi vor transforma săbiile în fiare de plug şi suliţele în seceri. 
5 Voi, cei din casa lui Iacob, veniţi să umblăm în lumina Domnului! 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 121,1-2.4-5.6-7.8-9 (R.: cf. 1) 
  
 R.: Vom merge cu bucurie 
  în casa Domnului. 
  
1 M-am bucurat când mi s-a spus: 
 „Vom merge în casa Domnului”. 
2 Iată, picioarele noastre păşesc 
 prin porţile tale, Ierusalime. R. 
  
4 Acolo urcă seminţiile, seminţiile Domnului, 
 ca, după Legea lui Israel, să laude numele Domnului. 
5 Acolo sunt scaunele de judecată, 
 tronurile casei lui David. R. 
  
6 Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului. 
 Pace celor care te iubesc. 
7 Pacea să locuiască între zidurile tale 
 şi liniştea în casele tale. R. 
  
8 De dragul fraţilor şi prietenilor mei, 
 spune: „Pace ţie!” 
9 De dragul casei Domnului Dumnezeului nostru 
 mă rog pentru fericirea ta! R. 
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 LECTURA A II-A  Aproape este mântuirea noastră. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către romani  13,11-14 
 

11 Fraţilor, ştiţi în ce timp ne găsim; 
 acum este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; 
 mântuirea este mai aproape de noi 
 decât atunci când am primit credinţa. 
12 Noaptea e pe sfârşite; ziua este aproape. 
 Să lepădăm, aşadar, faptele întunericului 
 şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii. 
13 Să umblăm cuviincios ca ziua: 
 nu în chefuri şi beţii, 
 nu în desfrânări şi fapte de ruşine, 
 nu în ceartă şi în invidie, 
14 ci îmbrăcându-vă în Domnul Isus Cristos, 
 şi nu vă îngrijiţi de trup întru poftele lui. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE Ps 84,8 
 (Aleluia) Arată-ne, Doamne, îndurarea ta 
    şi dă-ne mântuirea ta. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Vegheaţi, ca să fiţi gata. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 24,37-44 
 
37  În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 
 „Precum a fost în zilele lui Noe, 
 aşa va fi şi la venirea Fiului Omului. 
38 Căci precum în zilele de dinaintea potopului 
 oamenii mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, 
 până în ziua când Noe a intrat în corabie, 
39 şi nu au ştiut nimic până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, 
 tot aşa va fi şi la venirea Fiului Omului. 
40 Atunci, din doi oameni care vor fi pe câmp, 
 unul va fi luat şi altul va fi lăsat; 
41 din două femei care vor măcina la moară, 
 una va fi luată şi alta va fi lăsată. 
42 Vegheaţi, aşadar, 
 căci nu ştiţi în care zi va veni Domnul vostru. 
43 Dar aceasta să o ştiţi: 
 dacă ar şti stăpânul casei în care ceas va veni hoţul, 
 ar veghea negreşit şi n-ar lăsa să i se spargă casa. 
44 De aceea, şi voi fiţi gata, 
 căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu gândiţi”. 
 

Cuvântul Domnului 
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ANUL B 

  
 LECTURA I  O, dacă ai sfâşia cerurile şi ai coborî! 
  
 Citire din cartea profetului Isaia 63,16b-17; 64,1.3b-8 
 
16b Tu, Doamne, eşti Tatăl nostru, răscumpărătorul nostru; 
 acesta este din veşnicie numele tău. 
17 Pentru ce, Doamne, ne laşi să rătăcim departe de căile tale, 
 pentru ce laşi inimile noastre să se împietrească 
 încât să nu mai simtă frica de tine? 
 Întoarce-te, din dragoste pentru robii tăi, 
 pentru seminţiile moştenirii tale. 
64,1 O, dacă ai sfâşia cerurile şi ai coborî! 
 Munţii s-ar topi în faţa ta. 
3b Ai coborât şi în faţa ta munţii s-au cutremurat. 
4 Niciodată nu s-a pomenit, 
 nici nu s-a auzit vorbindu-se, 
 iar ochiul nu a văzut vreodată 
 pe vreun alt dumnezeu afară de tine, 
 care să facă asemenea lucruri pentru cei care se încred în el. 
5 Tu mergi în întâmpinarea celor 
 care săvârşesc cu bucurie faptele dreptăţii 
 şi îşi aduc aminte de tine, mergând pe căile tale. 
 Iată, tu te-ai mâniat pentru că am păcătuit; 
 vom suferi veşnic, sau putem fi mântuiţi? 
6 Toţi eram ca necuraţii 
 şi toate faptele noastre bune erau ca un veşmânt pătat. 
 Toţi am căzut ca frunzele uscate 
 şi fărădelegile noastre ne-au spulberat ca vântul. 
7 Nimeni nu cheamă numele tău, 
 nimeni nu se trezeşte ca să-şi caute sprijinul în tine. 
 De aceea ţi-ai ascuns faţa de la noi 
 şi ne-ai lăsat să pierim sub povara fărădelegilor noastre. 
8 Dar, Doamne, tu eşti Tatăl nostru, 
 noi suntem lutul, iar tu olarul; 
 noi suntem cu toţii lucrarea mâinilor tale. 
 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 79,2ac şi 3b.15-16.18-19 (R: 4) 
  
 R.: Întoarce-ne la tine, Doamne, 
  şi vom fi mântuiţi. 
  
2ac Păstor al lui Israel care ne călăuzeşti, ia aminte; 
 tu care şezi peste heruvimi, arată-te în strălucirea ta. 
3b Arată-ţi puterea şi vino să ne mântuieşti. R. 
  
15 Dumnezeul oştirilor, întoarce-te spre noi; 
 priveşte din cer şi vezi. 
16 Cercetează via aceasta. 
 Ocroteşte ceea ce a sădit mâna ta. R. 
  
18 Mâna ta să fie peste omul ocrotit de tine, 
 peste fiul omului pe care ţi l-ai ales. 
19 Atunci nu ne vom mai îndepărta de tine, 
 tu ne vei da viaţă şi numele tău îl vom chema. R. 
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 LECTURA A II-A  Aşteptăm arătarea Domnului nostru Isus Cristos. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către corinteni 1,3-9 
 
3 Fraţilor, 
 har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, 
 şi de la Domnul Isus Cristos. 
4 Mulţumesc totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, 
 pentru harul lui Dumnezeu, dat vouă în Cristos Isus; 
5 căci în el aţi primit toate bogăţiile cuvântului 
 şi ale cunoaşterii lui Dumnezeu. 
6 În felul acesta mărturia despre Cristos 
 a fost bine întărită în mijlocul vostru, 
7 astfel încât nu sunteţi lipsiţi de nici un dar, 
 aşteptând arătarea Domnului nostru Isus Cristos. 
8 El vă va întări până la sfârşit, 
 încât să fiţi nevinovaţi în ziua Domnului nostru Isus Cristos. 
9 Credincios este Dumnezeu, 
 care v-a chemat la împărtăşirea cu Fiul său Isus Cristos, Domnul nostru. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE Ps 84,8 
 (Aleluia) Arată-ne, Doamne, îndurarea ta 
    şi dă-ne mântuirea ta. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Vegheaţi, căci nu ştiţi când va veni stăpânul casei. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu 13,33-37 
 

 În timpul acela, 
 Isus a spus ucenicilor săi: 
33 „Luaţi aminte, vegheaţi şi vă rugaţi, 
 căci nu ştiţi când va veni vremea aceea. 
34 Se va întâmpla ca şi cu un om care a plecat într-o călătorie; 
 lăsându-şi casa, el a dat puterea în mâna slugilor 
 şi a rânduit fiecăruia lucrul lui, 
 iar portarului i-a poruncit să vegheze. 
35 Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi când va veni stăpânul casei; 
 poate veni fie seara, fie la miezul nopţii, 
 fie la cântatul cocoşului, fie dimineaţa. 
36 Nu cumva, venind pe neaşteptate, 
 să vă găsească dormind. 
37 Iar ceea ce vă zic vouă, o spun tuturor: vegheaţi!” 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL C 

  
 LECTURA I  Voi ridica dintre urmaşii lui David o odraslă dreaptă. 
  
 Citire din cartea profetului Ieremia  33,14-16 
 
14 Iată, vor veni zile, spune Domnul, 
 când voi împlini făgăduinţa de fericire 
 pe care am făcut-o casei lui Israel şi casei lui Iuda. 
15 În zilele acelea şi în timpul acela 
 voi ridica dintre urmaşii lui David o odraslă dreaptă 
 care va judeca şi va face dreptate pe pământ. 
16 În zilele acelea Iuda va fi eliberat şi Ierusalimul va trăi în linişte; 
 iată numele care i se va da: 
 „Domnul este dreptatea noastră”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 24,4bc-5ab.8-9.10 şi 14 (R.: 1b) 
  
 R.: Către tine, Doamne, 
  înalţ sufletul meu. 
  
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. 
  
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. 
  
10 Toate căile Domnului sunt adevăr şi îndurare 
 pentru cei ce păzesc legământul şi îndrumările sale. 
14 Domnul este prietenul celor care se tem de dânsul 
 şi le oferă legământul său spre îndrumare. R. 
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 LECTURA A II-A  Să întărească Domnul inimile voastre 
       pentru venirea lui Cristos. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
 către tesaloniceni  3,12-4,2 
 
12 Fraţilor, 
 Domnul să facă să creşteţi tot mai mult în dragoste unul faţă de altul 
 şi faţă de toţi oamenii, 
 precum prisosim şi noi în dragoste faţă de voi. 
13 El să vă întărească inimile 
 ca să fiţi fără de prihană în sfinţenie înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, 
 la venirea Domnului nostru Isus Cristos împreună cu toţi sfinţii săi. 
4,1 De altfel, fraţilor, 
 voi aţi învăţat de la noi cum trebuie să vă purtaţi 
 ca să fiţi plăcuţi lui Dumnezeu; 
 şi într-adevăr, faceţi ceea ce aţi învăţat. 
 Vă rugăm şi vă îndemnăm în Domnul Isus 
 să faceţi paşi înainte în privinţa aceasta. 
2 De altfel ştiţi bine ce învăţături v-am dat din partea Domnului Isus. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE Ps 84,8 
 (Aleluia) Arată-ne, Doamne, îndurarea ta 
    şi dă-ne mântuirea ta. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Se apropie mântuirea voastră. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 21,25-28.34-36 
 
25 În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 
 „Vor fi semne în soare, în lună şi în stele, 
 iar pe pământ popoarele se vor înspăimânta 
 din cauza vuietului mării şi al valurilor. 
26 Oamenii vor muri de groază 
 în aşteptarea celor ce au să vină peste lume, 
 căci puterile cerului se vor clătina. 
27 Atunci îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori 
 cu putere şi cu slavă mare. 
28 Când vor începe să se întâmple acestea, 
 ridicaţi-vă capetele şi priviţi în sus 
 pentru că mântuirea voastră se apropie. 
34 Fiţi cu băgare de seamă 
 să nu se îngreuneze inimile voastre din pricina chefurilor, 
 a beţiilor şi a grijilor vieţii acesteia 
 şi să nu vină peste voi ziua aceea fără de veste. 
35 Căci ea va veni ca o cursă 
 peste toţi aceia ce locuiesc pe faţa întregului pământ. 
36 Vegheaţi aşadar tot timpul şi rugaţi-vă, 
 ca să scăpaţi de toate acestea care vor veni 
 şi să puteţi sta în picioare înaintea Fiului Omului”. 
  

Cuvântul Domnului 
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LUNI 

  
 LECTURA I*  Domnul cheamă toate popoarele 
     la pacea veşnică a împărăţiei lui Dumnezeu. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia 2,1-5 
 
1 Viziunea pe care a avut-o Isaia, fiul lui Amos, 
 cu privire la Iuda şi Ierusalim. 
2 În zilele care vor veni, 
 muntele casei Domnului va fi înălţat peste vârfurile munţilor 
 şi se va ridica deasupra dealurilor. 
 Toate popoarele se vor îndrepta într-acolo. 
3 Multe popoare vor veni şi vor zice: 
 „Veniţi să ne suim pe muntele Domnului, 
 la casa Dumnezeului lui Iacob, 
 ca el să ne înveţe căile sale şi să umblăm pe cărările sale”. 
 Căci din Sion va ieşi legea 
 şi cuvântul lui Dumnezeu din Ierusalim. 
4 El va judeca neamurile şi va da legile sale multor popoare. 
 Nici un neam nu va mai ridica sabia împotriva altuia 
 şi nu se vor mai pregăti pentru războaie; 
 îşi vor transforma săbiile în fiare de plug şi suliţele în seceri. 
5 Voi, cei din casa lui Iacob, veniţi să umblăm în lumina Domnului! 
  

Cuvântul Domnului 
  
 * Când în Duminica I din Advent, anul A, se citeşte lectura de mai sus, se poate lua, la 

alegere, 
 lectura următoare: 
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 LECTURA I  Va fi bucurie mare pentru cei care vor fi mântuiţi. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia 4,2-6 
 
2 În ziua aceea, 
 mlădiţa Domnului va fi plină de măreţie şi slavă 
 şi rodul pământului va fi plin de strălucire şi frumuseţe 
 pentru cei mântuiţi ai lui Israel. 
3 Oricine va supravieţui în Sion şi va scăpa cu viaţă în cetate 
 va fi numit sfânt şi va fi înscris să trăiască în Ierusalim. 
4 După ce Domnul va fi curăţit fărădelegile fiicelor Sionului 
 şi va fi spălat Ierusalimul de sânge prin duhul dreptăţii şi al curăţirii 
5 Domnul va aşeza peste toată întinderea muntelui Sionului 
 şi peste locurile lui de adunare 
 ziua un nor de fum, 
 iar noaptea un foc cu flăcări strălucitoare. 
 Peste toată slava sa se va întinde un cort, 
6 ca umbrar împotriva arşiţei soarelui 
 şi ca adăpost de ocrotire împotriva furtunii şi a ploii. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 121,1-2.4-5.6-7.8-9 (R: cf. 1) 
  
 R.: Vom merge cu bucurie 
  în casa Domnului. 
  
1 M-am bucurat când mi s-a spus: 
 „Vom merge în casa Domnului”. 
2 Iată, picioarele noastre păşesc 
 prin porţile tale, Ierusalime. R. 
  
4 Acolo urcă seminţiile, seminţiile Domnului, 
 ca, după Legea lui Israel, să laude numele Domnului. 
5 Acolo sunt scaunele de judecată, 
 tronurile casei lui David. R. 
  
6 Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului. 
 Pace celor care te iubesc. 
7 Pacea să locuiască între zidurile tale 
 şi liniştea în casele tale. R. 
  
8 De dragul fraţilor şi prietenilor mei, 
 spune: „Pace ţie!” 
9 De dragul casei Domnului Dumnezeului nostru 
 mă rog pentru fericirea ta! R. 
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 VERS LA EVANGHELIE  cf. Ps 79,4 
 (Aleluia) Doamne Dumnezeul nostru, vino şi ne eliberează, 
    arată-ne faţa ta şi vom fi mântuiţi. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Mulţi vor veni de la răsărit şi de la apus 
      în împărăţia cerurilor. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 8,5-11 
 
5 În timpul acela, 
 a intrat Isus în Cafarnaum 
 şi s-a apropiat de el un sutaş care l-a rugat zicându-i: 
6 „Doamne, servitorul meu zace în casă paralizat, chinuindu-se cumplit”. 
7 I-a zis Isus: 
 „Voi veni şi-l voi vindeca”. 
8 „Doamne, a reluat sutaşul, 
 nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, 
 dar spune numai un cuvânt şi se va vindeca slujitorul meu. 
9 Căci şi eu, deşi sunt un om supus altora, am sub ascultarea mea ostaşi 
 şi dacă-i spun unuia: du-te, se duce; 
 şi altuia: vino, vine; 
 şi slugii mele: fă aceasta, face”. 
10 Auzind acestea Isus s-a mirat 
 şi a zis celor care veneau după el: 
 „Adevăr vă spun, 
 nici în Israel n-am găsit o credinţă atât de mare. 
11 Şi vă spun că mulţi de la răsărit şi de la apus 
 vor veni şi vor sta la masă cu Abraham, cu Isaac şi cu Iacob 
 în împărăţia cerurilor”. 
  

Cuvântul Domnului 
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MARŢI 

  
 LECTURA I  Se va odihni peste el Duhul Domnului. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia 11,1-10 
 
1 În ziua aceea, 
 o mlădiţă va ieşi din tulpina lui Iese 
 şi un lăstar va da din rădăcinile lui. 
2 Se va odihni peste el Duhul Domnului: 
 duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, 
 duhul sfatului şi al tăriei, 
 duhul cunoştinţei şi al fricii de Domnul. 
3 În frica de Domnul îşi va găsi fericirea. 
 Nu va judeca după înfăţişare, nici nu va hotărî după cele auzite, 
4 ci va judeca pe cei săraci cu dreptate 
 şi va hotărî cu nepărtinire asupra sărmanilor din ţară. 
 Va lovi pământul cu toiagul cuvântului său 
 şi va omorî cu suflarea buzelor sale pe cel fărădelege. 
5 Dreptatea va fi cingătoarea şoldurilor sale 
 şi credincioşia brâul mijlocului său. 
6 Atunci lupul va locui împreună cu mielul 
 şi leopardul se va culca lângă puiul de căprioară; 
 viţelul şi leul vor mânca împreună 
 şi un copil îi va paşte. 
7 Junca se va duce la păscut împreună cu ursoaica 
 şi puii lor se vor culca împreună. 
 Leul va mânca paie ca boul. 
8 Sugarul se va juca la gaura viperei, 
 iar copilul abia înţărcat îşi va întinde mâna în vizuina şarpelui otrăvitor. 
9 Nu va fi nici o nenorocire şi nici un prăpăd în tot muntele meu cel sfânt, 
 căci tot pământul va fi plin de cunoştinţa lui Dumnezeu, 
 ca fundul mării de apele care îl acoperă. 
10 În acel timp, 
 lăstarul din rădăcina lui Iese va fi ca un steag pentru popoare, 
 pe el îl vor căuta neamurile şi locuinţa lui va fi glorioasă. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 71,1b-2.7-8.12-13.17 (R.: cf. 7) 
  
 R.: Iată vin zilele dreptăţii 
  şi ale păcii. 
  
1b Dumnezeule, dăruieşte împăratului puterile tale 
 şi înzestrează cu sfinţenia ta pe fiul împăratului, 
2 şi el va judeca pe poporul tău cu dreptate 
 şi pe săracii tăi cu nepărtinire. R. 
  
7 În zilele lui va înflori dreptatea, 
 şi belşug de pace veşnică. 
8 El va domni de la o mare la alta, 
 de la Râu până la marginile pământului. R. 
  
12 Domnul va ajuta pe săracul care strigă 
 şi pe nenorocitul care cere ajutor. 
13 Va avea milă de cel slab şi lipsit 
 şi va uşura viaţa săracilor. R. 
  
17 Numele lui va dăinui în veci, 
 cât va fi soarele. 
 În el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului 
 şi toate popoarele îl vor preamări. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE 
 (Aleluia) Iată, Domnul nostru vine cu putere, 
    el va lumina ochii slujitorilor săi. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Isus a tresărit de bucurie în Duhul Sfânt. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 10,21-24 
 
21 În timpul acela, 
 Isus a tresărit de bucurie în Duhul Sfânt şi a zis: 
 „Te slăvesc pe tine, Părinte, Domn al cerului şi al pământului, 
 pentru că ai ascuns aceste lucruri celor înţelepţi şi pricepuţi 
 şi le-ai descoperit celor mici. 
 Da, Părinte, căci aşa ţi-a plăcut ţie. 
22 Toate mi-au fost date de Tatăl meu 
 şi nimeni nu cunoaşte cine este Fiul decât numai Tatăl, 
 nici cine este Tatăl decât numai Fiul 
 şi cel căruia vrea Fiul să-i descopere”. 
23 Apoi, întorcându-se către ucenici, le-a zis deoparte: 
 „Fericiţi ochii care văd cele ce vedeţi voi. 
24 Căci vă spun: 
 mulţi profeţi şi regi au voit să vadă ceea ce vedeţi voi, 
 dar n-au văzut, 
 şi să audă ceea ce auziţi voi 
 şi n-au auzit”. 
  

Cuvântul Domnului 
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MIERCURI 

  
 LECTURA I  Domnul cheamă la ospăţul său 
      şi şterge lacrimile de pe feţele tuturor. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia 25,6-10a 
 
6 În ziua aceea, 
 Domnul oştirilor va pregăti pe muntele acesta pentru toate popoarele 
 un ospăţ cu cărnuri grase, un ospăţ cu vinuri alese, 
 cu cărnuri pline de măduvă, cu vinuri vechi şi limpezite. 
7 Pe muntele acesta 
 el va da la o parte vălul de pe faţa tuturor popoarelor 
 şi învelitoarea care acoperă toate neamurile. 
8 El va nimici moartea pe vecie. 
 Domnul Dumnezeu va şterge lacrimile de pe feţele tuturor 
 şi va îndepărta de pe pământ ocara poporului său, 
 căci Domnul a vorbit. 
9 Se va spune în ziua aceea: 
 „Iată, acesta este Dumnezeul nostru de la care am aşteptat mântuirea, 
 acesta este Domnul în care am nădăjduit; 
 să ne bucurăm şi să ne veselim de mântuirea lui, 
10 căci mâna Domnului se va odihni pe muntele acesta”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-3a.3b-4.5.6 (R.: 6cd) 
  
 R.: Voi locui în casa Domnului 
  până la sfârşitul zilelor mele. 
  
1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic; 
2 el mă paşte în păşuni verzi 
 şi mă duce la ape liniştite; 
3a îmi înviorează sufletul. R. 
  
3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstirea numelui său. 
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii, 
 nu mă voi teme de nici un rău, căci tu eşti cu mine. 
 Toiagul tău şi nuiaua ta mă apără. R. 
  
5 Tu îmi întinzi masă 
 în faţa potrivnicilor mei, 
 îmi ungi capul cu untdelemn 
 şi paharul meu este plin de se revarsă. R. 
  
6 Da, 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 
 (Aleluia) Iată, Domnul vine ca să mântuiască poporul său; 
    fericiţi cei pregătiţi să iasă în întâmpinarea lui. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Isus vindecă mulţi bolnavi şi înmulţeşte pâinile. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 15,29-37 
 
29 În acel timp, 
 Isus a venit lângă Marea Galileii şi, suindu-se pe munte, s-a aşezat acolo. 
30 Atunci a venit la el o mulţime mare, 
 având cu ea şchiopi, orbi, muţi, ciungi şi alţi mulţi bolnavi; 
 i-au aşezat la picioarele lui, iar el i-a vindecat, 
31 astfel încât mulţimea se minuna văzându-i pe muţi vorbind, 
 pe ciungi vindecaţi, pe şchiopi umblând, pe orbi văzând, 
 şi-l slăveau pe Dumnezeul lui Israel. 
32 Isus, chemându-i la sine pe ucenicii săi, le-a zis: 
 „Îmi este milă de mulţime, căci, iată, 
 sunt trei zile de când stă lângă mine şi nu are ce să mănânce; 
 nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să leşine de foame pe drum”. 
33 Ucenicii i-au zis: „De unde să luăm noi aici în pustiu atâtea pâini, 
 pentru a sătura atâta mulţime?” 
34 Isus i-a întrebat: „Câte pâini aveţi?” 
 Ei au răspuns: „Şapte şi puţini peştişori”. 
35 Poruncind mulţimii să se aşeze jos pe pământ, 
36 a luat cele şapte pâini şi peştii 
 şi, după ce a mulţumit, a frânt şi a dat ucenicilor, 
 iar ucenicii au împărţit mulţimii. 
37 Au mâncat toţi şi s-au săturat, 
 iar cu firimiturile rămase au umplut şapte coşuri. 
  

Cuvântul Domnului 
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JOI 

  
 LECTURA I  Să intre neamul drept şi credincios. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia 26,1-6 
 
1 În ziua aceea, 
 se va cânta cântarea aceasta în ţinutul lui Iuda: 
 „Avem o cetate puternică; 
 Domnul ne vine în ajutor cu ziduri şi întărituri. 
2 Deschideţi porţile ca să intre neamul cel drept şi credincios, 
3 a cărui inimă este neclintită, care păstrează pacea, 
 pentru că îşi pune nădejdea în tine. 
4 Încredeţi-vă în Domnul pururea, 
 căci Domnul Dumnezeu este stânca veşnică. 
5 El i-a coborât pe cei ce locuiau pe înălţime, 
 a smerit cetatea cea îngâmfată, 
 a doborât-o la pământ şi a culcat-o în ţărână. 
6 Ea este călcată în picioare, 
 peste ea trec picioarele săracilor şi paşii celor asupriţi”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 117,1.8-9.19-21.25-27 (R.: 26a) 
  
 R.: Binecuvântat este cel care vine 
  în numele Domnului. 
 sau 
  Aleluia 
  
1 Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun, 
 veşnică este îndurarea lui. 
8 Mai bine este să te încrezi în Domnul 
 decât să te încrezi în oameni. 
9 Mai bine este să te încrezi în Domnul 
 decât să te încrezi în cei puternici. R. 
  
19 Deschideţi-mi porţile dreptăţii 
 ca să intru şi să aduc mulţumire Domnului. 
20 Aici este poarta Domnului, cei drepţi vor intra printr-însa. 
21 Te laud pentru că m-ai ascultat 
 şi ai fost salvarea mea. R. 
  
25 O, Doamne, ajută-mă, 
 Doamne, dă-mi biruinţă! 
26 Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. 
 Vă binecuvântăm din casa Domnului. 
27 Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE  Is 55,6 
 (Aleluia) Căutaţi pe Domnul căci acum poate fi găsit; 
    chemaţi-l pe el căci acum este aproape. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Cine face voinţa Tatălui va intra în împărăţia cerurilor. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 7,21.24-27 
 
21 În acel timp, a spus Isus ucenicilor săi: 
 „Nu oricine îmi zice mie Doamne, Doamne, 
 va intra în împărăţia cerurilor, 
 dar cel care face voinţa Tatălui meu din ceruri. 
24 De aceea, 
 oricine aude aceste cuvinte ale mele şi le împlineşte, 
 se va asemăna cu un om înţelept care şi-a clădit casa pe stâncă. 
25 A căzut ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, au izbit în casa aceea, 
 dar ea n-a căzut, fiindcă era clădită pe stâncă. 
26 Dar oricine aude aceste cuvinte ale mele şi nu le îndeplineşte, 
 se va asemăna cu un om nechibzuit care şi-a clădit casa pe nisip. 
27 A căzut ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, au izbit în casa aceea 
 şi s-a prăbuşit, iar prăbuşirea ei a fost mare”. 
  

Cuvântul Domnului 
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VINERI 

  
 LECTURA I  În ziua aceea cei orbi vor vedea. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia 29,17-24 
 
17 Acestea le spune Domnul: 
 „Încă puţină vreme şi Libanul se va preface în grădină, 
 iar grădina va fi socotită pădure. 
18 În timpul acela, 
 cei surzi vor auzi cuvintele unei cărţi 
 şi ochii celor orbi, eliberaţi de umbră şi întuneric, vor vedea. 
19 Cei smeriţi se vor bucura în Domnul 
 şi cei săraci se vor veseli de Sfântul lui Israel, 
20 căci asupritorul nu va mai fi, 
 cel batjocoritor va pieri 
 şi cei care pândeau să facă rău vor fi nimiciţi. 
21 Vor pieri cei care osândeau pe alţii la judecată cu vorbele lor 
 şi cei care întindeau curse când cineva îi dojenea la poarta cetăţii 
 şi năpăstuiau fără temei pe cel nevinovat. 
22 De aceea, aşa vorbeşte Domnul către casa lui Iacob, 
 el care l-a răscumpărat pe Abraham: 
 „De acum încolo, nu se va mai ruşina Iacob şi faţa lui nu va mai roşi. 
23 Atunci când el şi copiii lui vor vedea lucrarea mâinilor mele în mijlocul lor, 
 vor sfinţi numele meu, 
 vor chema sfânt pe Sfântul lui Iacob 
 şi se vor teme de Dumnezeul lui Israel. 
24 Cei rătăciţi cu duhul vor căpăta înţelepciune şi cei cârtitori învăţătura”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,1.4.13-14 (R.: 1a) 
  
 R.: Domnul este lumina 
  şi mântuirea mea. 
  
1 Domnul este lumina şi mântuirea mea, de cine mă voi teme? 
 Domnul este apărătorul vieţii mele, 
 de cine mă voi înfricoşa? R. 
  
4 Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte: 
 să locuiesc în casa Domnului 
 în toate zilele vieţii mele, 
 ca să mă bucur de frumuseţea Domnului, 
 cercetând lăcaşul său. 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 
 (Aleluia) Iată, Domnul nostru vine cu putere, 
    el va lumina ochii slujitorilor săi. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Doi orbi care au crezut în Isus au fost vindecaţi. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 9,27-31 
 
27 În timpul acela, 
 Isus trecând pe acolo, 
 s-au luat după el doi orbi, care strigau şi ziceau: 
 „Fiul lui David, ai milă de noi!” 
28 După ce a intrat în casă, 
 orbii au venit la el şi Isus i-a întrebat: 
 „Credeţi că pot să fac lucrul acesta?” 
 I-au răspuns: 
 „Da, Doamne!” 
29 Atunci le-a atins ochii, zicând: 
 „Facă-se vouă după credinţa voastră”. 
30 Şi li s-au deschis ochii. 
 Apoi, Isus le-a poruncit cu asprime: 
 „Vedeţi, să nu afle nimeni!” 
31 Dar ei, cum au ieşit afară, 
 au răspândit vestea despre el în tot ţinutul acela. 
  

Cuvântul Domnului 
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SÂMBĂTĂ 

  
 LECTURA I  Cel milostiv va avea milă de tine la glasul chemării tale. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia 30,19-21.23-26 
 
19 Acestea le spune Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: 
 „Popor al Sionului, care locuieşti în Ierusalim, nu mai plânge! 
 El se va îndura de tine când vei striga; 
 cum va auzi, te va asculta. 
20 După ce Domnul îţi va fi dat pâinea îngrijorării şi apa strâmtorării, 
 învăţătorii tăi nu se vor mai ascunde, 
 dar ochii tăi îi vor vedea pe cei care te învaţă 
21 şi urechile tale vor auzi cuvântul celor care te călăuzesc, 
 zicându-ţi: 
 «Aceasta este calea, mergi pe ea». 
 Atunci nu vei apuca nici la dreapta, nici la stânga. 
23 Dumnezeu îţi va da ploaia pentru sămânţa pe care o vei arunca în pământ 
 şi pâinea pe care o va rodi pământul va fi gustoasă şi hrănitoare. 
 Turmele tale vor paşte în ziua aceea pe pajişti întinse. 
24 Boii şi măgarii îţi vor lucra pământul, 
 vor mânca nutreţ sărat, vânturat cu lopata şi cu ciurul. 
25 Pe orice munte înalt şi pe orice deal mare, vor fi râuleţe şi pâraie de apă 
 în ziua măcelului groaznic, atunci când turnurile vor cădea. 
26 Luna va străluci ca soarele, 
 iar soarele va străluci de şapte ori mai mult, ca lumina a şapte zile, 
 în ziua când Domnul va lega rănile poporului său 
 şi va vindeca vânătăile de pe trupul lui”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 146,1-2.3-4.5-6 (R.: Is 30,18) 
  
 R.: Fericiţi sunt toţi care 
  îl aşteaptă pe Domnul. 
 sau 
  Aleluia 
  
1 Lăudaţi pe Domnul 
 căci este bine să-l lăudăm pe Dumnezeul nostru; 
 plăcut lucru este să-i cântăm lui. 
2 Domnul reclădeşte Ierusalimul, 
 strânge pe surghiuniţii lui Israel. R. 
  
3 El vindecă pe cei cu inima zdrobită 
 şi leagă rănile lor. 
4 El cunoaşte numărul stelelor 
 şi le dă nume la toate. R. 
  
5 Mare este Domnul şi puternic prin tăria lui, 
 înţelepciunea lui nu are margini. 
6 Domnul sprijină pe cei sărmani 
 şi doboară pe cei păcătoşi la pământ. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE  Is 33,22 
 (Aleluia) Domnul este judecătorul nostru, legiuitorul şi împăratul nostru: 
    el ne va mântui pe noi. 
  
 EVANGHELIA  Văzând mulţimile, i s-a făcut milă de ele. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 9,35-10,1.6-8 
 
35 În timpul acela, 
 Isus străbătea toate cetăţile şi satele, 
 învăţând în sinagogile lor, 
 propovăduind Evanghelia împărăţiei 
 şi vindecând orice boală şi orice neputinţă. 
36 Văzând mulţimile, 
 i s-a făcut milă de ele, pentru că erau istovite şi risipite ca nişte oi fără păstor. 
37 Atunci le-a zis ucenicilor săi: 
 „Secerişul este într-adevăr mare, dar lucrătorii sunt puţini. 
38 Rugaţi-l, aşadar, pe stăpânul secerişului să trimită lucrători în secerişul său”. 
10,1 Apoi, chemându-i la el pe cei doisprezece ucenici, 
 le-a dat putere asupra duhurilor necurate, 
 ca să le scoată şi să vindece orice boală şi orice neputinţă. 
6 Şi le-a spus: 
 „Mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. 
7 Mergând, propovăduiţi zicând: 
 «împărăţia cerurilor este aproape». 
8 Vindecaţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei morţi, 
 curăţiţi pe cei leproşi, scoateţi diavolii; 
 în dar aţi primit, în dar să daţi”. 
  

Cuvântul Domnului 
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DUMINICA A II-A 
  

ANUL A 
  
 LECTURA I  Se va odihni peste el Duhul Domnului. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia 11,1-10 
 
1 În ziua aceea, 
 o mlădiţă va ieşi din tulpina lui Iese 
 şi un lăstar va da din rădăcinile lui. 
2 Se va odihni peste el Duhul Domnului: 
 duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, 
 duhul sfatului şi al tăriei, 
 duhul cunoştinţei şi al fricii de Domnul. 
3 În frica de Domnul îşi va găsi fericirea. 
 Nu va judeca după înfăţişare, nici nu va hotărî după cele auzite, 
4 ci va judeca pe cei săraci cu dreptate 
 şi va hotărî cu nepărtinire asupra sărmanilor din ţară. 
 Va lovi pământul cu toiagul cuvântului său 
 şi va omorî cu suflarea buzelor sale pe cel fărădelege. 
5 Dreptatea va fi cingătoarea şoldurilor sale 
 şi credincioşia brâul mijlocului său. 
6 Atunci lupul va locui împreuna cu mielul 
 şi leopardul se va culca lângă puiul de căprioară; 
 viţelul şi leul vor mânca împreună 
 şi un copil îi va paşte. 
7 Junca se va duce la păscut împreună cu ursoaica 
 şi puii lor se vor culca împreună. 
 Leul va mânca paie ca boul. 
8 Sugarul se va juca la gaura viperei, 
 iar copilul abia înţărcat îşi va întinde mâna în vizuina şarpelui otrăvitor. 
9 Nu va fi nici o nenorocire şi nici un prăpăd în tot muntele meu cel sfânt, 
 căci tot pământul va fi plin de cunoştinţa lui Dumnezeu, 
 ca fundul mării de apele care îl acoperă. 
10 În acel timp, 
 lăstarul din rădăcina lui Iese va fi ca un steag pentru popoare, 
 pe el îl vor căuta neamurile şi locuinţa lui va fi glorioasă. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 71,1b-2.7-8.12-13.17 (R.: 7) 
  
 R.: Iată vin zilele dreptăţii 
  şi ale păcii. 
  
1b  Dumnezeule, dăruieşte împăratului puterile tale 
 şi înzestrează cu sfinţenia ta pe fiul împăratului, 
2 şi el va judeca pe poporul tău cu dreptate 
 şi pe săracii tăi cu nepărtinire. R. 
  
7 În zilele lui va înflori dreptatea, 
 şi belşug de pace veşnică. 
8 El va domni de la o mare la alta, 
 de la Râu până la marginile pământului. R. 
  
12 Domnul va ajuta pe săracul care strigă 
 şi pe nenorocitul care cere ajutor. 
13 Va avea milă de cel slab şi lipsit 
 şi va uşura viaţa săracilor. R. 
  
17 Numele lui va dăinui în veci, 
 cât va fi soarele. 
 În el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului 
 şi toate popoarele îl vor preamări. R. 
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 LECTURA A II-A  Cristos a mântuit pe toţi oamenii. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către romani  15,4-9 
 
4 Fraţilor, 
 toate cele ce s-au scris mai înainte 
 pentru învăţătura voastră s-au scris, 
 pentru ca prin răbdarea şi mângâierea ce vin din Scripturi, să avem speranţă. 
5 Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă dea vouă 
 să aveţi unul faţă de altul aceleaşi simţăminte după pilda lui Isus Cristos, 
6 pentru ca toţi împreună şi cu un singur glas 
 să-l slăviţi pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos. 
7 De aceea, primiţi-vă unii pe alţii, precum şi Cristos v-a primit pe voi 
 spre mărirea lui Dumnezeu. 
8 Căci eu spun că a fost Cristos slujitorul celor tăiaţi împrejur, 
 spre a arăta credincioşia lui Dumnezeu 
 şi fidelitatea sa în împlinirea promisiunilor făcute părinţilor, 
9 în timp ce păgânii îl slăvesc pe Dumnezeu pentru mila lui, 
 după cum stă scris: 
 „Pentru aceasta te voi preamări, Doamne, între neamuri 
 şi voi cânta laudă numelui tău”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE Lc 3,4.6 
 (Aleluia) Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui 
    şi toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Convertiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 3,1-12 
 
1 În acel timp, 
 Ioan Botezătorul a venit ca să predice în pustiul Iudeii. 
2 El zicea: 
 „Convertiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor”. 
3 El este acela despre care a vorbit profetul Isaia 
 care zice: 
 „Iată glasul celui care strigă în pustiu: 
 pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui”. 
4 Ioan purta o haină din păr de cămilă 
 şi o cingătoare de piele împrejurul mijlocului său; 
 el se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică. 
5 Atunci locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea 
 şi din tot ţinutul dimprejurul Iordanului 
6 ieşeau la el şi erau botezaţi de către el în Iordan, 
 mărturisindu-şi păcatele. 
7 Văzând însa pe mulţi din farisei şi saducei 
 venind să primească botezul lui, le zise: 
 „Pui de năpârci, 
 cine v-a învăţat să fugiţi de mânia ce va să vină? 
8 Faceţi deci roade vrednice de pocăinţa voastră 
9 şi nu spuneţi în voi înşivă: 
 avem pe Abraham de părinte; 
 căci vă spun că Dumnezeu 
 poate să ridice fii lui Abraham chiar şi din pietrele acestea. 
10 Securea e pusă deja la rădăcina copacilor. 
 Deci tot copacul care nu va face rod bun va fi tăiat şi aruncat în foc. 
11 Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, 
 dar cel care vine după mine este mai puternic decât mine, 
 iar eu nu sunt vrednic să-i duc încălţămintele; 
 el vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc. 
12 El are lopata în mână; 
 îşi va curăţi aria şi va aduna grâul în hambar, 
 iar paiele le va arde într-un foc ce nu se va stinge”. 
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ANUL B 
 

 LECTURA I  Pregătiţi calea Domnului! 
  
 Citire din cartea profetului Isaia 40,1-5.9-11 
 
1 Dumnezeul vostru spune: 
 „Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul meu. 
2 Daţi curaj Ierusalimului şi strigaţi-i 
 că robia lui a luat sfârşit, 
 că fărădelegea lui a fost ispăşită 
 şi că a luat pedeapsă îndoită 
 din mâna Domnului pentru păcatele sale”. 
3 Un glas strigă: 
 „Pregătiţi în pustiu calea Domnului, 
 neteziţi în loc neumblat drumul pentru Dumnezeul nostru. 
4 Toată valea să se umple, 
 tot muntele şi dealul să se plece, 
 căile strâmbe să fie drepte şi cele colţuroase netede. 
5 Atunci se va arăta slava Domnului 
 şi toată făptura o va vedea, 
 căci gura Domnului a vorbit”. 
9 Suie-te pe un munte înalt, 
 tu care vesteşti Sionului vestea cea bună, 
 ridică-ţi glasul cu putere, 
 tu care binevesteşti Ierusalimului, 
 înalţă-ţi glasul şi nu te teme, 
 spune cetăţilor lui Iuda: 
10 „Iată-l pe Dumnezeul vostru; 
 iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere 
 şi braţul lui supune totul. 
 Iată, preţul biruinţei lui este cu el 
 şi rodul izbânzii merge înaintea lui. 
11 El va paşte turma sa ca un păstor, 
 va lua în braţe mieii, îi va purta la pieptul său 
 şi va conduce la odihnă oile care alăptează”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 84,9ab-10.11-12.13-14 (R.: 8) 
  
 R.: Arată-ne, Doamne, îndurarea ta 
  şi dă-ne mântuirea ta. 
  
9ab Ascult ce zice Domnul. 
 El vorbeşte despre pace poporului său şi sfinţilor săi. 
10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el 
 şi pe pământul nostru va locui slava lui. R. 
  
11 Mila şi adevărul se vor întâlni, 
 dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa; 
12 adevărul va răsări din pământ 
 şi dreptatea va coborî din cer. R. 
  
13 Domnul îşi va revărsa binecuvântarea 
 şi pământul îşi va aduce roadele sale. 
14 Dreptatea va merge înaintea lui 
 şi-i va călăuzi paşii pe cale. R. 
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 LECTURA A II-A  Aşteptăm un cer nou şi un pământ nou. 
 
 Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Petru  3,8-14 
 
8  Preaiubiţilor, 
 să nu uitaţi un lucru, 
 că o singură zi înaintea Domnului e ca o mie de ani 
 şi o mie de ani ca o singură zi. 
9 Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei sale, după cum cred unii, 
 ci rabdă îndelung pentru voi, nevrând să piară cineva, 
 dar voind ca toţi să vină la pocăinţă. 
10 Ziua Domnului va veni ca un hoţ. 
 Atunci cerurile vor pieri cu un vuiet mare; 
 stihiile, arzând, se vor desface, 
 iar pământul va arde cu tot ce are pe el. 
11 Deci dacă toate acestea vor înceta să existe, 
 cât de mult vi se cuvine vouă să umblaţi în viaţă sfântă şi în cucernicie, 
12 aşteptând şi grăbind venirea zilei Domnului 
 în care cerurile, luând foc, vor pieri, 
 iar stihiile aprinse se vor topi. 
13 Dar noi aşteptăm, potrivit făgăduinţei lui, 
 ceruri noi şi un pământ nou, 
 în care va locui dreptatea. 
14 Pentru aceea, iubiţilor, aşteptând aceste lucruri, 
 străduiţi-vă să fiţi aflaţi de el fără prihană, fără vină şi în pace. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE Lc 3,4.6 
 (Aleluia) Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui 
    şi toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Drepte face cărările Domnului. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu 1,1-8 
 
1 Începutul Evangheliei lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. 
2 Precum este scris în cartea profetului Isaia: 
 „Iată, eu trimit înaintea ta pe crainicul meu care-ţi va pregăti calea... 
3 Glasul celui care strigă în pustiu: 
 «Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui»”. 
4 Ioan a venit să boteze în pustiu, 
 propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. 
5 Întregul ţinut al Iudeii şi toţi locuitorii Ierusalimului veneau la el 
 şi se botezau de către el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele. 
6 Ioan era îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă, 
 avea o cingătoare de piele împrejurul mijlocului 
 şi se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică. 
7 El propovăduia zicând: 
 „Iată, vine în urma mea cel care este mai puternic decât mine, 
 căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă, 
 să-i dezleg cureaua încălţămintelor. 
8 Eu v-am botezat cu apă, 
 el însă vă va boteza cu Duhul Sfânt”. 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL C 

  
 LECTURA I  Dumnezeu îşi va arăta strălucirea sa în tine. 
  
 Citire din cartea profetului Baruh 5,1-9 
 
1  Dezbracă-te, Ierusalime, de haina întristării şi a suferinţei tale 
 şi îmbracă-te pentru totdeauna cu veşmântul slavei lui Dumnezeu. 
2 Îmbracă mantia dreptăţii, 
 pune cununa slavei Celui Veşnic pe capul tău. 
3 Dumnezeu va arăta tuturor popoarelor de sub cer strălucirea ta. 
4 Numele tău se va chema de la Dumnezeu pentru totdeauna: 
 „Pacea dreptăţii” şi „Strălucirea evlaviei”. 
5 Ridică-te, Ierusalime, ţine-te la înălţime şi priveşte spre răsărit; 
 priveşte la fiii tăi adunaţi de la apus până la răsărit 
 prin cuvântul Celui Sfânt, 
 bucurându-se că Domnul şi-a adus aminte de ei. 
6 Căci ei te-au părăsit mergând pe jos sub paza vrăjmaşilor, 
 dar Dumnezeu ţi-i va aduce înapoi 
 purtaţi întru mărire ca fiii regilor. 
7 Dumnezeu a hotărât să coboare tot muntele înalt şi stâncile cele veşnice, 
 iar văile să le umple, pentru ca pământul să fie neted; 
 astfel, Israel va umbla fără frică, ocrotit de slava lui Dumnezeu. 
8 Pădurile şi toate plantele plăcut mirositoare 
 vor face umbră lui Israel, la porunca lui Dumnezeu. 
9 Astfel, Dumnezeu va călăuzi pe Israel 
 cu veselie la lumina slavei sale, 
 dându-i ca pază îndurarea şi dreptatea sa. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: 3) 
  
 R.: Mari lucruri a făcut Domnul cu noi; 
  ne e inima plină de bucurie. 
  
1 Când Domnul 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; 
 ne e plină inima 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 veselie. 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  Să fiţi curaţi şi fără poticnire în ziua lui Cristos. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către filipeni  1,4-6.8-11 
 
4 Fraţilor, 
 mereu, în toate rugăciunile mele, 
 mă rog cu bucurie pentru voi toţi, 
5 amintindu-mi de participarea voastră la propăşirea Evangheliei, 
 din prima zi până acum. 
6 Sunt încredintat că acela care a început în voi lucrul cel bun 
 îl va duce la capăt, până în ziua lui Isus Cristos. 
8 Martor îmi este Dumnezeu 
 că vă doresc pe voi toţi cu o dragoste nespusă în Isus Cristos. 
9 Mă rog ca iubirea voastră să crească tot mai mult 
 în cunoaştere şi în orice pricepere, 
10 ca să puteţi alege cele ce sunt mai de folos, 
 şi ca să fiţi curaţi şi fără poticnire în ziua lui Cristos, 
11 plini de roadele dreptăţii care ne vin de la Cristos 
 spre slava şi lauda lui Dumnezeu. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE Lc 3,4.6 
 (Aleluia) Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui 
    şi toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 3,1-6 
 
1 În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu cezar, 
 pe când Ponţiu Pilat era procuratorul Iudeii, 
 Irod, tetrarh al Galileii, 
 Filip, fratele său, tetrarh al Itureii şi al ţinutului Trahonitidei, 
 iar Lisanias, tetrarh al Abilenei, 
2 în zilele arhiereilor Ana şi Caiafa, 
 cuvântul lui Dumnezeu s-a îndreptat către Ioan, 
 fiul lui Zaharia, în pustiu. 
3 Acesta a venit în toată împrejurimea Iordanului, 
 propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor, 
4 după cum este scris în cartea profetului Isaia: 
 „Glasul celui care strigă în pustiu: 
 Pregătiţi calea Domnului, 
 drepte faceţi cărările lui. 
5 Orice vale se va umple, 
 orice munte şi orice deal se va pleca; 
 căile strâmbe se vor face netede. 
6 Toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu”. 
  

Cuvântul Domnului 
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LUNI 

 
 LECTURA I  Însuşi Dumnezeu va veni şi vă va mântui. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia 35,1-10 
 
1 Ţinutul pustiu şi uscat se va veseli, 
 deşertul se va bucura şi va înflori cum înfloreşte crinul, 
 se va acoperi cu flori şi va izbucni în strigăte de bucurie 
 şi cântare de preamărire. 
2 I se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului şi a Saronului; 
 poporul meu va vedea slava Domnului, măreţia Dumnezeului nostru. 
3 Întăriţi-vă voi mâini slabe; 
 prindeţi puteri voi, genunchi care tremuraţi. 
4 Spuneţi celor slabi de inimă: 
 „Întăriţi-vă şi nu vă temeţi. 
 Iată Dumnezeul vostru! 
 Va veni răzbunarea lui şi va răsplăti pe fiecare. 
 Dumnezeu însuşi va veni şi vă va mântui. 
5 Atunci se vor deschide ochii orbilor şi vor auzi urechile surzilor. 
6 Atunci cel şchiop va sări precum cerbul şi limba celui mut se va dezlega; 
 în pustiu vor ţâşni izvoare de apă, 
 iar în deşert vor curge pâraie. 
7 Pământul uscat se va preface în lacuri, 
 iar ţinutul ars de soare va fi bogat în izvoare de apă. 
8 Acolo unde fusese vizuina şacalilor va creşte iarbă, trestie şi papură. 
 Acolo se va croi o cale, un drum care se va numi calea cea sfântă; 
 cel întinat nu va călca pe ea. 
 Dumnezeu însusi îl va conduce pe cel care călătoreşte 
 şi nimeni, nici chiar cel neştiutor, 
 nu se va rătăci când va merge pe ea. 
 Pe calea aceasta nu va fi nici un leu 
9 şi nici o fiară sălbatică nu va păşi pe ea, 
 dar numai cei răscumpăraţi vor merge pe ea. 
10 Şi vor veni în Sion în chiote de bucurie 
 şi veselia cea veşnică va încununa capul lor. 
 Lauda, bucuria şi veselia îi vor ajunge pe aceştia 
 şi de la ei vor fugi durerea, întristarea şi suspinul. 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 84,9ab-10.11-12.13-14 (R.: Is 35,4d) 
  
 R.: Iată, Dumnezeul nostru vine 
  ca să ne mântuiască. 
  
9ab Ascult ce zice Domnul. 
 El vorbeşte despre pace poporului său şi sfinţilor săi. 
10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el 
 şi pe pământul nostru va locui slava lui. R. 
  
11 Mila şi adevărul se vor întâlni, 
 dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa; 
12 adevărul va răsări din pământ 
 şi dreptatea va coborî din cer. R. 
  
13 Domnul îşi va revărsa binecuvântarea 
 şi pământul îşi va aduce roadele sale. 
14 Dreptatea va merge înaintea lui 
 şi-i va călăuzi paşii pe cale. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE 
 (Aleluia) Iată, vine Împăratul, Stăpânitorul lumii; 
    el va sfărâma jugul robiei noastre. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Am văzut astăzi lucruri minunate. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 5,17-26 
 
17 Într-una din zile, 
 Isus învăţa mulţimile, 
 fiind de faţă şi unii farisei şi învăţători ai Legii 
 veniţi din toate satele Galileii, din Iudeea şi din Ierusalim; 
 şi puterea lui Dumnezeu se arăta în vindecările pe care le săvârşea el. 
18 Şi, iată, câţiva bărbaţi au adus pe un pat un om paralizat 
 şi căutau să-l ducă înauntru şi să-l aşeze înaintea lui. 
19 Dar, negăsind pe unde să-l ducă, din pricina mulţimii, 
 s-au suit pe acoperiş 
 şi prin acoperiş l-au coborât cu patul în mijlocul camerei, înaintea lui Isus. 
20 Văzând el credinţa lor le-a zis: 
 „Omule, ţi se iartă păcatele”. 
21 Fariseii şi cărturarii au început să cârtească 
 zicând în ei însisi: 
 „Cine este acesta care huleşte? 
 Cine poate să ierte păcatele, decât numai Dumnezeu?” 
22 Iar Isus, cunoscând gândurile lor, 
 a luat cuvântul şi le-a zis: 
 „Ce cugetaţi în inimile voastre? 
23 Ce este mai uşor a zice: 
 ţi se iartă păcatele sau scoală-te şi umblă? 
24 Dar, ca să ştiţi că Fiul Omului 
 are pe pământ putere să ierte păcatele, 
 a zis paraliticului: 
 îţi poruncesc: scoală-te, ia-ţi patul şi du-te acasă”. 
25 Acesta s-a ridicat îndată înaintea lor, 
 şi-a luat patul pe care zăcuse şi s-a dus acasă, 
 slăvind pe Dumnezeu. 
26 O mare uimire i-a cuprins pe toţi 
 şi-l lăudau pe Dumnezeu. 
 Plini de frică ziceau: 
 „Am văzut astăzi lucruri minunate”. 
  

Cuvântul Domnului 
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MARŢI 
 
 LECTURA I  Dumnezeu mângâie pe poporul său. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia 40,1-11 
 
1 Dumnezeul vostru spune: 
 „Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul meu. 
2 Daţi curaj Ierusalimului şi vestiţi-i 
 că robia lui a luat sfârşit, 
 fărădelegea lui a fost ispăşită, 
 primind pedeapsă îndoita din mâna Domnului pentru păcatele sale”. 
3 Un glas strigă: 
 „Pregătiţi în pustiu calea Domnului, 
 în locurile neumblate faceţi drepte cărările pentru Dumnezeul nostru. 
4 Toată valea să se umple şi tot muntele şi dealul să se plece; 
 căile strâmbe să fie drepte şi cele colţuroase căi netede. 
5 Atunci se va arăta slava Domnului şi toată făptura o va vedea, 
 căci Domnul este cel care a vorbit”. 
6 Un glas zice: „Strigă!” 
 Şi eu am zis: „Ce să strig?” 
 „Tot trupul este ca iarba şi toată mărirea lui ca floarea câmpului! 
7 Iarba se usucă şi floarea se veştejeşte, 
8 dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veşnicie”. 
9 Suie-te pe muntele cel mai înalt, 
 tu care aduci Sionului vestea cea bună; 
 ridică-ţi glasul cu putere, 
 tu care binevesteşti Ierusalimului, 
 înalţă-ţi glasul şi nu te teme, spune cetăţilor lui Iuda: 
 „Iată-l pe Dumnezeul vostru; 
10 iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere şi braţul lui supune totul. 
 Iată, preţul biruinţei lui este cu el 
 şi rodul izbânzii merge înaintea lui. 
11 El va paşte turma sa ca un păstor, 
 va lua în braţe mieii, îi va purta la pieptul său 
 şi pe oile care alăptează le va conduce la odihnă”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2.3 şi 10ac.11-12.13 (R.: Is 40,9-10) 
  
 R.: Iată, Dumnezeul nostru 
  va veni cu putere. 
  
1 Cântaţi Domnului un cântec nou. 
 Cântaţi Domnului toţi locuitorii pământului. 
2 Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele lui. 
 Vestiţi din zi în zi mântuirea lui. R. 
  
3 Vestiţi printre neamuri slava lui, 
 printre toate popoarele minunile lui. 
10ac Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte! 
 El va judeca popoarele cu dreptate”. R. 
  
11 Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul, 
 să vuiască marea şi tot ce se află într-însa. 
12 Să se bucure câmpiile şi tot ce este pe ele, 
 să tresalte de bucurie toţi copacii pădurilor. R. 
  
13 Să se bucure în faţa Domnului care vine, 
 pentru că vine să judece pământul. 
 El va judeca lumea cu dreptate 
 şi popoarele în adevărul său. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE 
 (Aleluia) Se apropie ziua Domnului; 
    iată, el vine să ne mântuiască. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Dumnezeu nu vrea să se piardă vreunul dintre cei mici. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 18,12-14 
 

 În timpul acela, 
 Isus a spus ucenicilor săi: 
12 „Ce vi se pare? 
 Dacă un om are o sută de oi şi se rătăceşte una dintre ele, 
 nu lasă oare în munţi pe cele nouăzeci şi nouă 
 şi se duce să o caute pe cea rătăcită? 
13 Şi dacă se întâmplă să o găsească, 
 adevăr vă spun, că se bucură de ea 
 mai mult decât de cele nouăzeci şi nouă care nu s-au rătăcit. 
14 Tot aşa, 
 Tatăl vostru din ceruri 
 nu vrea să se piardă vreunul dintre aceştia mici”. 

Cuvântul Domnului 
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MIERCURI 
 
 LECTURA I  Domnul atotputernic dă puteri celui obosit. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia 40,25-31 
 
25 Cel Sfânt spune: 
 „Cu cine mă veţi asemăna ca să fiu asemenea cu el?” 
26 Ridicaţi ochii în sus şi priviţi: 
 cine a creat stelele de pe cer? 
 Cine aşază în ordine mulţimea lor şi le cheamă pe nume? 
 Atât de mare este puterea şi tăria lui, încât toate răspund la chemarea lui. 
27 Pentru ce zici tu, Iacobe, 
 pentru ce vorbeşti, Israele: 
 „Domnul nu cunoaşte calea mea, 
 drepturile mele sunt trecute cu vederea de Dumnezeul meu?” 
28 Nu ştii tu şi n-ai auzit niciodată că Domnul este Dumnezeu veşnic, 
 că el a făcut marginile pământului? 
 El nu oboseşte, nici nu se sleieşte de puteri; 
 înţelepciunea lui nu are măsură. 
29 El întareste pe cel obosit şi dă puteri celui slab. 
30 Cei tineri obosesc şi îşi pierd puterile, 
 cei în vârstă se clatină, 
31 dar cei ce nădăjduiesc în Domnul capătă puteri noi, 
 primesc aripi ca de vultur, 
 aleargă şi nu-şi pierd puterile, 
 fac drumuri lungi şi nu obosesc. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.8 şi 10 (R.: 1a) 
  
 R.: Binecuvântează, 
  suflete al meu, pe Domnul. 
  
1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul 
 şi toată fiinţa mea să laude numele său 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. 
  
8 Domnul este îndurător şi milostiv, 
 el este îndelung răbdător şi plin de dragoste. 
10 Domnul nu ne răsplăteşte după greşelile noastre, 
 nici nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE 
 (Aleluia) Iată, Domnul vine ca să mântuiască pe poporul său; 
    fericiţi cei pregătiţi să iasă în întâmpinarea lui. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Veniţi la mine toţi cei obosiţi. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 11,28-30 
 
28 În acel timp, Isus spunea mulţimilor: 
 „Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi 
29 şi eu vă voi odihni pe voi. 
 Luaţi jugul meu asupra voastră 
 şi învăţaţi de la mine care sunt blând şi smerit la inimă 
30 şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 
 Căci jugul meu e dulce şi povara mea este uşoară”. 
  

Cuvântul Domnului 
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JOI 

  
 LECTURA I  Eu sunt Mântuitorul tău, eu sunt Cel Sfânt al lui Israel. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia 41,13-20 
 
13 Eu, Domnul Dumnezeul tău, te iau de mâna dreaptă şi-ţi zic: 
 „Nu te teme, căci eu îţi vin în ajutor. 
14 Nu-ţi fie frică, vierme al lui Iacob, rămăşiţă a lui Israel; 
 eu sunt ajutorul tău, zice Domnul, mântuitorul tău, Cel Sfânt al lui Israel. 
15 Iată, voi face din tine o grapă nouă cu dinţi ascuţiţi; 
 vei zdrobi, vei sfărâma munţii şi vei preface dealurile în pleavă. 
16 Le vei vântura, vântul le va lua şi vijelia le va risipi, 
 dar tu te vei bucura în Domnul şi te vei veseli în Cel Sfânt al lui Israel. 
17 Cei săraci şi lipsiţi caută apă, dar nu o găsesc; 
 gura le este arsă de sete. 
 Eu, Domnul lor, îi voi auzi; 
 eu, Dumnezeul lui Israel, nu-i voi părăsi. 
18 Voi face să izvorască râuri pe dealuri şi fântâni în mijlocul văilor. 
 Voi preface pustiul în iaz şi pământul uscat în pâraie de apă! 
19 Voi sădi în pustiu cedri, salcâmi, mirţi şi măslini, 
 iar în locuri arse de soare chiparoşi, ulmi şi ienuperi laolaltă, 
20 ca să vadă cu toţii, să-şi dea seama, 
 să cerceteze şi să priceapă că mâna Domnului a făcut acestea 
 şi Cel Sfânt al lui Israel le-a zidit”. 

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,1 şi 9.10-11.12-13ab (R.: 8) 
  
 R.: Milostiv şi îndurător 
  este Domnul. 
  
1 Te voi preamări, o, rege al meu, Dumnezeule, 
 şi voi binecuvânta numele tău în veşnicie. 
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 ştiută puterea. R. 
  
12 Sfinţii tăi să descopere tuturor oamenilor măreţiile tale 
 şi slava plină de strălucire a împărăţiei tale. 
13ab Împărăţia ta e împărăţia veşnică 
 şi stăpânirea ta va dăinui din neam în neam. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE Is 45,8 
 (Aleluia) Voi ceruri, lăsaţi să cadă roua de sus 
    şi norii să reverse în ploaie dreptatea; 
    să se deschidă pământul şi să se nască Mântuitorul. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Nu s-a ridicat dintre oameni 
      unul mai mare decât Ioan Botezătorul. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 11,11-15 
 
11 În acel timp, Isus spunea mulţimilor: 
 „Adevăr vă spun: 
 nu s-a ridicat dintre cei născuţi din femeie 
 unul mai mare decât Ioan Botezătorul; 
 totuşi cel mai mic în împărăţia cerurilor este mai mare decât el. 
12 Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, 
 împărăţia cerurilor se cucereşte prin luptă 
 şi cei care luptă o dobândesc. 
13 Toţi profeţii şi Legea au profeţit până la Ioan. 
14 Şi, dacă voiţi să înţelegeţi, 
 el este Ilie care trebuia să vină. 
15 Cine are urechi de auzit, să audă”. 
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VINERI 
 
 LECTURA I  O, dacă ai fi luat aminte la poruncile mele. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia 48,17-19 
 
17 Aşa vorbeşte Domnul, mântuitorul tău, 
 Cel Sfânt al lui Israel: 
 „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, 
 care te învaţă spre binele tău 
 şi-ţi arată calea pe care trebuie să mergi. 
18 O, dacă ai fi luat aminte la poruncile mele, 
 atunci pacea ta ar fi fost ca un râu 
 şi dreptatea ta ca valurile mării! 
19 Urmaşii tăi ar fi mulţi ca nisipul mării 
 şi copiii tăi ca pulberea pământului; 
 numele tău nu ar fi fost niciodată nimicit 
 şi şters dinaintea mea!” 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: cf. In 8,12) 
  
 R.: Cel ce te urmează pe tine, Doamne, 
  va avea lumina vieţii. 
  
1 Fericit 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 
 şi 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 urmat de cei răi duce la pieire. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE 
 (Aleluia) Domnul vine, ieşiţi-i în întâmpinare, 
    el este principele păcii. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Nici pe Ioan, nici pe Fiul Omului nu-l ascultă. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 11,16-19 
 
16 În timpul acela, Isus spunea mulţimilor: 
 „Cu cine voi asemăna neamul acesta? 
 Este asemenea copiilor care stau în piaţă 
 şi strigă către alţi copii, zicând: 
17 «V-am cântat din fluier şi n-aţi jucat; 
 v-am cântat de jale şi nu aţi plâns». 
18 A venit Ioan, care nu mănâncă şi nici nu bea, 
 iar ei spun: 
 «E stăpânit de diavol». 
19 A venit Fiul Omului, care mănâncă şi bea, 
 şi ei spun: 
 «Iată un mâncăcios şi băutor de vin, 
 prieten al vameşilor şi al păcătoşilor!» 
 Dar înţelepciunea lui Dumnezeu 
 se dovedeşte dreaptă prin faptele ei”. 
  

Cuvântul Domnului 
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SÂMBĂTĂ 
 
 LECTURA I  Profetul Ilie va veni din nou. 
  
 Citire din cartea lui Ben Sirah 48,1-4.9-11 
 
1 Şi a venit profetul Ilie ca focul, 
 şi cuvântul lui ardea ca o făclie. 
2 El a adus peste cei răi foamete şi cu râvna sa i-a împuţinat, 
 căci nu urmau poruncile Domnului. 
3 Prin cuvântul Domnului a oprit cerul să nu plouă 
 şi de trei ori a coborât foc din cer. 
4 Cât de mare este renumele pe care ţi l-ai dobândit, Ilie, prin minunile tale! 
 Şi cine se poate lăuda că este asemenea cu tine? 
9 Te-ai înalţat în vifor de foc, în carul tras de cai înconjuraţi de flăcări. 
10 După cum este scris, tu eşti menit pentru vremuri viitoare, 
 ca să potoleşti mânia Domnului, 
 să întorci inima tatălui către fiu şi să aşezi seminţiile lui Iacob. 
11 Fericiţi sunt cei care te-au văzut şi s-au învrednicit de prietenia ta! 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 79,2ac şi 3b.15-16.18-19 (R.: 4) 
  
 R.: Întoarce-ne la tine, Doamne, 
  şi vom fi mântuiţi. 
  
2ac Păstor al lui Israel care ne călăuzeşti, ia aminte; 
 tu care şezi peste heruvimi, arată-te în strălucirea ta. 
3b Arată-ţi puterea şi vino să ne mântuieşti. R. 
15 Dumnezeul oştirilor, întoarce-te spre noi; 
 priveşte din cer şi vezi. 
 Cercetează via aceasta. 
16 Ocroteşte ceea ce a sădit mâna ta. R. 
  
18 Mâna ta să fie peste omul ocrotit de tine, 
 peste fiul omului pe care ţi l-ai ales. 
19 Atunci nu ne vom mai îndepărta de tine, 
 tu ne vei da viaţă şi numele tău îl vom chema. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE Lc 3,4.6 
 (Aleluia) Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui 
    şi toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Profetul Ilie a venit deja, dar ei nu l-au cunoscut. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 17,10-13 
 
10 Pe când coborau de pe munte, ucenicii l-au întrebat pe Isus: 
 „Pentru ce cărturarii spun că trebuie să vină mai întâi Ilie?” 
11 Isus răspunse: 
 „Ilie va veni într-adevăr şi va face din nou dreptate. 
12 Eu însa vă spun că Ilie a şi venit, dar ei nu l-au cunoscut, 
 ci au făcut cu el ce au voit. 
 Tot aşa va suferi şi Fiul Omului din partea lor”. 
13 Atunci, ucenicii au înţeles că Isus le-a vorbit despre Ioan Botezătorul. 
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DUMINICA A III-A 

  
ANUL A 

  
 LECTURA I  Dumnezeu însuşi va veni şi ne va mântui. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia 35,1-6a.10 
 
1 Ţinutul pustiu şi uscat se va veseli, 
 deşertul se va bucura şi va înflori cum înfloreşte crinul. 
2 Se va acoperi cu flori 
 şi va izbucni în strigăte de bucurie şi cântece de preamărire. 
 I se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului şi a Saronului; 
 poporul meu va vedea slava Domnului, măreţia Dumnezeului nostru. 
3 Întăriţi-vă, voi mâini slabe; 
 prindeţi puteri, voi genunchi care tremuraţi. 
4 Spuneţi celor slabi de inimă: 
 „Întăriţi-vă şi nu vă temeţi. Iată Dumnezeul vostru; 
 va veni răzbunarea lui şi va răsplăti pe fiecare; 
 Dumnezeu însuşi va veni şi vă va mântui”. 
5 Atunci se vor deschide ochii orbilor şi vor auzi urechile surzilor. 
6a Atunci cel şchiop va sări precum cerbul şi limba celui mut se va dezlega. 
10 Cei eliberaţi de Domnul se vor întoarce, 
 vor veni în Sion în chiote de veselie; 
 o bucurie veşnică va străluci pe feţele lor. 
 Lauda, bucuria şi veselia îi vor ajunge pe aceştia 
 şi de la ei vor dispărea durerea, întristarea şi suspinul. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 145,7.8-9a.9bc-10 (R.: cf. Is 35,4) 
  
 R.: Vino, Doamne, 
  şi ne mântuieşte. 
 sau 
  Aleluia. 
  
7 Domnul este în veci credincios cuvântului său, 
 el face dreptate celor asupriţi. 
 Domnul dă pâine celor flămânzi 
 şi eliberează pe cei închişi. R. 
  
8 Domnul luminează pe cei orbi, 
 Domnul ridică pe cei împovăraţi. 
 Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi, 
9a Domnul are grijă de cel străin. R. 
  
9bc Domnul sprijină pe văduvă şi orfan, 
 dar nimiceşte calea celor răi. 
10 Domnul Dumnezeul tău, Sioane, 
 stăpâneşte în veci, din neam în neam. R. 
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 LECTURA A II-A  Întăriţi-vă inimile, căci se apropie venirea 

Domnului. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 5,7-10 
 

7     Fraţilor, fiţi răbdători până la venirea Domnului. 
 Priviţi la agricultor: 
 el speră să adune rodul preţios al pământului, 
 aşteptând cu răbdare ploaia cea timpurie şi cea târzie. 
8 Fiţi deci şi voi răbdători 
 şi întăriţi-vă inimile, pentru că venirea Domnului este aproape. 
9 Nu vă plângeţi, fraţilor, unul împotriva celuilalt, 
 ca să nu fiţi judecaţi. 
 Iată, judecătorul stă înaintea uşii. 
10 Luaţi, fraţilor, pildă de suferinţă şi de îndelungă răbdare 
 de la profeţii care au vorbit în numele Domnului. 
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 VERS LA EVANGHELIE Is 61,1 
 (Aleluia) Duhul Domnului este asupra mea; 
    el m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Tu eşti cel care trebuie să vină sau să aşteptăm pe altul? 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 11,2-11 
 

2 Î n timpul acela, 
 auzind Ioan din închisoare de faptele lui Cristos, 
 a trimis la el pe doi din ucenicii săi care să-l întrebe: 
3 „Tu eşti cel care trebuie să vină, sau să aşteptăm pe altul?” 
4 Drept răspuns, Isus le-a zis: 
 „Mergeţi şi spuneţi lui Ioan cele ce aţi auzit şi aţi văzut: 
5 orbii îşi capătă vederea, şchiopii umblă, leproşii se curăţă, 
 surzii aud, morţii învie şi săracilor li se aduce vestea cea bună; 
6 şi că fericit este acela care nu va găsi în mine un prilej de poticnire”. 
7 Pe când aceia se îndepărtau, 
 Isus începu să vorbească mulţimilor despre Ioan: 
 „Ce aţi ieşit să vedeţi în pustiu? 
 O trestie clătinată de vânt? 
8 Dar ce aţi ieşit să vedeţi? 
 Un om îmbrăcat în haine moi? 
 Iată, cei care poartă haine moi stau în palatele regilor. 
9 Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un profet? Da; 
 şi eu vă spun că aţi văzut mai mult decât un profet. 
10 El este acela despre care s-a scris: 
 «Iată, eu trimit înaintea feţei tale pe crainicul meu, 
 care va pregăti calea înaintea ta». 
11 Adevăr vă spun: 
 nu s-a ridicat dintre cei născuţi din femeie 
 cineva mai mare decât Ioan Botezătorul; 
 totuşi cel mai mic în împărăţia cerurilor este mai mare decât el”. 
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ANUL B 

  
 LECTURA I  Mă voi bucura din toată inima în Domnul. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia 61,1-2a.10-11 
 

1 Duhul Domnului este asupra mea, 
 căci Domnul m-a uns 
 şi m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună, 
 să vindec pe cei cu inima zdrobită, 
 să propovăduiesc celor închişi eliberarea 
 şi celor prinşi în război libertatea; 
2a să dau de ştire un an de milostivire al Domnului. 
10 Mă voi bucura din toată inima în Domnul 
 şi va tresălta de veselie sufletul meu în Dumnezeul meu, 
 căci m-a îmbrăcat cu haina mântuirii, 
 m-a acoperit cu veşmântul veseliei 
 ca pe un mire care poartă cunună împărătească 
 şi ca pe o mireasă împodobită cu giuvaerurile sale. 
11 Precum din pământ răsar ierburile 
 şi în grădină încolţesc seminţele, 
 aşa va face Domnul Dumnezeu 
 să răsară dreptatea şi slava înaintea tuturor neamurilor. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Lc 1,46-48.49-50.53-54 (R.: Is 61,10b) 
  
 R.: Sufletul meu se bucură 
  în Dumnezeu, mântuitorul meu. 
  
46 Sufletul meu preamăreşte pe Domnul 
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie 
 în Dumnezeu, mântuitorul meu, 
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. R. 
  
 Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită, 
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, al cărui nume este sfânt. 
50 Milostivirea lui dăinuieşte din neam în neam 
 peste cei care se tem de dânsul. R. 
  
53 Pe cei flămânzi îi copleşeşte cu bunuri, 
 iar pe cei bogaţi îi lasă cu mâinile goale. 
54 A sprijinit pe slujitorul său Israel 
 amintindu-şi de îndurarea sa. R. 
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 LECTURA A II-A  Întreaga voastră fiinţă, duhul, sufletul şi trupul, 
       să fie fără prihană la venirea Domnului Isus Cristos. 
  
 Citire din Scrisoare întâi a sfântului apostol Paul 
 către tesaloniceni  5,16-24 
 

16 Fraţilor, 
 bucuraţi-vă întotdeauna. 
17 Rugaţi-vă neîncetat. 
18 Aduceţi mulţumiri pentru toate, 
 căci acest lucru îl vrea Dumnezeu de la voi întru Isus Cristos. 
19 Nu stingeţi Duhul. 
20 Profeţiile să nu le dispreţuiţi. 
21 Cercetaţi toate şi păstraţi ce este bun. 
22 Feriţi-vă de tot ceea ce este rău. 
23 Dumnezeul păcii să vă sfinţească în toate, 
 astfel încât fiinţa voastră întreaga, sufletul şi trupul vostru, 
 să fie fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Cristos. 
24 Cel care v-a chemat este credincios cuvântului său 
 şi el însuşi va duce la îndeplinire lucrarea sa. 
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 VERS LA EVANGHELIE Is 61,1 
 (Aleluia) Duhul Domnului este asupra mea; 
    el m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  În mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoaşteţi. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan  1,6-8.19-28 
 

6 În timpul acela, 
 a fost trimis de Dumnezeu un om cu numele Ioan. 
7 Acesta a venit spre mărturie 
 ca să mărturisească despre lumină, 
 pentru ca toţi să creadă prin el. 
8 Nu era el lumina, ci era trimis ca să dea mărturie despre lumină. 
19 Iată care a fost mărturia lui Ioan 
 când iudeii din Ierusalim au trimis la el preoţi şi leviţi 
 ca să-l întrebe: „Cine eşti tu?” 
20 El a mărturisit şi nu a tăgăduit; a mărturisit: „Nu sunt eu Cristos”. 
21 Ei l-au întrebat din nou: „Dar cine eşti? Eşti Ilie?” 
 El a răspuns: „Nu sunt”. 
 „Eşti tu profetul?” 
 A răspuns: “Nu”. 
22 Atunci, i-au zis: „Dar cine eşti? 
 Căci trebuie să ducem un răspuns celor ce ne-au trimis. 
 Ce spui despre tine însuţi?” 
23 El a zis: 
 „Eu sunt glasul celui care strigă în pustiu: 
 «Îndreptaţi calea Domnului», precum a zis Isaia profetul”. 
24 Cei trimişi erau dintre farisei. 
25 Ei i-au mai pus o întrebare: 
 „De ce botezi, dacă tu nu eşti Cristos, nici Ilie, nici Profetul?” 
26 Ioan le-a răspuns, zicând: 
 „Eu botez cu apă; 
 dar în mijlocul vostru 
 se află acela pe care voi nu-l cunoaşteţi; 
27 cel care vine după mine, care înainte de mine a fost 
 şi căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei”. 
28 Acestea s-au petrecut în Betania, 
 dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. 
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ANUL C 

  
 LECTURA I  Domnul, împăratul lui Israel, este mijlocitorul tău. 
  
 Citire din cartea profetului Sofonia  3,14-18a 
 

14 Bucură-te, fiica Sionului, 
 tresaltă de veselie, Israele! 
 Veseleşte-te şi bucură-te din toată inima, fiica Ierusalimului! 
15 Căci Domnul a şters sentinţa rostită împotriva ta 
 şi a îndepărtat pe duşmanii tăi. 
 Domnul, împăratul lui Israel, este în mijlocul tău; 
 tu nu te vei mai teme de nici o nenorocire. 
16 În ziua aceea se va zice Ierusalimului: 
 „Nu te teme, Sioane, nu-ţi pierde curajul. 
17 Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău 
 ca un eliberator puternic. 
 El îşi va găsi în tine bucuria şi veselia, 
 cu dragoste reînnoită; 
 va tresări şi va cânta de bucurie pentru tine, 
18a ca în zilele de sărbătoare. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R.: 6) 
  
 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. R. 
  
3 Cu bucurie veţi scoate apă din izvoarele mântuirii 
4bcd şi veţi spune atunci: lăudaţi pe Domnul şi chemaţi numele lui, 
 vestiţi printre neamuri lucrările lui, 
 nu uitaţi că mare este numele lui. R. 
  
5 Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri minunate; 
 să ştie aceasta tot pământul. 
6 Strigaţi de bucurie şi veselie, locuitori ai Sionului, 
 căci Cel Sfânt al lui Israel mare este în mijlocul vostru. R. 
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 LECTURA A II-A  Domnul este aproape. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către filipeni  4,4-7 
 

4 Fraţilor,bucuraţi-vă mereu în Domnul, 
 şi iarăşi vă spun: bucuraţi-vă. 
5 Bucuria voastră să fie cunoscută tuturor oamenilor. 
 Domnul este aproape. 
6 Nu vă lăsaţi tulburaţi de nici o grijă, 
 dar în orice împrejurare 
 arătaţi lui Dumnezeu trebuinţele voastre 
 prin rugăciuni, prin cereri 
 şi aduceri de mulţumiri. 
7 Şi pacea lui Dumnezeu, 
 care întrece orice închipuire, 
 va păzi inimile şi cugetele voastre în Isus Cristos. 
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 VERS LA EVANGHELIE 
 (Aleluia) Duhul Domnului este asupra mea; 
    el m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Dar noi ce trebuie să facem? 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 3,10-18 
 

10 În timpul acela, 
 mulţimile care veneau să se boteze îl întrebau pe Ioan: 
 „Ce trebuie să facem?” 
11 Iar Ioan le răspundea: 
 „Cine are două haine să împartă cu cel care nu are 
 şi cine are provizii de alimente să facă la fel”. 
12 Au venit şi unii vameşi să se boteze, 
 şi l-au întrebat: 
 „Învăţătorule, noi ce trebuie să facem?” 
13 El le-a răspuns: 
 „Să nu cereţi nimic mai mult peste ceea ce v-a fost poruncit să luaţi”. 
14 La rândul lor, ostaşii îl întrebau şi ei: 
 „Dar noi ce trebuie să facem?” 
 Şi le-a zis: 
 „Să nu asupriţi pe nimeni, 
 nici să nu învinuiţi pe cineva pe nedrept, 
 şi să fiţi mulţumiţi cu solda voastră”. 
15 Deoarece poporul era în aşteptare 
 şi toţi se întrebau în inimile lor cu privire la Ioan, 
 dacă nu cumva el este Cristos, 
16 drept răspuns Ioan a zis tuturor: 
  
 „Eu vă botez cu apă, 
 dar vine unul mai mare decât mine, 
 căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei; 
 el vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc. 
17 El are lopata în mână şi va curăţi aria; 
 el va aduna grâul în hambarul său, 
 iar pleava o va arde în focul care nu se stinge”. 
18 Şi cu multe alte îndemnuri, 
 Ioan propovăduia poporului vestea cea bună. 
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LUNI 

  
 LECTURA I  Va răsări o stea din seminţia lui Iacob. 
  
 Citire din cartea Numerilor  24,2-7.15-17a 
 

2 În zilele acelea, 
 profetul Balaam, care venise să-l blesteme pe Israel, 
 ridicându-şi ochii, a văzut poporul aşezat în tabără, după seminţii. 
 Atunci Duhul lui Dumnezeu a venit asupra lui 
3 şi Balaam a rostit profeţia sa, zicând: 
 „Aşa zice Balaam, fiul lui Beor; 
 aşa vorbeşte bărbatul care vede cu adevărat; 
4 aşa glăsuieşte cel care aude cuvântul lui Dumnezeu, 
 cel care cunoaşte gândurile Celui Atotputernic, 
 cel care vede descoperirile lui Dumnezeu ca în vis, 
 dar ochii îi are deschişi: 
5 Cât de frumoase sunt corturile tale, Iacobe, 
 locuinţele tale, Israele! 
6 Ele se întind ca nişte văi, ca nişte grădini pe lângă râuri, 
 ca plantele de aloe pe care le-a sădit Domnul, 
 ca şi cedrii pe lângă ape. 
7 Va ieşi din seminţia lui un Om care va stăpâni multe popoare, 
 stăpânirea lui va întrece pe a lui Agag 
 şi împărăţia lui se va înălţa”. 
15 Balaam şi-a urmat profeţia şi a zis: 
 „Aşa vorbeşte Balaam, fiul lui Beor; 
 aşa spune bărbatul care vede cu adevărat, 
16 care aude cuvintele lui Dumnezeu, 
 care are ştiinţă de la Cel Preaînalt 
 şi vede descoperirile lui Dumnezeu ca în vis, 
 dar ochii îi sunt deschişi: 
17a «Îl văd, dar nu în timpul de acum; 
 îl privesc, dar nu de aproape. 
 O stea răsare din Iacob, 
 un sceptru de domnie se ridică din Israel»”. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 24,4bc-5ab.6-7bc.8-9 (R.: 4b) 
  
 R.: Învaţă-mă, Doamne, 
  căile tale. 
  
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. 
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 VERS LA EVANGHELIE  Ps 84,8 
 (Aleluia) Arată-ne, Doamne, îndurarea ta 
    şi dă-ne mântuirea ta. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Botezul lui Ioan de unde era? 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 21,23-27 
 

23 În acel timp, 
 intrând Isus în templu şi începând să înveţe poporul, 
 s-au apropiat de el arhiereii şi bătrânii poporului şi i-au zis: 
 „Cu ce putere faci acestea şi cine ţi-a dat puterea aceasta?” 
24 Isus a răspuns: 
 „Vă voi pune şi eu o întrebare; 
 dacă îmi veţi răspunde la ea, 
 vă voi spune şi eu cu ce putere fac acestea. 
25 Botezul lui Ioan de unde a fost? 
 Din cer, sau de la oameni?” 
 Atunci ei vorbeau între dânşii şi spuneau: 
 „Dacă vom zice: din cer, 
 ne va spune: de ce atunci nu l-aţi crezut? 
26 Iar dacă vom zice: de la oameni, 
 ne temem de popor, 
 fiindcă toţi îl socotesc pe Ioan de profet”. 
27 Şi i-au răspuns lui Isus: „Nu ştim!” 
 Iar Isus le-a zis: 
 „Nici eu nu vă spun cu ce putere fac acestea”. 
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MARŢI 

  
 LECTURA I  Mântuirea adusă de Mesia este promisă tuturor celor 

săraci. 
  
 Citire din cartea profetului Sofonia  3,1-2.9-13 
 

1 Aşa vorbeşte Domnul către Ierusalim: 
2 „Vai de cetatea răzvrătită şi pângărită, cetatea plină de asuprire, 
 care n-a ascultat de glasul nimănui 
 şi n-a ţinut seamă de nici o dojană, 
 nu şi-a pus nădejdea în Domnul 
 şi nici nu s-a apropiat de Dumnezeul ei. 
9 Atunci voi da tuturor popoarelor buze curate, 
 ca toate să invoce numele Domnului 
 şi să-i slujească lui într-un cuget. 
10 Din ţinuturile din cealaltă parte a fluviilor Etiopiei 
 îmi vor aduce daruri închinătorii mei, 
 fiii mei risipiţi pretutindeni îmi vor aduce prinosuri. 
11 În ziua aceea 
 nu te vei mai ruşina de toate faptele tale 
 cu care ai păcătuit împotriva mea, 
 căci atunci îi voi îndepărta din mijlocul vostru pe cei trufaşi, 
 iar tu nu te vei mai înălţa pe muntele cel sfânt al meu. 
12 Voi lăsa în mijlocul tău un neam mic şi sărac, 
 care va nădăjdui în numele Domnului. 
13 Cei care vor mai rămâne din neamul lui Israel 
 nu vor mai săvârşi nelegiuire, 
 vor renunţa la minciună 
 şi nu se va mai afla viclenie pe buzele lor. 
 Ei vor putea să mănânce şi să se odihnească, 
 fără să se teamă de cineva”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.6-7.17-18.19 şi 23 (R.: 7a) 
  
 R.: Când strigă cel sărman, 
  Domnul îl ascultă. 
  
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. 
  
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 din toate necazurile. R. 
  
17 Domnul îşi întoarce faţa împotriva celor răi, 
 pentru a şterge amintirea lor de pe pământ. 
18 Cei drepţi strigă, şi 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. 
23 Domnul scapă sufletele robilor săi 
 şi nu vor fi pedepsiţi cei care aleargă la dânsul. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE 
 (Aleluia) Vino, Doamne, şi nu întârzia; 
    şterge fărădelegile poporului tău. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  A venit Ioan şi cei păcătoşi au crezut în cuvântul lui. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 21,28-32 
 

 În acel timp, 
 Isus a spus mai-marilor preoţilor şi bătrânilor poporului: 
28 „Ce vi se pare? 
 Un om avea doi fii şi a mers la cel dintâi şi i-a zis: 
 «Fiule, du-te astăzi şi lucrează în via mea». 
29 Acesta i-a răspuns: «Nu vreau!»; 
 dar pe urmă, părându-i rău, s-a dus. 
30 Mergând la al doilea, i-a zis la fel. 
 Acesta, i-a răspuns: 
 «Da, Doamne, mă duc»; dar nu s-a dus. 
31 Care dintre aceştia doi a împlinit voinţa tatălui?” 
 Ei au răspuns: „Cel dintâi”. 
 Isus le-a zis: 
 „Adevăr vă spun că vameşii şi desfrânatele 
 vor merge înaintea voastră în împărăţia lui Dumnezeu. 
32 Căci a venit Ioan la voi, umblând pe calea dreptăţii, 
 şi n-aţi crezut în el, 
 dar vameşii şi desfrânatele l-au crezut; 
 voi însa, deşi aţi văzut toate acestea, 
 nu v-aţi căit şi nu aţi dat crezare cuvântului său”. 
  

Cuvântul Domnului 
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MIERCURI 
  
 LECTURA I  Voi, ceruri, lăsaţi să cadă roua de sus. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia 45,6b-8.18.21b-25 
 

6b   Acestea le spune Domnul: 
 „Eu sunt Domnul, şi nu este altul. 
7 Eu creez lumina şi zidesc întunericul; 
 eu dau pacea şi eu aduc restriştea, eu, Domnul, fac acestea toate. 
8 Voi ceruri, lăsaţi să cadă roua de sus, 
 şi norii să reverse în ploaie dreptatea! 
 Pământul să se deschidă şi să odrăslească mântuirea, 
 şi dreptatea să dea mlădiţe. 
 Eu, Domnul am făcut toate acestea”. 
18 Aşa zice Domnul, care a creat cerurile, 
 Dumnezeu care a alcătuit pământul, l-a făcut şi l-a întărit; 
 şi nu l-a făcut în zadar, ci ca să fie locuit: 
 „Eu sunt Domnul, şi nu este altul!” 
21b Nu este alt dumnezeu afară de mine. 
 Nu este dumnezeu drept şi mântuitor afară de mine! 
22 Întoarceţi-vă către mine şi veţi fi mântuiţi, 
 voi cei care locuiţi în ţinuturile cele mai îndepărtate ale pământului! 
 Căci eu sunt Dumnezeu, şi nu este altul! 
23 Am jurat pe mine însumi; 
 din gura mea iese adevărul şi nu-mi întorc cuvântul: 
 înaintea mea orice genunchi se va pleca 
 şi pe dreptatea mea va jura orice limbă”. 
  
24 Se va zice: 
 „Numai în Domnul este dreptatea şi puterea! 
 Către Domnul se vor întoarce 
 şi vor fi daţi de ruşine 
 cei care s-au ridicat împotriva lui. 
25 Toţi urmaşii lui Israel 
 în Domnul îşi vor afla dreptatea şi mărirea lor”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 84,9ab-10.11-12.13-14 (R.: Is 45,8) 
  
 R.: Voi, ceruri, lăsaţi să cadă roua de sus, 
  şi norii să reverse în ploaie dreptatea. 
  
9ab Ascult ce zice Domnul. 
 El vorbeşte despre pace poporului său şi sfinţilor săi. 
10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el 
 şi pe pământul nostru va locui slava lui. R. 
  
11 Mila şi adevărul se vor întâlni, 
 dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa; 
12 adevărul va răsări din pământ 
 şi dreptatea va coborî din cer. R. 
  
13 Domnul îşi va revărsa binecuvântarea 
 şi pământul îşi va aduce roadele sale. 
14 Dreptatea va merge înaintea lui 
 şi-i va călăuzi paşii pe cale. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE  Is 40,9-10 
 (Aleluia) Ridică-ţi glasul şi strigă, tu care aduci vestea cea bună. 
    Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Vestiţi lui Ioan cele ce aţi auzit şi aţi văzut. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 7,19-23 
 

19 În timpul acela, 
 Ioan Botezătorul, 
 chemând la sine pe doi dintre ucenicii săi, 
 i-a trimis la Isus ca să-l întrebe: 
 „Tu eşti cel care trebuie să vină, sau să aşteptăm pe altul?” 
20 Aceştia, ajungând la Isus, i-au zis: 
 „Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine ca să te întrebam: 
 «Tu eşti cel care trebuie să vină, sau să aşteptăm pe altul?»” 
21 Chiar în ceasul acela, 
 Isus a vindecat pe mulţi de boli, de chinuri, de duhuri rele 
 şi multor orbi le-a dăruit vederea. 
22 Drept răspuns le-a zis: 
 „Mergeţi şi spuneţi lui Ioan cele ce aţi văzut şi aţi auzit: 
 Orbii văd, şchiopii umblă, leproşii se curăţă, surzii aud, morţii învie 
 şi săracilor li se anunţă vestea cea bună. 
23 Fericit este cel care nu va găsi în mine prilej de poticnire”. 
  

Cuvântul Domnului 
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JOI 
  
 LECTURA I  Ca pe o femeie lăsată te-a chemat Domnul. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia 54,1-10 
 

1 Veseleşte-te, tu cea sterilă, care nu ai avut copii; 
 izbucneşte în strigăte de bucurie şi veselie, 
 tu care nu ai simţit durerile naşterii, 
 căci femeia părăsită va avea mai mulţi copii decât cea care are bărbat, 
 spune Domnul. 
2 Lărgeşte locul cortului tău 
 şi acoperământul locuinţei tale; 
 nu cruţa nimic pentru aceasta! 
 Lungeşte funiile şi întăreşte ţăruşii! 
3 Căci tu te vei întinde la dreapta şi la stânga, 
 seminţia ta va cuceri neamurile 
 şi va umple de oameni cetăţile părăsite. 
4 Nu te înfricoşa, căci nu vei rămâne de ocară; 
 tu vei uita ruşinea tinereţii tale 
 şi nu-ţi vei mai aduce aminte că ai fost părăsită. 
5 Bărbatul tău este creatorul 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 înapoi Domnul. 
 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 la tine pentru o clipă, 
 dar în iubirea mea veşnică mă voi îndura de tine, 
 zice Domnul, răscumpărătorul tău. 
9 Acum voi face 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 
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 şi legământul meu de pace nu se va clătina, 
 zice Domnul, 
 cel care te iubeşte. 
  

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 mântuit. 
  
2 Te preamăresc, Doamne, pentru că m-ai eliberat 
 şi n-ai lăsat pe vrăjmaşii mei să râdă de mine. 
4 Doamne, tu mi-ai scos sufletul din locuinţa morţilor, 
 tu mi-ai dat viaţă ca să nu cobor în mormânt. R. 
  
5 Cântaţi Domnului, voi cei iubiţi de el, 
 măriţi prin laudele voastre numele lui cel sfânt! 
6 Căci mânia lui ţine 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 Tu mi-ai schimbat plânsul în veselie, 
13b Doamne, Dumnezeul meu, eu pururi te voi lăuda! R. 
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 VERS LA EVANGHELIE  Lc 3,4.6 
 (Aleluia) Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui 
    şi toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Ioan este trimisul care pregăteşte calea Domnului. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 7,24-30 
 

24 După ce trimişii lui Ioan au plecat, 
 Isus a început să vorbească mulţimilor despre Ioan: 
 „Ce aţi ieşit să vedeţi în pustiu? 
 Trestie clătinată de vânt? 
25 Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? 
 Un om îmbrăcat în haine moi? 
 Iată, cei ce poartă haine moi şi trăiesc în desfătări sunt în casele regilor. 
26 Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? 
 Un profet? Da! 
 Vă spun: mai mult decât un profet. 
27 El este cel despre care s-a scris: 
 «Iată, trimit înaintea feţei tale pe crainicul meu, 
 care va pregăti calea înaintea ta». 
28 Vă spun: între cei născuţi din femeie 
 nu este cineva mai mare decât Ioan; 
 totuşi cel mai mic în împărăţia lui Dumnezeu este mai mare decât el”. 
29 Tot poporul care l-a auzit, chiar şi vameşii, 
 l-au preamărit pe Dumnezeu, primind botezul lui Ioan. 
30 Dar fariseii şi învăţătorii legii, 
 neprimind acest botez, 
 s-au împotrivit voinţei lui Dumnezeu cu privire la ei. 
  

Cuvântul Domnului 
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VINERI 

  
 LECTURA I  Casa mea se va numi casă de rugăciune 
     pentru toate popoarele. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia 56,1-3a.6-8 
 

1 Aşa vorbeşte Domnul: 
 „Păziţi dreptatea, faceţi ce este bine, 
 căci mântuirea mea este aproape: 
 ea vine şi dreptatea mea stă gata să se arate. 
2 Fericit este omul care împlineşte dreptatea 
 şi nu se depărtează de ea, 
 care respectă ziua de odihnă a Domnului, 
 nu o pângăreşte şi se ţine departe de orice faptă rea. 
3a Străinul care s-a alipit de Domnul să nu spună: 
 „Domnul mă va înlătura din poporul său”. 
6 Pe străinii care se vor pune în slujba Domnului, 
 din iubire pentru numele lui şi vor deveni slujitorii lui, 
 şi toţi aceia care vor respecta ziua de odihnă a mea, 
 nu o vor pângări şi vor rămâne statornici în legământul meu, 
7 îi voi conduce la muntele meu cel sfânt. 
 Îi voi face fericiţi în casa mea de rugăciune. 
 Arderile de tot şi jertfele lor 
 vor fi bine primite pe altarul meu căci casa mea se va numi: 
 „Casă de rugăciune pentru toate popoarele”. 
8 Aşa vorbeşte Dumnezeu care îi adună la un loc pe cei risipiţi ai lui Israel: 
 „Voi mai aduce şi pe alţii 
 lângă cei care au fost adunaţi mai înainte”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 66,2-3.5.7-8 (R.: 4) 
  
 R.: Să-ţi mulţumească ţie popoarele, Dumnezeule, 
  toate popoarele să-ţi mulţumească. 
  
2 Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze, 
 să-şi întoarcă faţa senină spre noi; 
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. 
  
7 Pământul şi-a dat roadele sale; 
 Dumnezeu, Dumnezeul nostru ne binecuvântează; 
8 Dumnezeu să ne binecuvânteze; 
 toate marginile pământului să-l cinstească pe el. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE 
 (Aleluia) Vino, Doamne, şi adu-ne pacea ta, 
    ca să ne bucurăm în faţa ta din toată inima. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Ioan este făclia care arde şi luminează. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan  5,33-36 
 

 În timpul acela, 
 Isus le spunea evreilor: 
33 „Voi aţi trimis la Ioan o solie 
 şi el a mărturisit adevărul. 
34 Eu însă nu am nevoie să primesc mărturia unui om, 
 dar vorbesc astfel pentru ca voi să vă mântuiţi. 
35 Ioan era făclia care arde şi luminează, 
 şi voi aţi voit să vă bucuraţi o clipă de lumina sa. 
36 Dar eu am o mărturie mai mare decât aceea a lui Ioan: 
 sunt lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârşesc. 
 Lucrările pe care le fac dau mărturie despre mine 
 că Tatăl m-a trimis”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA  pentru zilele din Advent, până la 16 decembrie 
  
 Notă: Aceste texte se folosesc la alegere în locul textelor propuse după fiecare lectură. 
  
 VERS LA EVANGHELIE  cf. Ps 79,4 
 (Aleluia) Doamne Dumnezeul nostru, vino şi ne eliberează, 
    arată-ne faţa ta şi vom fi mântuiţi. (Aleluia) 
  
 VERS LA EVANGHELIE  Ps 84,8 
 (Aleluia) Arată-ne, Doamne, îndurarea ta 
    şi dă-ne mântuirea ta. (Aleluia) 
  
 VERS LA EVANGHELIE  Ps 33,2 
 (Aleluia) Domnul este judecătorul, legiuitorul şi împăratul nostru; 
    el ne va mântui. (Aleluia) 
  
 VERS LA EVANGHELIE  Is 40,9-10 
 (Aleluia) Ridică-ţi glasul şi strigă, tu care aduci vestea cea bună. 
    Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere. (Aleluia) 
  
 VERS LA EVANGHELIE  Is 45,8 
 (Aleluia) Voi ceruri, lăsaţi să cadă roua de sus 
    şi norii să reverse în ploaie dreptatea; 
    să se deschidă pământul şi să se nască Mântuitorul. (Aleluia) 
  
 VERS LA EVANGHELIE  Is 55,6 
 (Aleluia) Căutaţi pe Domnul căci acum poate fi găsit; 
    chemaţi-l pe el căci acum este aproape. (Aleluia) 
  
 VERS LA EVANGHELIE  Lc 3,4.6 
 (Aleluia) Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui 
    şi toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu. (Aleluia) 
  
 VERS LA EVANGHELIE 
 (Aleluia) Vino, Doamne şi nu întârzia; 
    şterge fărădelegile poporului tău. (Aleluia) 
  
 VERS LA EVANGHELIE 
 (Aleluia) Iată, Dumnezeul nostru va veni cu putere 
    şi va lumina ochii slujitorilor săi. (Aleluia) 
  
 VERS LA EVANGHELIE 
 (Aleluia) Vino, Doamne, şi adu-ne pacea ta, 
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    ca să ne bucurăm în faţa ta din toată inima. (Aleluia) 
  
 VERS LA EVANGHELIE 
 (Aleluia) Iată, vine Împăratul, Stăpânitorul lumii; 
    el va sfărâma jugul robiei noastre. (Aleluia) 
  
 VERS LA EVANGHELIE 
 (Aleluia) Se apropie ziua Domnului; 
    iată, el vine să ne mântuiască. (Aleluia) 
  
 VERS LA EVANGHELIE 
 (Aleluia) Domnul vine, ieşiţi-i în întâmpinare! 
    El este principele păcii. (Aleluia) 
  
 VERS LA EVANGHELIE 
 (Aleluia) Iată, Domnul vine ca să mântuiască pe poporul său; 
    fericiţi cei pregătiţi să iasă în întâmpinarea lui. (Aleluia) 
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DUMINICA A IV-A 

  
ANUL A 

  
 LECTURA I  Iată, fecioara va zămisli. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia 7,10-14  Î  

10 În zilele acelea, 
 Domnul a vorbit lui Ahaz, spunându-i: 
11 „Cere de la Domnul Dumnezeul tău un semn, 
 fie în adâncurile infernului, fie în înălţimile cerului”. 
12 Şi a răspuns Ahaz: 
 „Nu voi cere şi nu voi ispiti pe Domnul”. 
13 Şi a zis atunci Isaia: 
 „Ascultaţi voi cei din casa lui David! 
 Nu vă ajunge oare să obosiţi pe oameni, 
 că veniţi să obosiţi şi pe Dumnezeul meu? 
14 Pentru aceasta însuşi Domnul vă va da un semn: 
 iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu 
 şi-i va pune numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 23,1-2.3-4ab.5-6 (R.: cf. 7c şi 10b) 
  
 R.: Iată vine Domnul; 
  el este împăratul măririi. 
  
1 Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, 
 lumea şi cei care locuiesc pământul. 
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 său cel sfânt? 
4ab Cel care are mâinile nepătate şi inima curată 
 cel care nu ia în zadar numele Domnului. R. 
  
5 Acesta va primi binecuvântarea Domnului 
 şi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul său. 
6 Acesta este neamul celor care-l caută pe Domnul, 
 al celor care caută faţa Dumnezeului lui Iacob. R. 
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 LECTURA A II-A Isus Cristos, din seminţia lui David, este Fiul lui 
      Dumnezeu. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către romani  1,1-7 
 
 P 1 Paul, slujitor al lui Isus Cristos, chemat de el apostol, 
 rânduit pentru vestirea Evangheliei lui Dumnezeu, 
2 Evanghelie pe care o făgăduise mai dinainte 
 prin profeţii săi în Sfintele Scripturi, 
3 cu privire la Fiul său, născut din seminţia lui David după trup; 
4 rânduit Fiu al lui Dumnezeu cu putere 
 după Duhul sfinţeniei prin învierea din morţi, Isus Cristos Domnul nostru, 
5 prin care am primit harul şi misiunea de apostol, 
 ca să aducem la ascultarea credinţei întru numele lui toate neamurile, 
6 între care sunteţi şi voi, cei chemaţi să fiţi ai lui Isus Cristos. 
7 Tuturor celor care sunt în Roma, 
 iubiţi de Dumnezeu, chemaţi sfinţi: 
 har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, 
 şi de la Domnul Isus Cristos. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE  Mt 1,23 
 (Aleluia) Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu 
    şi va fi numit Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Isus se va naşte din Maria, 
      logodnica lui Iosif, fiul lui David. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 1,18-24 
 

18 Naşterea lui Isus Cristos a fost aşa: 
 Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. 
 Mai înainte ca să locuiască ei împreună, 
 s-a aflat că a zămislit de la Duhul Sfânt. 
19 Iosif, logodnicul ei, 
 fiind drept şi nevrând s-o facă de ocară, 
 a voit s-o lase în ascuns. 
20 Dar pe când cugeta el acestea, 
 iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis şi i-a zis: 
 „Iosife, fiul lui David, nu te teme să o iei la tine pe Maria, logodnica ta, 
 căci ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. 
 Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus, 
21 căci el va mântui pe poporul său de păcate”. 
22 Toate acestea s-au făcut ca să se împlinească 
 ceea ce Domnul a vestit prin profetul care zice: 
23 „Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu 
 şi-i vor pune numele Emanuel, care înseamna: Dumnezeu este cu noi”. 
24 Trezindu-se din somn, 
 Iosif a făcut aşa cum i-a poruncit îngerul Domnului 
 şi a luat-o la el pe logodnica sa. 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL B 

  
 LECTURA I  În veci va dăinui împărăţia lui David în faţa Domnului. 
  
 Citire din cartea a doua a profetului Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16 
 

1 Pe când regele David locuia liniştit în casa lui 
 şi Domnul îl eliberase de toţi duşmanii care îl înconjurau, 
2 a zis regele către profetul Natan: 
 „Iată, eu locuiesc în casă de cedru, iar chivotul Domnului stă în cort”. 
3 Natan i-a zis regelui: 
 „Tot ce ai în gând, mergi şi du la îndeplinire, 
 căci Domnul este cu tine”. 
4 Dar chiar în noaptea aceea Domnul a vorbit către Natan, zicând: 
5 „Mergi şi spune-i robului meu David: 
 Aşa vorbeşte Domnul: 
 Oare îmi vei zidi casă în care să locuiesc eu? 
8b Eu te-am luat de la stână, de la oi, 
 ca să fii căpetenie peste poporul meu Israel. 
9 Am fost cu tine pretutindeni; 
 oriunde ai umblat am nimicit pe toţi vrăjmaşii tăi dinaintea feţei tale 
 şi am făcut numele tău mare, ca numele celor mari de pe pământ. 
10 Îl voi stabili în acest loc pe poporul meu Israel, 
 îl voi înrădăcina şi va trăi în pace la locul său 
 şi mai mult nu va mai fi tulburat; 
 cei răi nu-l vor mai strâmtora, ca mai înainte, 
11 pe vremea când puneam judecători peste poporul meu Israel. 
 Te voi linişti şi pe tine, apărându-te de vrăjmaşii tăi. 
 Iată, Domnul îţi vesteşte că-ţi va zidi el însuşi o casă. 
  
  
12 Iar când se vor sfârşi zilele tale 
 şi vei fi aşezat alături de părinţii tăi, 
 atunci voi ridica după tine un urmaş, care va ieşi din trupul tău, 
 şi voi întări stăpânirea lui. 
14a Eu îi voi fi lui tată şi el îmi va fi mie fiu. 
16 Casa ta şi împărăţia ta vor dăinui veşnic înaintea mea, 
 iar tronul tău va rămâne în veci neclintit”. 
  

Cuvântul Domnului 



120 
Rânduiala lecturilor Liturghiei 

 

 

 
 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,2-3.4-5.27 şi 29 (R.: cf. 2a) 
  
 R.: În veci voi cânta, Doamne, 
  milostivirea ta. 
  
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 aşezată pe veci”. 
 O dată cu cerurile ai statornicit fidelitatea ta. R. 
  
4 Am făcut legământ cu alesul meu; 
 iată ce i-am promis cu jurământ slujitorului meu David: 
5 îţi voi întări seminţia pe veci 
 şi din neam în neam îţi voi aşeza scaunul de domnie. R. 
  
27 El îmi va spune: „Tu eşti Tatăl meu, 
 Dumnezeul meu şi stânca mântuirii mele”. 
29 Lui îi dau pe veci dragostea mea 
 şi legământul meu va rămâne neştirbit pentru el. R. 
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 LECTURA A II-A Taina ascunsă din timpuri veşnice 
      a fost descoperită acum. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către romani  16,25-27 
 

25 Fraţilor, 
 mărire să fie celui care poate să vă întărească 
 potrivit cu Evanghelia pe care eu o propovăduiesc, vestindu-l pe Isus Cristos. 
 Iată taina care a fost acum descoperită; 
 ea a fost ascunsă de veacuri, dar acum a fost arătată. 
26 Din porunca Dumnezeului celui veşnic, 
 această taină, prin scrierile profeţilor, 
 a fost adusă la cunoştinţa tuturor neamurilor, 
 pentru ca să primească şi ele credinţa. 
27 Lui Dumnezeu, care singur este înţelept, 
 lui să-i fie slavă prin Isus Cristos în vecii vecilor. Amin. 
  

Cuvântul Domnului 



122 
Rânduiala lecturilor Liturghiei 

 

 

 
 VERS LA EVANGHELIE Lc 1,38 
 (Aleluia) Iată slujitoarea Domnului; fie mie după cuvântul tău. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Iată, vei zămisli şi vei naşte un fiu. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 1,26-38 
 

26 În timpul acela, 
 îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu 
 într-o cetate din Galileea, cu numele de Nazaret, 
27 la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David, 
 iar numele fecioarei era Maria. 
28 Intrând îngerul la ea, a zis: 
 „Bucură-te, tu, care eşti plină de har, Domnul este cu tine, 
 tu eşti binecuvântată între femei”. 
29 Ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi se întreba în sine: 
 „Ce poate să însemneze salutul acesta?” 
30 Îngerul i-a zis: 
 „Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. 
31 Iată, vei zămisli şi vei naşte un fiu şi îi vei pune numele Isus. 
32 Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema. 
 Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, tatăl său, 
33 şi va domni peste casa lui Iacob în veci 
 şi împărăţia lui nu va avea sfârşit”. 
34 A zis Maria către înger: 
 „Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu cunosc bărbat?” 
35 Îngerul i-a răspuns: 
 „Duhul Sfânt se va coborî peste tine 
 şi puterea Celui Preaînalt te va umbri, 
 pentru aceasta şi Cel Sfânt, care se va naşte din tine, 
 Fiul lui Dumnezeu se va chema. 
36 Iată, şi Elisabeta, ruda ta, 
 a zămislit un fiu la bătrâneţe 
 şi ea, căreia i se zicea sterilă, este acum în luna a şasea, 
37 căci pentru Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă”. 
38 Atunci a zis Maria: 
 „Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău”. 
 Şi îngerul a plecat de la ea. 
  

Cuvântul Domnului 



123 
Rânduiala lecturilor Liturghiei 

 

 

 
ANUL C 

  
 LECTURA I  Din tine va ieşi un conducător în Israel. 
  
 Citire din cartea profetului Mihea 5,2-5a 
 

2 Aşa vorbeşte Domnul: 
 „Tu, Betleem Efrata, 
 deşi eşti cel mai mic între oraşele lui Iuda, 
 din tine va ieşi cel care va stăpâni peste Israel; 
 originea lui urcă până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei. 
3 Pentru aceasta, 
 după ce Domnul va fi lăsat în părăsire pe poporul său un anumit timp, 
 va veni ziua în care aceea care trebuie să nască va naşte, 
 şi atunci cei care vor fi rămas credincioşi se vor întoarce la fiii lui Israel. 
4 El se va ridica şi va cârmui cu puterea Domnului 
 şi cu măreţia numelui Domnului Dumnezeului său; 
 toţi vor trăi în linişte, 
 căci stăpânirea sa se va întinde până la marginile pământului. 
5a El va fi pacea noastră. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 79,2ac şi 3b.15-16.18-19 (R.: 4) 
  
 R.: Întoarce-ne la tine, Doamne, 
  şi vom fi mântuiţi. 
  
2ac Păstor al lui Israel care ne călăuzeşti, ia aminte; 
 tu care şezi peste heruvimi, arată-te în strălucirea ta. 
3b Arată-ţi puterea şi vino să ne mântuieşti. R. 
  
15 Dumnezeul oştirilor, întoarce-te spre noi; 
 priveşte din cer şi vezi. 
16 Cercetează via aceasta. 
 Ocroteşte ceea ce a sădit mâna ta. R. 
  
18 Mâna ta să fie peste omul ocrotit de tine, 
 peste fiul omului pe care ţi l-ai ales. 
19 Atunci nu ne vom mai îndepărta de tine, 
 tu ne vei da viaţă şi numele tău îl vom chema. R. 
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 LECTURA A II-A  Iată, vin ca să fac voia ta, Doamne. 
  
 Citire din Scrisoarea către evrei  10,5-10 
 

5 Fraţilor, 
 Cristos, intrând în lume, spune: 
 „Jertfă şi prinos n-ai voit, dar mi-ai întocmit un trup. 
6 Arderi de tot şi jertfe pentru păcat nu ţi-au plăcut; 
7 atunci am zis: 
 Iată, vin ca să fac voia ta, Dumnezeule, 
 după cum este scris despre mine în Scriptură”. 
8 Cristos începe deci prin a spune: 
 „Tu n-ai voit şi n-ai primit nici jertfele, nici prinosurile, 
 nici arderile de tot, nici jertfele pentru păcat 
 pe care le prescrie Legea”; 
9 Apoi adaugă: 
 „Iată, vin ca să fac voia ta, Dumnezeule”. 
 În felul acesta el desfiinţează jertfele vechi 
 pentru a statornici jertfa cea nouă. 
10 Prin această voinţă a lui Dumnezeu 
 suntem sfinţiţi prin jertfa trupului lui Isus Cristos, 
 jertfă adusă o dată pentru totdeauna. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE Lc 1,38 
 (Aleluia) Iată slujitoarea Domnului; fie mie după cuvântul tău. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  De unde mie fericirea aceasta, 
      ca să vină la mine Maica Domnului meu? 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 1,39-45 
 

39 În acele zile, Maria a pornit în grabă 
 către o cetate din ţinutul muntos al Iudeii. 
40 Ajunsă acolo, a intrat în casa lui Zaharia 
 şi a salutat-o pe Elisabeta. 
41 Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, 
 a tresărit pruncul în sânul ei. 
 Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt 
42 şi a strigat cu glas tare: 
 „Binecuvântată eşti tu între femei 
 şi binecuvântat este rodul trupului tău. 
43 Şi de unde mie fericirea aceasta, 
 ca să vină la mine Maica Domnului meu? 
44 Căci, iată, cum au ajuns la urechile mele cuvintele salutului tău, 
 a tresărit de bucurie pruncul în sânul meu. 
45 Fericită eşti tu, 
 care ai crezut că se vor împlini cele spuse ţie de Domnul”. 
  

Cuvântul Domnului 
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ZILELE DIN ADVENT 

de la 17 la 24 decembrie 
  

17 DECEMBRIE 
  
 LECTURA I  Sceptrul de conducător 
     nu va fi luat de la seminţia lui Iuda. 
  
 Citire din cartea Genezei 49,2.8-12 
 

2 În zilele acelea, Iacob i-a chemat pe fiii săi şi le-a spus: 
 „Adunaţi-vă şi ascultaţi-mă, fii ai lui Iacob, 
 ascultaţi pe Israel, tatăl vostru. 
8 Iuda, tu vei primi onoruri de la fraţii tăi. 
 Mâna ta va face pe vrăjmaşii tăi să-şi plece grumazul. 
 Se vor pleca în faţa ta feciorii tatălui tău. 
9 Fiul meu Iuda, tu eşti un pui de leu; 
 tu te-ai întors de la vânătoare, 
 ţi-ai îndoit genunchii şi te-ai culcat ca un leu, ca o leoaică. 
 Cine-l va trezi? 
10 Nu se va depărta de la Iuda sceptrul de domnie, 
 nici toiagul de cârmuitor de la seminţia lui, 
 până când va veni cel care trebuie să vină. 
 El va fi aşteptarea popoarelor”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 71,1b-2.3-4ab.7-8.17 (R.: cf. 7) 
  
 R.: Iată, vin zilele dreptăţii 
  şi ale păcii. 
  
1b Dumnezeule, dăruieşte împăratului puterile tale 
 şi înzestrează cu sfinţenia ta pe fiul împăratului, 
2 şi el va judeca pe poporul tău cu dreptate 
 şi pe săracii tăi cu nepărtinire. R. 
  
3 Din munţi va veni pacea pentru popor 
 şi din înălţimi va veni dreptatea. 
4ab Domnul va face dreptate celor asupriţi din popor 
 şi-i va mântui pe cei sărmani. R. 
  
7 În zilele lui va înflori dreptatea, 
 şi belşug de pace veşnică. 
8 El va domni de la o mare la alta, 
 de la Râu până la marginile pământului. R. 
  
17 Numele lui va dăinui în veci, 
 cât va fi soarele. 
 În el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului 
 şi toate popoarele îl vor preamări. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE 
 (Aleluia) O, îţelepciune a Celui Preaînalt, 
    tu care conduci toate cu putere şi bunătate, 
    vino şi ne învăţa calea înţelepciunii. (Aleluia) 
  
Notă: în locul versetului propus pentru fiecare zi înainte de Evanghelie, se poate folosi la alegere 

oricare altul din cele indicate la pagina 162. 
  
 EVANGHELIA  Neamul lui Isus Cristos, fiul lui David. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 1,1-17 
 

1 Cartea neamului lui Isus Cristos, 
 fiul lui David, fiul lui Abraham. 
2 Abraham l-a născut pe Isaac, 
 Isaac l-a născut pe Iacob, 
 Iacob i-a născut pe Iuda şi pe fraţii lui, 
3 Iuda i-a născut pe Fares şi pe Zara din Tamar, 
 Fares l-a născut pe Esrom, 
 Esrom l-a născut pe Aram, 
4 Aram l-a născut pe Aminadab, 
 Aminadab l-a născut pe Naason, 
 Naason l-a născut pe Salmon, 
5 Salmon l-a născut pe Booz din Rahab, 
 Booz l-a născut pe Obed din Rut, 
 Obed l-a născut pe Iese, 
6 Iese l-a născut pe David, regele. 
 Regele David l-a născut pe Solomon din femeia lui Urie. 
7 Solomon l-a născut pe Roboam, 
 Roboam l-a născut pe Abia, 
 Abia l-a născut pe Asa, 
8 Asa l-a născut pe Iosafat, 
 Iosafat l-a născut pe Ioram, 
 Ioram l-a născut pe Ozia, 
9 Ozia l-a născut pe Ioatam, 
 Ioatam l-a născut pe Ahaz, 
 Ahaz l-a născut pe Ezechia, 
10 Ezechia l-a născut pe Manase, 
 Manase l-a născut pe Amon, 
 Amon l-a născut pe Iozia, 
11 Iozia i-a născut pe Iehonia şi pe fraţii lui în robia din Babilon. 
12 După robia din Babilon, 



130 
Rânduiala lecturilor Liturghiei 

 

 

 Iehonia l-a născut pe Salatiel, 
 Salatiel l-a născut pe Zorobabel, 
13 Zorobabel l-a născut pe Abiud, 
 Abiud l-a născut pe Eliachim, 
 Eliachim l-a născut pe Azor, 
14 Azor l-a născut pe Sadoc, 
 Sadoc l-a născut pe Achim, 
 Achim l-a născut pe Eliud, 
15 Eliud l-a născut pe Eleazar, 
 Eleazar l-a născut pe Matan, 
 Matan l-a născut pe Iacob. 
16 Iacob l-a născut pe Iosif, logodnicul Mariei 
 din care s-a născut Isus, care se numeşte Cristos. 
17 Aşadar, în total de la Abraham până la David sunt paisprezece generaţii, 
 de la David până la robia din Babilon sunt paisprezece generaţii, 
 şi de la robia din Babilon până la Cristos sunt paisprezece generaţii. 
  

Cuvântul Domnului 
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18 DECEMBRIE 

  
 LECTURA I  Voi ridica lui David o odraslă dreaptă. 
  
 Citire din cartea profetului Ieremia  23,5-8 
 

5 Domnul spune: 
 „Iată, vin zile când voi ridica lui David o odraslă dreaptă, 
 care va ajunge rege şi va domni cu înţelepciune; 
 el va judeca şi va face dreptate în ţară. 
6 În zilele lui, regatul lui Iuda va fi mântuit 
 şi Israel va trăi în linişte. 
 Iată numele care i se va da: 
 «Domnul este dreptatea noastră!»” 
7 De aceea, vor veni zile, spune Domnul, 
 când pentru a se face un jurământ, nu se va mai zice: 
 „Viu este Domnul care a scos pe fiii lui Israel din ţara Egiptului”, 
8 dar se va zice: 
 „Viu este Domnul care i-a scos şi i-a adus pe oamenii casei lui Israel 
 din ţara de la miazănoapte şi din toate ţările în care îi risipise 
 şi i-a făcut să locuiască în ţara lor”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 71,1b-2.12-13.18-19 (R.: cf. 7) 
  
 R.: Iată, vin zilele dreptăţii 
  şi ale păcii. 
  
1b Dumnezeule, dăruieşte împăratului puterile tale 
 şi înzestrează cu sfinţenia ta pe fiul împăratului, 
2 şi el va judeca pe poporul tău cu dreptate 
 şi pe săracii tăi cu nepărtinire. R. 
  
12 Domnul va ajuta pe săracul care strigă 
 şi pe nenorocitul care cere ajutor. 
13 Va avea milă de cel slab şi lipsit 
 şi va uşura viaţa săracilor. R. 
  
18 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, 
 singurul care săvârşeşte minuni! 
19 Binecuvântat să fie în veci numele său glorios, 
 tot pământul să se umple de slava lui. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE 
 (Aleluia) O, conducător al poporului Israel, 
    care ai dat legea ta lui Moise pe muntele Sinai, 
    vino şi întinde-ţi braţele şi ne mântuieşte. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Isus se va naşte din Maria, 
      logodnica lui Iosif, fiul lui David. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 1,18-24 
 

18 Naşterea lui Isus Cristos a fost aşa: 
 Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. 
 Mai înainte ca să locuiască ei împreună, 
 s-a aflat că a zămislit de la Duhul Sfânt. 
19 Iosif, logodnicul ei, 
 fiind drept şi nevrând s-o facă de ocară, 
 a voit s-o lase în ascuns. 
20 Dar pe când cugeta el acestea, 
 iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis şi i-a zis: 
 „Iosife, fiul lui David, nu te teme să o iei la tine pe Maria, logodnica ta, 
 căci ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. 
21 Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus, 
 căci el va mântui pe poporul său de păcate”. 
22 Toate acestea s-au făcut ca să se împlinească 
 ceea ce Domnul a vestit prin profetul care zice: 
23 „Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu 
 şi-i vor pune numele Emanuel, care înseamnă: Dumnezeu este cu noi”. 
24 Trezindu-se din somn, Iosif a făcut aşa cum i-a poruncit îngerul Domnului 
 şi a luat-o la el pe logodnica sa. 
  

Cuvântul Domnului 
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19 DECEMBRIE 
  
 LECTURA I  Naşterea lui Samson este anunţată de un înger. 
  
 Citire din cartea Judecătorilor 13,2-7.24-25a 
 

2 În zilele acelea, 
 era un om de la Ţorea, din seminţia lui Dan, cu numele Manoah; 
 femeia lui era sterilă şi nu avea copii. 
3 Îngerul Domnului i s-a arătat femeii şi i-a zis: 
 „Iată, tu eşti sterilă şi nu ai copii, dar vei zămisli şi vei naşte un fiu. 
4 De acum înainte ai grijă 
 să nu bei nici vin, nici băutură tare 
 şi să nu mănânci nimic din ce este oprit, 
5 căci vei zămisli şi vei naşte un fiu. 
 Briciul să nu se atingă de capul lui, 
 pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din sânul mamei sale; 
 el va elibera pe Israel din mâna filistenilor”. 
6 Atunci a venit femeia şi a spus bărbatului său: 
 „A venit la mine un om al lui Dumnezeu, 
 a cărui înfăţişare era ca înfăţişarea unui înger al lui Dumnezeu, foarte luminos; 
 nici eu nu l-am întrebat de unde este şi nici el nu mi-a spus numele său. 
7 Dar mi-a zis: «Iată, vei zămisli şi vei naşte un fiu; 
 aşadar, să nu bei nici vin, nici băutură tare 
 şi să nu mănânci nimic din ce este oprit, 
 pentru că acest copil din sânul mamei şi până la moarte, 
 va fi închinat lui Dumnezeu»”. 
24 Femeia a născut un fiu şi i-a pus numele Samson. 
 Copilul a crescut şi Domnul l-a binecuvântat, 
25a şi Duhul Domnului a început să lucreze în el. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 70,3-4a.5-6ab.16-17 (R.: cf. 8ab) 
  
 R.:  Lauda ta, Doamne, o voi cânta 
  şi măreţia ta o voi vesti. 
  
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 
 şi a celui care mă asupreşte. 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. 
  
16 Voi povesti puterea lui Dumnezeu, 
 Doamne, voi preamări dreptatea ta. 
17 Dumnezeule, tu m-ai învăţat din copilărie 
 şi povestesc şi astăzi minunile tale. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE 
 (Aleluia) O, urmaş al lui Iese, rânduit ca semn pentru popoare, 
    vino şi eliberează-ne, nu mai întârzia. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Naşterea lui Ioan Botezătorul 
      este anunţată de îngerul Gabriel. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 1,5-25 
 

5 Era în zilele lui Irod, regele Iudeii, 
 un preot cu numele Zaharia, din grupul preoţesc al lui Abia. 
 Femeia lui era din fiicele lui Aron şi se numea Elisabeta. 
6 Amândoi erau drepţi înaintea lui Dumnezeu 
 şi păzeau cu sfinţenie toate poruncile şi rânduielile Domnului. 
7 Ei nu aveau nici un copil, pentru că Elisabeta era sterilă, 
 şi amândoi erau înaintaţi în vârstă. 
8 Odată, pe când Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu, 
 în ziua orânduită pentru preoţii din grupul lui, 
9 a ieşit la sorţi, după rânduiala preoţească, 
 să tămâieze în templul Domnului. 
10 În ceasul tămâierii toată mulţimea poporului era afară şi se ruga. 
11 Atunci un înger al Domnului i s-a arătat, 
 stând la dreapta altarului tămâierii. 
12 Văzându-l, Zaharia s-a tulburat şi a fost cuprins de frică. 
13 Dar îngerul a zis către el: 
 „Nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată; 
 Elisabeta, femeia ta, îţi va naşte un fiu şi-l vei numi Ioan. 
14 El va fi pentru tine un motiv de bucurie şi veselie, 
 şi mulţi se vor bucura de naşterea lui, 
15 căci va fi mare înaintea Domnului; 
 nu va bea nici vin, nici băutură tare, 
 şi încă din sânul mamei sale se va umple de Duh Sfânt. 
16 Pe mulţi din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. 
17 El va merge înaintea Domnului cu duhul şi puterea lui Ilie, 
 ca să întoarcă inimile părinţilor spre copii 
 şi pe cei neascultători la înţelepciunea drepţilor, 
 şi să pregătească Domului un popor desăvârşit”. 
18 Zaharia a zis către înger: 
 „După ce voi cunoaşte aceasta? 
 Căci eu sunt bătrân şi femeia mea de asemenea este înaintată în vârstă”. 
19 Îngerul, răspunzând, i-a zis: 
 „Eu sunt Gabriel, care stau înaintea lui Dumnezeu. 
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 Am fost trimis să-ţi vorbesc şi să-ţi aduc această veste bună. 
20 Iată, vei fi mut şi nu vei putea să vorbeşti, 
 până în ziua când se vor împlini acestea, 
 pentru că n-ai crezut în cuvintele mele, 
 care se vor împlini la timpul lor”. 
21 Poporul îl aştepta pe Zaharia şi se mira că întârzie în templu. 
22 Când Zaharia a ieşit din templu şi nu putea să le vorbească, 
 ei au înteles că avusese o viziune; 
 şi el le făcea semne arătând că a rămas mut. 
23 După ce s-au împlinit zilele slujirii lui la templu, Zaharia s-a dus acasă. 
24 La câtva timp după aceea, 
 Elisabeta, femeia lui, a rămas însărcinată. 
 Cinci luni de zile nu a spus nimănui acest lucru 
 şi se gândea în sufletul său: 
25 „Mare dar mi-a făcut Domnul 
 în ziua în care a binevoit să ridice dintre oameni ocara mea”. 
  

Cuvântul Domnului 
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20 DECEMBRIE 

  
 LECTURA I  Iată, fecioara va zămisli. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia 7,10-14 
 

10 În zilele acelea, 
 Domnul a vorbit lui Ahaz, spunându-i: 
11 „Cere de la Domnul Dumnezeul tău un semn, 
 fie în adâncurile infernului, fie în înălţimile cerului”. 
12 Şi a răspuns Ahaz: 
 „Nu voi cere şi nu voi ispiti pe Domnul”. 
13 Şi a zis atunci Isaia: 
 „Ascultaţi voi cei din casa lui David! 
 Nu vă ajunge oare să obosiţi pe oameni, 
 că veniţi să obosiţi şi pe Dumnezeul meu? 
14 Pentru aceasta însuşi Domnul vă va da un semn: 
 iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu 
 şi-i va pune numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 23,1-2.3-4ab.5-6 (R.: cf. 7c.10b) 
  
 R.: Iată, vine Domnul; 
  el este împăratul măririi. 
  
1 Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, 
 lumea şi cei care locuiesc pământul. 
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 său cel sfânt? 
4ab Cel care are mâinile nepătate şi inima curată 
 cel care nu ia în zadar numele Domnului. R. 
  
5 Acesta va primi binecuvântarea Domnului 
 şi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul său. 
6 Acesta este neamul celor care-l caută pe Domnul, 
 al celor care caută faţa Dumnezeului lui Iacob. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE 
 (Aleluia) O, cheie a lui David, care deschizi porţile împărăţiei veşnice, 
    vino şi scoate din temniţă pe cei ce zac în întuneric. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Iată, vei zămisli şi vei naşte un fiu. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 1,26-38 
 

26 În timpul acela, 
 îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu 
 într-o cetate din Galileea, cu numele de Nazaret, 
27 la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David, 
 iar numele fecioarei era Maria. 
28 Intrând îngerul la ea, a zis: 
 „Bucură-te, tu, care eşti plină de har, Domnul este cu tine, 
 tu eşti binecuvântată între femei”. 
29 Ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi se întreba în sine: 
 „Ce poate să însemneze salutul acesta?” 
30 Îngerul i-a zis: 
 „Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. 
31 Iată, vei zămisli şi vei naşte un fiu şi îi vei pune numele Isus. 
32 Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema. 
 Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, tatăl său, 
33 şi va domni peste casa lui Iacob în veci 
 şi împărăţia lui nu va avea sfârşit”. 
34 A zis Maria către înger: 
 „Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu cunosc bărbat?” 
  
35 Îngerul i-a răspuns: 
 „Duhul Sfânt se va coborî peste tine 
 şi puterea Celui Preaînalt te va umbri, 
 pentru aceasta şi Cel Sfânt, care se va naşte din tine, 
 Fiul lui Dumnezeu se va chema. 
36 Iată, şi Elisabeta, ruda ta, 
 a zămislit un fiu la bătrâneţe 
 şi ea, căreia i se zicea sterilă, este acum în luna a şasea, 
37 căci pentru Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă”. 
38 Atunci a zis Maria: 
 „Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău”. 
 Şi îngerul a plecat de la ea. 
  

Cuvântul Domnului 
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21 DECEMBRIE 

  
 LECTURA I*  Iată, iubitul meu vine săltând peste coline. 
  
 Citire din Cântarea Cântărilor 2,8-14 
 

8 Aud glasul celui drag. 
 Iată-l, că vine trecând din munte în munte, săltând peste coline. 
9 Iubitul meu aleargă ca o gazelă, ca un pui de cerb. 
 Iată-l, este lângă zidul casei; 
 iată-l, priveşte pe fereastră; 
 iată-l, pândeşte printre gratii. 
10 Iubitul meu începe să-mi vorbească: 
 „Scoală, iubita mea, frumoasa mea, vino. 
11 Căci iată, iarna a trecut, anotimpul ploilor s-a sfârşit. 
12 Florile se arată pe câmpie; 
 a sosit vremea cântării 
 şi se aude glas de turturea în câmpiile noastre. 
13 În smochini apar primele roade 
 şi florile de vie umplu de parfum văzduhul. 
 Scoală, iubita mea, frumoasa mea, vino. 
14 Porumbiţa mea, care te adăposteşti în deschizăturile stâncilor, 
 care stai ascunsă în locuri prăpăstioase, arată-ţi faţa ta! 
 Fă-mă să-ţi aud glasul! 
 Pentru că glasul tău este dulce şi faţa ta plăcută”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 * sau, la alegere, lectura următoare: 
  
 LECTURA I  Domnul, împăratul lui Israel, este mijlocitorul tău. 
  
 Citire din cartea profetului Sofonia  3,14-18a 
 

14 Bucură-te, fiica Sionului, 
 tresaltă de veselie, Israele! 
 Veseleşte-te şi bucură-te din toată inima, fiica Ierusalimului! 
15 Căci Domnul a şters sentinţa rostită împotriva ta 
 şi a îndepărtat pe duşmanii tăi. 
 Domnul, împăratul lui Israel, este în mijlocul tău; 
 tu nu te vei mai teme de nici o nenorocire. 
16 În ziua aceea se va zice Ierusalimului: 
 „Nu te teme, Sioane, nu-ţi pierde curajul. 
17 Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un eliberator puternic. 
 El îşi va găsi în tine bucuria şi veselia, cu dragoste reînnoită; 
 va tresări şi va cânta de bucurie pentru tine, 
18a ca în zilele de sărbătoare. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,2-3.11-12.20-21 (R.: 1a.3a) 
  
 R.: Bucuraţi-vă, drepţilor, în Domnul, 
  cântaţi-i un cântec nou. 
  
2 Lăudaţi-l pe Domnul cu harpă; 
 lăudaţi-l cu alăută cu zece coarde. 
3 Cântaţi-i cântare nouă, 
 însoţiţi strigătele voastre cu cântări alese! R. 
  
11 Planul Domnului rămâne în veci 
 şi gândurile inimii sale din neam în neam. 
12 Fericit poporul al cărui Dumnezeu este Domnul; 
 fericit poporul pe care el îl alege ca moştenire. R. 
  
20 Sufletul nostru îl aşteaptă pe Domnul, 
 pentru că este ajutorul şi protectorul nostru. 
21 De aceea în el se bucură inima noastră 
 şi în numele lui sfânt avem speranţă. R. 
  



144 
Rânduiala lecturilor Liturghiei 

 

 

 
 VERS LA EVANGHELIE 
 (Aleluia) O, luceafăr, strălucirea luminii veşnice şi soare al dreptăţii: 
    vino şi luminează pe cei care zac în întuneric şi în umbra morţii. 
 (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  De unde mie fericirea aceasta, 
      ca să vină la mine Maica Domnului meu? 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 1,39-45 
 

39 În acele zile, Maria a pornit în grabă 
 către o cetate din ţinutul muntos al Iudeii. 
40 Ajunsă acolo, a intrat în casa lui Zaharia 
 şi a salutat-o pe Elisabeta. 
41 Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, 
 a tresărit pruncul în sânul ei. 
 Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt 
42 şi a strigat cu glas tare: 
 „Binecuvântată eşti tu între femei 
 şi binecuvântat este rodul trupului tău. 
43 Şi de unde mie fericirea aceasta, 
 ca să vină la mine Maica Domnului meu? 
44 Căci, iată, cum au ajuns la urechile mele cuvintele salutului tău, 
 a tresărit de bucurie pruncul în sânul meu. 
45 Fericită eşti tu, 
 care ai crezut că se vor împlini cele spuse ţie de Domnul”. 
  

Cuvântul Domnului 
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22 DECEMBRIE 

  
 LECTURA I  Ana mulţumeşte lui Dumnezeu pentru naşterea lui Samuel. 
  
 Citire din cartea întâi a profetului Samuel  1,24-28 
 

24 În zilele acelea, 
 după ce Ana a încetat de a mai alăpta pe Samuel, copilul ei, 
 l-a dus în casa Domnului, la Şilo, 
 luând cu ea trei viţei, trei măsuri de făină şi un urcior cu vin, pentru jertfă. 
 Copilul era înca prunc. 
25 După ce a adus jertfă un viţel, 
 Ana a prezentat pe copil preotului Eli şi i-a zis: 
26 „Domnul meu, nu te supăra; 
 pe cât este de adevărat că tu eşti viu, 
 pe atât de adevărat este că eu sunt acea femeie care am stat aici înaintea ta 
 şi m-am rugat Domnului. 
27 Pentru acest copil m-am rugat 
 şi Domnul mi-a îndeplinit rugăciunea pe care am făcut-o. 
28 De aceea, şi eu îl ofer Domnului pentru toate zilele vieţii lui, 
 ca să slujească Domnului”. 
 Apoi s-au închinat acolo Domnului. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL 1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd (R.: 1a) 
  
 R.: Inima mea se bucură 
  în Dumnezeu, mântuitorul meu. 
  
1 Inima mea se bucură în Domnul, 
 căci Dumnezeu m-a întărit; 
 acum râd de duşmanii mei, 
 căci ajutorul tău, Doamne, este bucuria mea. R. 
  
4 Arcul celor puternici s-a sfărâmat, 
 iar cei slabi s-au încins cu putere. 
5 Cei sătui s-au robit pentru pâine, 
 iar cei flămânzi nu mai îndura foame. R. 
  
6 Domnul este stăpânul vieţii şi al morţii, 
 el trimite pe oameni în locuinţa morţilor 
 şi tot el îi scoate de acolo. 
7 Domnul face sărac şi tot el îmbogăţeşte, 
 el înjoseşte şi tot el înalţă. R. 
  
8abcd Domnul ridică din ţărână pe cel sărman 
 şi din gunoi pe cel lipsit, 
 ca să-i aşeze alături de cei mari 
 şi să le dea un loc de cinste. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE 
 (Aleluia) O, împărat al neamului şi piatră din capul unghiului, 
    vino şi mântuieşte pe omul pe care l-ai plămădit din ţărână. 
 (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Lucruri mari mi-a făcut Cel Atotputernic. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 1,46-56 
 

46 În acel timp, a spus Maria: 
 „Sufletul meu preamăreşte pe Domnul 
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, mântuitorul meu, 
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. 
 Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită, 
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, 
 al cărui nume este sfânt. 
50 Milostivirea lui dăinuieşte din neam în neam peste cei ce se tem de dânsul. 
51 El arată puterea braţului său; 
 risipeşte pe cei mândri în inima lor. 
52 Dă jos de pe tronuri pe cei puternici şi înalţă pe cei smeriţi. 
53 Pe cei flămânzi îi copleşeşte cu bunuri, 
 iar pe cei bogaţi îi lasă cu mâinile goale. 
54 A sprijinit pe slujitorul său Israel, amintindu-şi de îndurarea sa, 
55 după cum a promis părinţilor noştri, lui Abraham şi urmaşilor lui în veci”. 
56 Şi a rămas Maria trei luni împreună cu Elisabeta; 
 apoi s-a întors acasă. 
  

Cuvântul Domnului 
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23 DECEMBRIE 

  
 LECTURA I  Îl voi trimite la voi pe Ilie profetul, 
     înainte de a veni ziua Domnului. 
  
 Citire din cartea profetului Malahia 3,1-4; 4,5-6 
 

1 Acestea le spune Domnul Dumnezeu: 
 „Iată, eu trimit pe crainicul meu 
 şi va pregăti calea înaintea mea; 
 şi va veni îndată în templul său 
 «Domnul pe care îl căutaţi, vestitorul legământului, pe care îl doriţi». 
 Iată, vine! zice stăpânul universului. 
2 Şi cine va putea suporta ziua venirii lui? 
 Cine va putea rămâne în picioare când se va arăta el? 
 Căci el este ca focul topitorului şi ca leşia celui care spală. 
3 El se va aşeza să topească şi să curăţe argintul; 
 el va curăţi pe fiii lui Levi, cum se curăţă aurul şi argintul în foc, 
 pentru ca ei să aducă Domnului jertfă întru dreptate. 
4 Atunci va plăcea Domnului jertfa lui Iuda şi a Ierusalimului, 
 ca înainte vreme, ca în anii de odinioară. 
4,5 Iată, vă voi trimite pe Ilie, profetul, 
 înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare şi înfricoşătoare. 
6 El va întoarce inima părinţilor către fii 
 şi inima fiilor către părinţii lor, 
 pentru ca atunci când voi veni să nu lovesc ţara cu blestem”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 24,4bc-5ab.8-9.10 şi 14 (Lc 21,28) 
  
 R.: Către tine, Doamne, 
  înalţ sufletul meu. 
  
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. 
  
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. 
  
10 Toate căile Domnului sunt adevăr şi îndurare 
 pentru cei ce păzesc legământul şi îndrumările sale. 
14 Domnul este prietenul celor care se tem de dânsul 
 şi le oferă legământul său spre îndrumare. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE 
 (Aleluia) O, Emanuel, împăratul şi legiuitorul nostru; 
    vino şi ne mântuieşte, Doamne Dumnezeul nostru. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Naşterea lui Ioan Botezătorul. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 1,57-66 
 

57 Când s-a împlinit vremea să nască, Elisabeta a născut un fiu. 
58 Auzind vecinii şi rudele 
 că Domnul şi-a arătat mila faţă de dânsa, 
 se bucurau împreună cu ea. 
59 În ziua a opta, au venit să taie pruncul împrejur 
 şi voiau să-i pună numele Zaharia, după numele tatălui său. 
60 Dar mama a zis: „Nu, ci se va chema Ioan”. 
61 Ei au zis: „Nimeni din rudele tale nu poartă numele acesta”. 
62 Atunci l-au întrebat, prin semne, pe tatăl copilului, 
 ce nume ar fi voit să-i pună. 
63 Zaharia a cerut o tăbliţă, pe care a scris: 
 „Ioan este numele lui”. 
 Şi toţi s-au mirat. 
64 În acel moment lui Zaharia i s-a deschis gura, 
 i s-a dezlegat limba şi vorbea binecuvântând pe Dumnezeu. 
65 Pe toţi vecinii i-a cuprins frica 
 şi în tot ţinutul muntos al Iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri. 
66 Toţi care le auzeau erau uimiţi în inima lor şi spuneau: 
 „Ce va fi oare acest copil?” 
 Căci într-adevăr, mâna Domnului era cu el. 
  

Cuvântul Domnului 
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24 DECEMBRIE 

  
 LECTURA I  În veci va dăinui împărăţia lui David în faţa Domnului. 
  
 Citire din cartea a doua a profetului Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16 
 

1 Pe când regele David locuia liniştit în casa lui 
 şi Domnul îl eliberase de toţi duşmanii care îl înconjurau, 
2 a zis regele către profetul Natan: 
 „Iată, eu locuiesc în casă de cedru, iar chivotul Domnului stă în cort”. 
3 Natan i-a zis regelui: 
 „Tot ce ai în gând, mergi şi du la îndeplinire, 
 căci Domnul este cu tine”. 
4 Dar chiar în noaptea aceea Domnul a vorbit către Natan, zicând: 
5 „Mergi şi spune-i robului meu David: 
 Aşa vorbeşte Domnul: 
8b Oare îmi vei zidi casă în care să locuiesc eu? 
 Eu te-am luat de la stână, de la oi, 
 ca să fii căpetenie peste poporul meu Israel. 
9 Am fost cu tine pretutindeni; 
 oriunde ai umblat am nimicit pe toţi vrăjmaşii tăi dinaintea feţei tale 
 şi am făcut numele tău mare, ca numele celor mari de pe pământ. 
10 Îl voi stabili în acest loc pe poporul meu Israel, 
 îl voi înrădăcina şi va trăi în pace la locul său 
 şi mai mult nu va mai fi tulburat; 
 cei răi nu-l vor mai strâmtora, ca mai înainte, 
11 pe vremea când puneam judecători peste poporul meu Israel. 
 Te voi linişti şi pe tine, apărându-te de vrăjmaşii tăi. 
 Iată, Domnul îţi vesteşte că-ţi va zidi el însuşi o casă. 
  
12 Iar când se vor sfârşi zilele tale 
 şi vei fi aşezat alături de părinţii tăi, 
 atunci voi ridica după tine un urmaş, care va ieşi din trupul tău, 
 şi voi întări stăpânirea lui. 
14a Eu îi voi fi lui tată şi el îmi va fi mie fiu. 
16 Casa ta şi împărăţia ta vor dăinui veşnic înaintea mea, 
 iar tronul tău va rămâne în veci neclintit”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,2-3.4-5.27 şi 29 (R.: cf. 2a) 
  
 R.: În veci voi cânta, Doamne, 
  milostivirea ta. 
  
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 aşezată pe veci”. 
 O dată cu cerurile ai statornicit fidelitatea ta. R. 
  
4 Am făcut legământ cu alesul meu; 
 iată ce i-am promis cu jurământ slujitorului meu David: 
5 îţi voi întări seminţia pe veci 
 şi din neam în neam îţi voi aşeza scaunul de domnie. R. 
  
27 El îmi va spune: „Tu eşti Tatăl meu, 
 Dumnezeul meu şi stânca mântuirii mele”. 
29 Lui îi dau pe veci dragostea mea 
 şi legământul meu va rămâne neştirbit pentru el. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE 
 (Aleluia) O, Emanuel, aşteptatul popoarelor şi eliberatorul lor; 
    vino şi ne mântuieşte cu prezenţa ta. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Ne-a vizitat cel care vine din înălţimi. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 1,67-79 
 

67 În timpul acela, 
 Zaharia, tatăl lui Ioan, s-a umplut de Duh Sfânt 
 şi a profeţit zicând: 
68 „Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, 
 pentru că a vizitat şi a răscumpărat pe poporul său. 
69 Şi a înălţat o putere de mântuire în casa lui David slujitorul său, 
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi care au fost în vechime; 
71 ca să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri 
 şi din mâna tuturor acelora care ne urăsc. 
72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri 
 şi îşi aduce aminte de legământul său sfânt; 
73 de jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, 
 că ne va ajuta, 
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, să-i slujim fără teamă, 
75 în sfinţenie şi dreptate sub privirea lui, în toate zilele vieţii noastre. 
76 Iar tu, copilule, vei fi profet al Celui Preaînalt; 
 vei merge înaintea Domnului ca să pregăteşti căile lui 
77 şi să faci cunoscută poporului său ştiinţa mântuirii întru iertarea păcatelor, 
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, 
 care ne-a cercetat ca un soare ce răsare din înalţime, 
79 ca să lumineze pe cei care zac în întuneric şi în umbra morţii 
 şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 ALELUIA  pentru zilele din Advent de la 17 la 24 decembrie 
  
 Notă: Aceste texte se pot folosi la alegere, în locul celor prescrise după fiecare lectură. 
  
 VERS LA EVANGHELIE 
  
 1. (Aleluia) O, înţelepciune a Celui Preaînalt, 
    tu care conduci toate cu putere şi bunătate, 
    vino şi ne învaţă calea înţelepciunii. (Aleluia) 
  
 2. (Aleluia) O, conducător al poporului Israel, 
    care ai dat Legea ta lui Moise pe muntele Sinai, 
    vino, întinde-ţi braţele şi ne mântuieşte. (Aleluia) 
  
 3. (Aleluia) O, urmaş al lui Iese, rânduit ca semn pentru popoare, 
    vino şi ne eliberează, nu mai întârzia. (Aleluia) 
  
 4. (Aleluia) O, cheie a lui David, care deschizi porţile împărăţiei veşnice, 
    vino şi scoate din temniţă pe cei care zac în întuneric. (Aleluia) 
  
 5. (Aleluia) O, luceafăr, strălucirea luminii veşnice şi soare al dreptăţii: 
    vino şi luminează pe cei care zac în întuneric şi în umbra morţii. 
 (Aleluia) 
  
 6. (Aleluia) O, împărat al neamurilor şi piatră din capul unghiului, 
   vino şi mântuieşte pe omul pe care l-ai plămădit din ţărână. (Aleluia) 
  
 7. (Aleluia) O, Emanuel, împăratul şi legiuitorul nostru; 
    vino şi ne mântuieşte, Doamne Dumnezeul nostru. (Aleluia) 
  
 8. (Aleluia) O, Emanuel, aşteptatul popoarelor şi eliberatorul lor; 
    vino şi ne mântuieşte cu prezenţa ta. (Aleluia) 
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25 DECEMBRIE 

  
AJUNUL CRĂCIUNULUI 

  
 LECTURA I  Domnul şi-a găsit bucuria în tine. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia 62,1-5 
 

1 Din dragoste pentru Sion nu voi tăcea, 
 din dragoste pentru Ierusalim nu voi avea odihnă, 
 până când dreptatea lui nu va apărea ca o lumină 
 şi mântuirea lui nu va străluci ca o făclie aprinsă. 
2 Atunci neamurile vor vedea dreptatea ta 
 şi toţi împăraţii slava ta; 
 şi-ţi vor pune un nume nou pe care îl va hotărî însuşi Domnul. 
3 Vei fi ca o cunună strălucitoare în mâna Domnului 
 şi ca o diademă împărătească în mâna Dumnezeului tău. 
4 De acum nu te vor mai numi „Cea părăsită” 
 şi nu-ţi vor mai numi pământul tău „Ţară pustie”, 
 ci te vor numi „Bucuria mea” 
 şi pământul tău: „Mireasă fericită”, 
 căci Domnul şi-a găsit bucuria în tine şi ţara ta se va cununa cu el. 
5 După cum se uneşte în căsătorie tânărul cu fecioara, 
 la fel cel ce te-a zidit se va uni cu tine, 
 şi după cum mireasa este bucuria mirelui, 
 la fel tu vei fi bucuria Dumnezeului tău. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,4-5.16-17.27 şi 29 (R.: cf. 2a) 
  
 R.: În veci voi cânta, Doamne, 
  milostivirea ta. 
  
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 aşezată pe veci”. 
 O dată cu cerurile ai statornicit fidelitatea ta. R. 
  
4 Am făcut legământ cu alesul meu; 
 iată ce i-am promis cu jurământ slujitorului meu David: 
5 îţi voi întări seminţia pe veci 
 şi din neam în neam îţi voi aşeza scaunul de domnie. R. 
  
16 Fericit poporul care ştie cântarea; 
 în lumina feţei tale, Doamne, va umbla. 
17 Se bucură neîncetat de numele tău 
 şi se făleşte cu dreptatea ta. R. 
  
27 El îmi va spune: „Tu eşti Tatăl meu, 
 Dumnezeul meu şi stânca mântuirii mele”. 
29 Lui îi dau pe veci dragostea mea 
 şi legământul meu va rămâne neştirbit pentru el. R. 
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 LECTURA A II-A  Mărturia lui Paul despre Cristos, fiul lui David. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor 13,16-17.22-25 
 

16 Când a venit Paul în Antiohia Pisidiei, 
 ridicându-se în sinagogă 
 şi cerând printr-un semn al mâinii să se facă tăcere, a zis: 
 „Bărbaţi israeliţi şi voi toţi care vă temeţi de Dumnezeu, ascultaţi: 
17 Dumnezeul acestui popor al lui Israel a ales pe părinţii noştri; 
 el a ridicat la cinste poporul său, când era străin în ţara Egiptului, 
 şi l-a scos de acolo cu braţ puternic. 
22 Apoi le-a ridicat lor ca rege pe David, 
 pentru care a zis mărturisind: 
 «L-am aflat pe David, fiul lui Iese, bărbat după inima mea, 
 care va face voinţa mea întru toate». 
23 Din urmaşii acestuia, Dumnezeu, după făgăduinţă, 
 a ridicat lui Israel un Mântuitor, pe Isus. 
24 Înainte de venirea lui, 
 Ioan propovăduise botezul pocăinţei la tot poporul lui Israel. 
25 Şi împlinindu-şi misiunea, el spunea: 
 „Nu sunt eu cine socotiţi voi că sunt; 
 dar iată, el vine după mine, 
 şi eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălţămintea picioarelor”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE 
 (Aleluia) Mâine se va şterge fărădelegea păcatului de pe pământ 
    şi Mântuitorul lumii, Cristos, va domni peste credincioşii săi. 
 (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Neamul lui Isus Cristos, fiul lui David. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 1,1-25 
 

1 Cartea neamului lui Isus Cristos, 
 fiul lui David, fiul lui Abraham. 
2 Abraham l-a născut pe Isaac, 
 Isaac l-a născut pe Iacob, 
 Iacob i-a născut pe Iuda şi pe fraţii lui, 
3 Iuda i-a născut pe Fares şi pe Zara din Tamar, 
 Fares l-a născut pe Esrom, 
 Esrom l-a născut pe Aram, 
4 Aram l-a născut pe Aminadab, 
 Aminadab l-a născut pe Naason, 
 Naason l-a născut pe Salmon, 
5 Salmon l-a născut pe Booz din Rahab, 
 Booz l-a născut pe Obed din Rut, 
 Obed l-a născut pe Iese, 
6 Iese l-a născut pe David, regele. 
 Regele David l-a născut pe Solomon din femeia lui Urie. 
7 Solomon l-a născut pe Roboam, 
 Roboam l-a născut pe Abia, 
 Abia l-a născut pe Asa, 
8 Asa l-a născut pe Iosafat, 
 Iosafat l-a născut pe Ioram, 
 Ioram l-a născut pe Ozia, 
9 Ozia l-a născut pe Ioatam, 
 Ioatam l-a născut pe Ahaz, 
 Ahaz l-a născut pe Ezechia, 
10 Ezechia l-a născut pe Manase, 
 Manase l-a născut pe Amon, 
 Amon l-a născut pe Iozia, 
11 Iozia i-a născut pe Iehonia şi pe fraţii lui în robia din Babilon. 
12 După robia din Babilon, 
 Iehonia l-a născut pe Salatiel, 
 Salatiel l-a născut pe Zorobabel, 
13 Zorobabel l-a născut pe Abiud, 
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 Abiud l-a născut pe Eliachim, 
 Eliachim l-a născut pe Azor, 
14 Azor l-a născut pe Sadoc, 
 Sadoc l-a născut pe Achim, 
 Achim l-a născut pe Eliud, 
15 Eliud l-a născut pe Eleazar, 
 Eleazar l-a născut pe Matan, 
 Matan l-a născut pe Iacob. 
16 Iacob l-a născut pe Iosif, logodnicul Mariei 
 din care s-a născut Isus, care se numeşte Cristos. 
17 Aşadar, în total de la Abraham până la David sunt paisprezece generaţii, 
 de la David până la robia din Babilon sunt paisprezece generaţii, 
 şi de la robia din Babilon până la Cristos sunt paisprezece generaţii. 
18 şi naşterea lui Isus Cristos a fost aşa: 
 Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. 
 Mai înainte ca să locuiască ei împreună, 
 s-a aflat că a zămislit de la Duhul Sfânt. 
  
19 Iosif, logodnicul ei, 
 fiind drept şi nevrând s-o facă de ocară, 
 a voit să o lase în ascuns. 
20 Dar pe când cugeta el acestea, 
 iată că îngerul Domnului i se arătă în vis şi-i zise: 
 „Iosife, fiul lui David, 
 nu te teme să o iei la tine pe Maria, logodnica ta, 
 căci ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. 
21 Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus, 
 căci el va mântui pe poporul său de păcate”. 
22 Toate acestea s-au făcut, 
 pentru a se împlini ceea ce Domnul a vestit prin profetul care zice: 
23 „Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu 
 şi-i vor pune numele Emanuel, 
 care înseamna: Dumnezeu este cu noi”. 
24 Trezindu-se din somn, 
 Iosif a făcut aşa cum i-a poruncit îngerul Domnului 
 şi a luat-o la el pe logodnica sa. 
25 Şi fără să o fi cunoscut, 
 a născut pe Fiul ei unul-născut 
 şi i-a pus numele Isus. 
  

Cuvântul Domnului 
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forma prescurtată: 

  
 EVANGHELIA  Maria va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 1,18-25 
 

18 Naşterea lui Isus Cristos a fost aşa: 
 Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. 
 Mai înainte ca să locuiască ei împreună, 
 s-a aflat că a zămislit de la Duhul Sfânt. 
19 Iosif, logodnicul ei, 
 fiind drept şi nevrând s-o facă de ocară, 
 a voit s-o lase în ascuns. 
20 Dar pe când cugeta el acestea, 
 iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis şi i-a zis: 
 „Iosife, fiul lui David, nu te teme să o iei la tine pe Maria, logodnica ta, 
 căci ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. 
21 Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus, 
 căci el va mântui pe poporul său de păcate”. 
22 Toate acestea s-au făcut ca să se împlinească 
 ceea ce Domnul a vestit prin profetul care zice: 
23 „Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu 
 şi-i vor pune numele Emanuel, care înseamna: Dumnezeu este cu noi”. 
24 Trezindu-se din somn, 
 Iosif a făcut aşa cum i-a poruncit îngerul Domnului 
 şi a luat-o la el pe logodnica sa. 
25 Şi fără să o fi cunoscut, 
 a născut pe Fiul ei unul-născut 
 şi i-a pus numele Isus. 
  

Cuvântul Domnului 
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LITURGHIA DE NOAPTE 
  
 LECTURA I  Un fiu ni s-a dat nouă. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia 9,2-4.6-7 
2 Poporul care umbla în întuneric a văzut lumină mare, 
 peste cei care locuiau în ţinutul întunecat a strălucit o lumină. 
3 Tu ai mărit bucuria poporului tău şi ai sporit veselia lui. 
 Ei se bucură înaintea ta cum se bucură oamenii în timpul secerişului, 
 cum se veselesc la împărţirea prăzilor. 
4 Căci jugul care îi apăsa, 
 toiagul care le lovea spinarea 
 şi biciul celui care îi asuprea, 
 tu le-ai sfărâmat ca în ziua victoriei asupra lui Madian. 
6 Căci un prunc ni s-a născut nouă, un fiu ni s-a dat nouă; 
 semnul puterii este pe umerii lui. 
 Numele lui este: 
 „Sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, Părinte veşnic, Principe al păcii”. 
7 Stăpânirea lui va creşte 
 iar pacea în vremea lui nu va avea hotar; 
 va domni pe tronul lui David şi peste împărăţia lui; 
 el îşi va întări împărăţia întemeind-o pe judecată şi dreptate, 
 de acum şi până în veac. 
 Acestea le va face Domnul oştirilor 
 în iubirea sa fără margini. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2a.2b-3.11-12.13 (R.: Lc 2,11) 
  
 R.: Astăzi ni s-a născut Mântuitorul, 
  Domnul nostru Isus Cristos. 
  
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 lui. R. 
  
11 Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul, 
 să vuiască marea şi tot ce se află într-însa. 
12 Să se bucure câmpiile şi tot ce este pe ele, 
 să tresalte de bucurie toţi copacii pădurilor. R. 
  
13 Să se bucure în faţa Domnului care vine, 
 pentru că vine să judece pământul. 
 El va judeca lumea cu dreptate 
 şi popoarele în adevărul său. R. 
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 LECTURA A II-A  Harul mântuitor al lui Dumnezeu 
       s-a arătat tuturor oamenilor. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Tit 2,11-14 
 

11 Harul mântuitor al lui Dumnezeu 
 s-a arătat tuturor oamenilor. 
12 El ne învaţă să părăsim păcatul şi poftele lumeşti, 
 pentru ca să trăim în lumea aceasta în cumpătare, în dreptate, şi în pietate, 
13 aşteptând fericirea de care sperăm să ne bucurăm, 
 când se va arăta slava marelui nostru Dumnezeu şi mântuitor, Isus Cristos. 
14 El s-a dat pe sine pentru noi, 
 ca să ne răscumpere de toate păcatele şi să ne curăţe sufletele, 
 spre a fi poporul lui, popor plin de râvnă pentru fapte bune. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE Lc 2,10-11 
 (Aleluia) Vă vestesc vouă o bucurie mare: 
    astăzi vi s-a născut Mântuitorul, Cristos Domnul. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Astăzi vi s-a născut Mântuitorul. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 2,1-14 
 

1 În zilele acelea 
 s-a dat un decret din partea împăratului August, 
 care poruncea să se înscrie toată lumea. 
2 Această înscriere s-a făcut întâia oară 
 pe când Quirinus era guvernator al Siriei. 
3 Şi toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea de origine. 
4 Şi Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, 
 s-a dus în Iudeea, în cetatea lui David, care se numeşte Betleem, 
 pentru că el era din casa şi din neamul lui David. 
5 El venea să se înscrie împreuna cu Maria, soţia lui, 
 care era însărcinată. 
6 şi pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca să nască. 
7 Şi a născut pe fiul său întâiul născut, 
 l-a înfăşat şi l-a culcat în iesle, 
 căci nu se mai găsise loc pentru ei în casa de oaspeţi. 
8 În ţinutul acela erau pe câmp păstori 
 care făceau de strajă noaptea păzindu-şi turma. 
9 Şi iată, le-a apărut un înger al Domnului, 
 şi slava Domnului i-a învăluit în lumină, 
 iar ei au fost cuprinşi de mare frică. 
10 Îngerul le-a zis: 
 „Nu vă temeţi, căci, iată, vă vestesc vouă bucurie mare, 
 care va fi pentru tot poporul: 
11 astăzi, în cetatea lui David vi s-a născut Mântuitorul, 
 care este Cristos Domnul. 
12 Iată semnul după care îl veţi cunoaşte: 
 veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat în iesle”. 
13 Şi deodată, împreună cu îngerul 
 s-a auzit mulţime de oaste cerească, 
 lăudând pe Dumnezeu şi zicând: 
 „Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu 
 şi pe pământ pace oamenilor de bunăvoinţă!” 
  

Cuvântul Domnului 
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LITURGHIA DE DIMINEAŢĂ 

  
 LECTURA I  Iată, vine Mântuitorul tău. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia 62,11-12 
 

11 Iată ce vesteşte Domnul până la marginile pământului: 
 spuneţi fiicei Sionului: 
 „Iată, Mântuitorul tău vine. 
 Răsplata vine împreună cu el 
 şi roadele biruinţei merg înaintea lui.” 
12 Cei mântuiţi se vor numi: 
 „Popor sfânt”, „Răscumpăraţi ai Domnului”, 
 şi ţie ţi se va zice: 
 „Cea mult dorită”, „Cetate care nu mai e părăsită”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 96,1 şi 6.11-12 
  
 R.: Astăzi se revarsă lumină asupra noastră 
  căci ni s-a născut Mântuitorul. 
  
1 Domnul stăpâneşte, să se bucure pământul, 
 să tresalte de veselie toate ţinuturile. 
6 Căci cerurile vestesc dreptatea lui 
 şi toate popoarele îi văd mărirea. R. 
  
11 Lumina răsare pentru cel drept 
 şi bucuria pentru cel cu inima curată. 
12 Voi drepţilor, bucuraţi-vă în Domnul 
 şi măriţi faima sfinţeniei lui. R. 
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 LECTURA A II-A  El ne-a mântuit în bunătatea sa. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Tit 3,4-7 
 

4 Dumnezeu, mântuitorul nostru, 
 şi-a arătat bunătatea şi iubirea de oameni; 
5 el ne-a mântuit, nu pentru faptele prin care noi am fi meritat acest lucru, 
 ci din îndurarea lui, 
 prin apa botezului, 
 prin care noi am fost renăscuţi şi reînnoiţi în Duhul Sfânt, 
6 pe care Dumnezeu l-a revărsat din belşug asupra noastră, 
 prin Isus Cristos, mântuitorul nostru; 
7 astfel, prin harul său, noi am fost îndreptăţiţi 
 şi am devenit prin speranţă moştenitori ai vieţii veşnice. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE Lc 2,14 
 (Aleluia) Mărirea în cer lui Dumnezeu 
    şi pace pe pământ oamenilor de bunăvoinţă. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Păstorii au aflat pe Maria, pe Iosif 
      şi pruncul culcat în iesle. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 2,15-20 
 

15 După ce îngerii au plecat de la păstori întorcându-se în cer, 
 păstorii au zis unii către alţii: 
 „Să mergem până la Betleem să vedem ce s-a întâmplat, 
 după cum Domnul ne-a făcut cunoscut”. 
16 Şi ridicându-se, s-au dus în grabă 
 şi i-au găsit pe Maria şi pe Iosif împreună cu copilul, 
 care era culcat în iesle. 
17 După ce l-au văzut, 
 au vestit cuvântul ce li se spusese despre acest copil. 
18 Toţi câţi îi auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori. 
19 Iar Maria păstra toate aceste cuvinte şi se gândea la ele în inima ei. 
20 Păstorii s-au întors, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu 
 pentru toate câte auziseră şi văzuseră, precum li se spusese. 
  

Cuvântul Domnului 
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LITURGHIA DIN TIMPUL ZILEI 

  
 LECTURA I  Toate marginile pământului 
     vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia 52,7-10 
 

7 Cât de plăcut este să vezi peste munţi 
 paşii celui care vesteşte pacea, 
 ai celui care aduce vestea cea bună, vestea mântuirii, 
 să vezi pe crainicul care dă de ştire Sionului: 
 „Dumnezeul tău este împărat!” 
8 Ascultaţi glasul străjerilor, căci răsună chemarea lor; 
 e un strigăt de bucurie; 
 ei îl văd cu ochii lor pe Domnul care se întoarce în Sion. 
9 Izbucniţi în strigăte de bucurie, voi, ruine ale Ierusalimului, 
 căci Domnul mângâie pe poporul său şi răscumpără Ierusalimul. 
10 Domnul şi-a arătat puterea braţului său în ochii tuturor popoarelor; 
 de la un capăt la altul al pământului, 
 toţi vor vedea mântuirea adusă de Dumnezeul nostru. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6 (R.: 3c) 
  
 R.: A văzut tot pământul 
  mântuirea Dumnezeului nostru. 
  
1 Cântaţi Domnului un cântec nou, 
 pentru că a făcut lucruri minunate; 
 dreapta şi braţul lui cel sfânt 
 i-au venit în ajutor. R. 
  
2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea, 
 şi a descoperit mântuirea înaintea neamurilor; 
3abcd şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui 
 faţă de casa lui Israel. R. 
  
 Toate marginile pământului 
 au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. 
4 Strigaţi către Domnul cu strigăte de bucurie, 
 toţi locuitorii pământului, 
 izbucniţi în strigăte de veselie şi cântări de laudă. R. 
  
5 Cântaţi Domnului din harpă, 
 să răsune harpa şi cântecul vostru; 
6 cu trâmbiţe şi sunete de corn, 
 strigaţi de bucurie în faţa Domnului, împăratului nostru. R. 
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 LECTURA A II-A  Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul său. 
  
 Citire din Scrisoarea către evrei  1,1-6 
 

1 După ce Dumnezeu în trecut 
 a vorbit părinţilor noştri prin profeţi, 
 în multe rânduri şi în multe chipuri, 
2 în acest timp de pe urmă ne-a vorbit şi nouă prin Fiul, 
 pe care l-a pus moştenitor a toate 
 şi prin care a făcut lumea. 
3 El, fiind strălucirea gloriei şi chipul fiinţei lui Dumnezeu 
 şi ţinând toate prin cuvântul său puternic, 
 după ce ne-a curăţit de păcate, 
 s-a aşezat de-a dreapta maiestăţii dumnezeieşti întru cele de sus. 
4 El a ajuns cu atât mai presus de îngeri, 
 cu cât a moştenit un nume mai mare decât al lor. 
5 Căci căruia dintre îngeri i-a zis Dumnezeu vreodată: 
 „Fiul meu eşti tu, eu astăzi te-am născut”, 
 şi iarăşi: 
 „Eu îi voi fi lui Tată şi el îmi va fi mie fiu?” 
6 Dar când aduce în lume pe întâiul său născut, 
 el zice: 
 „Să i se închine lui toţi îngerii lui Dumnezeu”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE 
 (Aleluia) Ne-a strălucit o zi sfântă. Veniţi neamuri şi adoraţi-l pe Domnul. 
    Astăzi a coborât pe pământ o lumină mare. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan  1,1-18 
 

1 La început era Cuvântul 
 şi Cuvântul era la Dumnezeu 
 şi Cuvântul era Dumnezeu. 
2 Acesta era la început la Dumnezeu. 
3 Toate lucrurile au fost create prin el 
 şi nimic din ce a fost creat nu a fost creat fără el. 
4 În el era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor. 
5 Lumina luminează în întuneric 
 şi întunericul n-a cuprins-o. 
6 A fost un om trimis de Dumnezeu 
 şi numele lui era Ioan. 
7 El a venit ca martor, 
 ca să dea mărturie despre lumină, 
 pentru ca toţi să creadă prin el. 
8 Nu era el lumina, 
 ci el a venit ca să dea mărturie despre lumină. 
9 Cuvântul era adevărata lumină 
 care luminează pe tot omul care vine în lume. 
10 El era în lume, şi lumea a fost creată prin el, 
 dar lumea nu l-a cunoscut. 
11 A venit la ai săi şi ai săi nu l-au primit. 
12 Dar tuturor celor care l-au primit, 
 celor care cred în numele lui, 
 le-a dat putere să devină copii ai lui Dumnezeu, 
13 copii născuţi nu din sânge, nici din dorinţă trupească, 
 nici din voinţă omenească, dar născuţi din Dumnezeu. 
14 şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi, 
 şi noi am văzut slava lui, slava unicului-născut din Tatăl, 
 plin de har şi de adevăr. 
15 Ioan a dat mărturie despre el, atunci când a strigat: 
 „Iată-l pe acela despre care am spus: 
 «Cel care vine după mine este mai presus decât mine 
 pentru că el era mai înainte de a fi eu»”. 
16 Noi toţi am primit din plinătatea lui har peste har. 
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17 Căci prin Moise ni s-a dat Legea, 
 iar harul şi adevărul au venit prin Isus Cristos. 
18 Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, 
 dar unicul său Fiul, care este spre sânul Tatălui, 
 el l-a făcut cunoscut. 
  

Cuvântul Domnului 
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forma prescurtată: 

  
 EVANGHELIA  Începutul Evangheliei după sfântul Ioan. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan  1,1-5.9-14 
 

1 La început era Cuvântul 
 şi Cuvântul era la Dumnezeu 
 şi Cuvântul era Dumnezeu. 
2 Acesta era la început la Dumnezeu. 
3 Toate lucrurile au fost create prin el 
 şi nimic din ce a fost creat nu a fost creat fără el. 
4 În el era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor. 
5 Lumina luminează în întuneric şi întunericul n-a cuprins-o. 
9 Cuvântul era adevărata lumină 
 care luminează pe tot omul care vine în lume. 
10 El era în lume, şi lumea a fost creată prin el, 
 dar lumea nu l-a cunoscut. 
11 A venit la ai săi şi ai săi nu l-au primit. 
12 Dar tuturor celor care l-au primit, 
 celor care cred în numele lui, 
 le-a dat putere să devină copii ai lui Dumnezeu, 
13 copii născuţi nu din sânge, nici din dorinţă trupească, 
 nici din voinţă omenească, dar născuţi din Dumnezeu. 
14 Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi, 
 şi noi am văzut slava lui, slava unicului-născut din Tatăl, 
 plin de har şi de adevăr. 
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176 
Rânduiala lecturilor Liturghiei 

 

 

 
DUMINICA DIN OCTAVA CRĂCIUNULUI 

SFÂNTA FAMILIE 
  

ANUL A 
  
 LECTURA I  Cel ce se teme de Domnul cinsteşte pe părinţii săi. 
  
 Citire din cartea lui Ben Sirah 3,3-7.14-17a 
 

3 Cine cinsteşte pe tatăl său primeşte iertarea păcatelor 
4 şi cine cinsteşte pe mama sa este ca omul care strânge comori. 
5 Cine cinsteşte pe tatăl său va avea bucurie în copiii săi 
 şi rugăciunea sa va fi ascultată de Domnul. 
6 Cine cinsteşte pe tatăl său va avea viaţă lungă 
 şi cine ascultă de Domnul face bucurie mamei sale. 
7 Domnul îl înalţă pe tatăl în fiii săi 
 şi întăreşte autoritatea mamei asupra copiilor ei. 
14 Fiule, sprijină pe tatăl tău la bătrâneţe 
 şi nu-l mâhni în viaţa lui. 
15 Chiar dacă îi va slăbi judecata, fii îngăduitor, 
 nu-l dispreţui când tu eşti încă în putere. 
16 Căci îndurarea faţă de tatăl tău nu va fi uitată 
 şi ea îţi va reclădi casa, dacă a fost ruinată de păcat. 
17a Fiule, săvârşeşte cu blândeţe toate lucrările tale. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 127,1-2.3.4-5 (R.: cf. 1) 
  
 R.: Fericiţi cei care se tem de Domnul 
  şi umblă pe căile sale. 
  
1 Fericiţi cei care se tem de Domnul 
 şi umblă pe căile sale. 
2 Atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, 
 eşti fericit şi toate îţi merg bine. R. 
  
3 Soţia ta este ca o viţă roditoare 
 înăuntrul casei tale, 
 copiii tăi ca vlăstarele măslinului 
 împrejurul mesei tale. R. 
  
4 Iată, aşa este binecuvântat omul 
 care se teme de Domnul! 
5 Să te binecuvânteze Domnul din Sion, 
 ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieţii tale. R. 
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 LECTURA A II-A  Duceţi viaţa de familie în Domnul. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către coloseni 3,12-21 
 

12 Fraţilor,pentru că sunteţi aleşii lui Dumnezeu, sfinţii şi preaiubiţii lui, 
 să aveţi o inimă plină de îndurare, de bunătate, 
 de smerenie, de blândeţe, de îndelungă răbdare. 
13 Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, 
 dacă cineva are motiv să se plângă împotriva altuia, 
 iertaţi-vă unul pe altul. 
 După cum v-a iertat Domnul, aşa să vă iertaţi şi voi. 
14 Iar mai presus de toate acestea îmbrăcaţi-vă cu dragoste, 
 căci ea este legătura desăvârşirii. 
15 Şi în inimile voastre să domnească pacea lui Cristos, la care aţi fost chemaţi, 
 ca să fiţi un singur trup. 
 Fiţi recunoscători. 
16 Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi în toată bogăţia sa. 
 Învăţaţi-vă şi povăţuiţi-vă între voi cu toată înţelepciunea. 
 Cântaţi în inimile voastre lui Dumnezeu, 
 mulţumindu-i, în psalmi, în imnuri şi cântări duhovniceşti. 
17 Orice faceţi, prin cuvânt sau faptă, 
 toate să le faceţi în numele Domnului Isus 
 şi prin el să mulţumiţi lui Dumnezeu Tatăl. 
18 Femeilor, fiţi supuse bărbaţilor voştri, 
 precum se cuvine, în Domnul. 
19 Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre şi nu vă purtaţi aspru cu ele. 
20 Copii, ascultaţi pe părinţii voştri în toate, căci acest lucru este plăcut Domnului. 
21 Părinţi, nu fiţi brutali cu copiii voştri, ca să nu-i împingeţi la descurajare. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE Col 3,15a.16a. 
 (Aleluia) Pacea lui Cristos să domnească în inimile voastre. 
    Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi în toată bogăţia sa. 
 (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Ia pruncul şi pe mama lui şi fugi în Egipt. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 2,13-15.19-23 
 

13 După plecarea magilor, 
 un înger al Domnului îi apare în vis lui Iosif zicându-i: 
 „Scoală-te, ia pruncul şi pe mama lui, 
 fugi în Egipt şi rămâi acolo până ce-ţi voi spune eu, 
 fiindcă Irod are să caute pruncul, ca să-l ucidă”. 
14 Iosif sculându-se a luat, noaptea, pruncul şi pe mama lui 
 şi a plecat în Egipt, 
15 unde a rămas până la moartea lui Irod. 
 Astfel s-a împlinit ceea ce Domnul a spus prin profetul care zice: 
 „Din Egipt l-am chemat pe fiul meu”. 
19 După moartea lui Irod 
 iată, îngerul lui Dumnezeu se arată în vis lui Iosif şi-i spune: 
20 „Scoală-te, ia pruncul şi pe mama lui şi întoarce-te în ţara lui Israel, 
 căci au murit cei ce căutau să ia viaţa pruncului”. 
21 Iosif s-a sculat, a luat pruncul şi pe mama lui 
 şi s-a întors în ţara lui Israel. 
22 Auzind că în Iudeea domneşte Arhelau în locul lui Irod, tatăl său, 
 s-a temut să meargă acolo. 
23 Înştiinţat de Dumnezeu în vis a plecat în părţile Galileii. 
 Acolo s-a stabilit într-o localitate numită Nazaret. 
 Astfel s-au împlinit cele spuse prin profeţi: 
 „El se va numi Nazarinean”. 
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ANUL B 

  
 LECTURA I  Abraham a crezut ce i-a spus Domnul 
     şi pentru aceasta Domul l-a socotit drept 
     şi a încheiat un legământ cu Abraham. 
  
 Citire din cartea Genezei 15,1-6; 21,1-3 
 

1 Cuvântul Domnului i-a fost adresat lui Abraham într-o viziune: 
 „Nu te teme, Abrahame! 
 Eu sunt scutul tău şi răsplata ta va fi foarte mare!” 
2 Abraham i-a răspuns: 
 „Doamne Dumnezeul meu, 
 ce-mi vei da, căci mă sting fără copii 
 şi moştenitorul casei mele este Eliezer din Damasc”. 
3 Şi Abraham a continuat: 
 „Tu nu mi-ai dat urmaş, 
 de aceea moştenitorul va fi un rob din casa mea”. 
4 Atunci i-a fost adresat lui Abraham acest cuvânt al Domnului: 
 „Nu el va fi moştenitorul tău!” 
5 Apoi l-a condus 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. 
21,1 Domnul a cercetat-o pe Sara, precum spuse-se 
 şi a făcut Domnul pentru Sara aşa cum făgăduise. 
2 Şi a zămislit Sara 
 şi i-a născut lui Abraham un fiu la bătrâneţea lui, 
 la timpul când îi făgăduise Dumnezeu. 
3 Şi Abraham a pus fiului său, pe care i-l născuse Sara, numele Isaac. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,1-2.3-4.6-7.8-9 (R.: 3b) 
  
 R.: Domnul Dumnezeul nostru este fidel 
  faţă de legământul său. 
  
1 Preamăriţi-l pe Domnul şi chemaţi numele lui 
 vestiţi printre popoare lucrările lui! 
2 Cântaţi-i cu glasul şi din strune, 
 cugetaţi la toate faptele sale minunate! R. 
  
3 Lăudaţi-vă cu numele lui cel sfânt, 
 să se bucure inima celor care-l caută pe Domnul! 
4 Căutaţi faţa Domnului şi tăria lui, 
 căutaţi faţa lui fără încetare! R. 
  
6 Voi, seminţia lui Abraham, slujitorii lui, 
 fiii lui Iacob, aleşii lui! 
7 El este Domnul Dumnezeul nostru, 
 judecăţile lui sunt pe tot pământul. R. 
  
8 El îşi aminteşte în veac de legământul său, 
 de cuvântul pe care l-a rostit pentru o mie de generaţii, 
9 de promisiunea făcută lui Abraham 
 şi de jurământul pe care i l-a făcut lui Isaac. R. 
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 LECTURA A II-A  Credinţa lui Abraham, a Sarei şi a lui Isaac. 
  
 Citire din Scrisoarea către evrei  11,8.11-12.17-19 
 

8 Datorită credinţei, a ascultat Abraham de chemarea lui Dumnezeu 
 şi a plecat către o ţară care urma să-i fie dată ca moştenire; 
 a plecat fără să ştie unde merge. 
11 Datorită credinţei chiar şi Sara, 
 deşi era trecută de vârstă, 
 a primit puterea de a deveni mamă, 
 pentru că ea se gândise că Dumnezeu va fi credincios promisiunii făcute. 
12 Iată pentru ce, 
 dintr-un singur om – şi acela aproape de moarte – 
 au putut să se nască aşa de mulţi oameni, 
 câte stele sunt pe cer 
 şi câte fire de nisip pe malul mării, 
 încât nimeni nu-i poate număra. 
13 Când a fost pus la încercare, 
 datorită credinţei, 
 Abraham l-a oferit pe Isaac ca jertfă. 
 El oferea pe fiul său unic, 
18 după ce primise promisiunile şi auzise acest cuvânt: 
 „Din Isaac ţi se vor naşte urmaşi, care-ţi vor purta numele”. 
19 El se gândea că Dumnezeu poate să ajungă până acolo, încât să învie morţii. 
 Iată pentru ce i-a fost redat fiul, şi acesta era un fapt profetic. 
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 VERS LA EVANGHELIE Col 3,15a.16a. 
 (Aleluia) Pacea lui Cristos să domnească în inimile voastre. 
    Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi în toată bogăţia sa. 
 (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Copilul creştea plin de înţelepciune. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 2,22-40 
 

22 Când a sosit ziua fixată de Legea lui Moise pentru curăţire, 
 Iosif şi Maria l-au dus pe Isus la Ierusalim, 
 ca să-l pună înaintea Domnului, 
23 precum este scris în Legea Domnului 
 că orice întâi născut de parte bărbătească 
 să fie închinat Domnului, 
24 şi să aducă jertfă o pereche de turturele sau doi pui de porumbel, 
 precum este poruncit în Legea Domnului. 
25 Era în timpul acela în Ierusalim un om numit Simeon. 
 Omul acesta era drept şi cu frica lui Dumnezeu. 
 El aştepta mângâierea lui Israel şi Duhul Sfânt era asupra lui. 
26 Duhul Sfânt îl înştiinţase 
 că nu va muri înainte de a-l vedea pe Cristos Domnul. 
27 Din îndemnul Duhului, Simeon a venit la templu 
 când părinţii au adus înăuntru pe pruncul Isus, 
 pentru a împlini ceea ce poruncea Legea cu privire la el. 
28 Simeon l-a luat în braţe, l-a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: 
29 „Acum eliberează pe robul tău în pace, Stăpâne, 
 după cuvântul tău; 
30 căci ochii mei au văzut mântuirea ta, 
31 pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor, 
32 lumină pentru luminarea neamurilor 
 şi slava poporului tău Israel”. 
33 Tatăl şi mama lui Isus se mirau de ceea ce se spunea despre el. 
34 Simeon i-a binecuvântat şi a zis către Maria, mama lui Isus: 
 „Iată, acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora în Israel 
 şi ca un semn care va stârni împotrivire, 
35 şi prin sufletul tău va trece o sabie, 
 ca să se descopere gândurile din multe inimi”. 
36 Mai era acolo şi Ana, profetesa, 
 fiica lui Fanuel, din seminţia lui Aşer. 
 Ea trăise cu bărbatul ei şapte ani după căsătorie 
 şi ajunsese acum la adânci bătrâneţi. 
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37 Fiind văduvă în vârstă de optzeci şi patru de ani, 
 ea nu se îndepărta de templu, 
 slujind zi şi noapte în post şi rugăciune. 
38 Venind şi ea în ceasul acela, lăuda pe Dumnezeu 
 şi vorbea despre prunc celor care aşteptau mântuirea în Ierusalim. 
39 După ce au împlinit tot ce poruncea Legea Domnului 
 s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. 
40 Iar copilul creştea şi se întărea, 
 înainta în înţelepciune 
 şi harul lui Dumnezeu era asupra lui. 
  

Cuvântul Domnului 



185 
Rânduiala lecturilor Liturghiei 

 

 

 
forma prescurtată: 

  
 EVANGHELIA  Copilul creştea plin de înţelepciune. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 2,22.39-40 
 

22 Când a sosit ziua fixată de Legea lui Moise pentru curăţire, 
 Iosif şi Maria l-au dus pe Isus la Ierusalim 
 ca să-l pună înaintea Domnului. 
39 După ce au împlinit tot ce poruncea Legea Domnului 
 s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. 
40 Iar copilul creştea şi se întărea, 
 înainta în înţelepciune 
 şi harul lui Dumnezeu era asupra lui. 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL C 
  
 LECTURA I   Samuel, câte zile va avea, va fi dăruit Domnului. 
  
 Citire din cartea întâi a profetului Samuel  1,20-22.24-28 
 

20 La vremea cuvenită, 
 Ana a zămislit şi a născut un fiu 
 şi i-a pus numele Samuel, 
 căci, zicea ea: „L-am cerut de la Domnul”. 
21 Şi s-a suit soţul ei Elcana cu toată casa lui 
 ca să aducă Domnului jertfa de fiecare an 
 şi să-şi îndeplinească făgăduinţa. 
 Dar Ana nu s-a suit cu el, pentru că spunea bărbatului ei: 
22 „Până când pruncul va fi înţărcat; 
 atunci îl voi duce şi-i va fi înfăţişat Domnului 
 şi va rămâne acolo pentru totdeauna”. 
 După ce Ana a încetat de a mai alăpta pe Samuel, copilul ei, 
24 l-a dus în casa Domnului, la Şilo, 
 luând cu ea trei viţei, trei măsuri de făină şi un urcior cu vin, pentru jertfă. 
 Copilul era încă prunc. 
25 După ce a adus jertfă un viţel, 
 Ana a prezentat pe copil preotului Eli şi i-a zis: 
26 „Domnul meu, nu te supăra; 
 pe cât este de adevărat că tu eşti viu, 
 pe atât de adevărat este că eu sunt acea femeie care am stat aici înaintea ta 
 şi m-am rugat Domnului. 
27 Pentru acest copil m-am rugat 
 şi Domnul mi-a îndeplinit rugăciunea pe care am făcut-o. 
28 De aceea, şi eu îl ofer Domnului pentru toate zilele vieţii lui, 
 ca să slujească Domnului”. 
 Apoi s-au închinat acolo Domnului. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 83,2-3.5-6.9-10 
  
 R.: Doamne, Dumnezeul nostru, 
  cât de plăcut este în casa ta! 
  
2 Cât de iubite sunt lăcaşurile tale, Dumnezeul oştirilor! 
3 Sufletul meu suspină şi se topeşte de dorul casei Domnului. 
 Inima mea şi trupul meu tresaltă de bucurie 
 înaintea Dumnezeului cel viu. R. 
  
5 Fericiţi cei care locuiesc în casa ta, 
 căci în veci te vor lăuda. 
6 Fericit omul care-şi are tăria în tine. R. 
  
9 Doamne, Dumnezeul oştirilor, ascultă rugăciunea mea; 
 pleacă-ţi urechea, Dumnezeul lui Iacob! 
10 Doamne Dumnezeule, scutul nostru, 
 priveşte la faţa unsului tău. R. 
  



188 
Rânduiala lecturilor Liturghiei 

 

 

 
 LECTURA A II-A  Ne numim copiii lui Dumnezeu şi suntem. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 3,1-2.21-24 
 

1 Preaiubiţilor, 
 Vedeţi ce fel de iubire ne-a dăruit nouă Tatăl, 
 ca să ne numim copiii lui Dumnezeu şi suntem! 
 De aceea lumea nu ne cunoaşte, 
 fiindcă nu l-a cunoscut nici pe el. 
2 Preaiubiţilor, 
 acum suntem copiii lui Dumnezeu, 
 dar ceea ce vom fi nu s-a arătat încă. 
 ştim că atunci când se va arăta el, vom fi asemenea lui 
 pentru că îl vom vedea aşa cum este. 
21 Preaiubiţilor, 
 dacă inima noastră nu ne osândeşte, 
 avem îndrăzneală în faţa lui Dumnezeu. 
22 Şi orice am cere primim de la el, 
 pentru că păzim poruncile lui 
 şi facem ceea ce este plăcut înaintea lui. 
23 Şi aceasta este porunca lui Dumnezeu: 
 să credem în numele Fiului său, Isus Cristos, 
 şi să ne iubim unii pe alţii, 
 precum ne-a dat poruncă. 
24 Cel care păzeşte poruncile lui 
 rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu în el; 
 şi din aceasta cunoaştem că el rămâne în noi, 
 din Duhul pe care ni l-a dat. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE Col 3,15a.16a. 
 (Aleluia) Pacea lui Cristos să domnească în inimile voastre. 
    Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi în toată bogăţia sa. 
 (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Isus este găsit de părinţii săi în mijlocul învăţătorilor. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 2,41-52 
 

41 În fiecare an, 
 părinţii lui Isus mergeau de sărbătoarea Paştelui la Ierusalim. 
42 Când copilul avea doisprezece ani, 
 ei au mers la Ierusalim ca de obicei. 
43 Terminându-se zilele de sărbătoare, 
 pe când se întorceau acasă, 
 copilul Isus a rămas în Ierusalim, 
 dar părinţii lui n-au băgat de seamă. 
44 Socotind că este împreună cu tovarăşii lor de drum, 
 au mers cale de o zi, 
 înainte de a-l căuta printre rude şi cunoscuţi. 
45 Negăsindu-l, s-au întors la Ierusalim continuând să-l caute. 
46 După trei zile l-au găsit în templu, 
 şezând în mijlocul învăţătorilor, 
 ascultându-i şi punându-le întrebări. 
47 Toţi care îl auzeau rămâneau uimiţi de priceperea şi răspunsurile lui. 
48 Văzându-l, părinţii lui au rămas înmărmuriţi 
 şi mama lui i-a zis: 
 „Fiule, de ce ne-ai făcut aceasta? 
 Cât de îngrijoraţi am fost, căutându-te, tatăl tău şi cu mine”. 
49 Dar el le-a zis: 
 „Cum de m-aţi căutat? 
 Nu ştiaţi că trebuie să fiu în casa Tatălui meu? 
50 Dar ei n-au înţeles cele spuse de el. 
51 El a coborât cu ei, a venit la Nazaret şi era supus lor. 
 Iar mama lui păstra toate cuvintele în inima ei. 
52 Isus creştea în înţelepciune, 
 în statură şi în har în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor. 
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SFÂNTUL ŞTEFAN  primul martir 

  
26 DECEMBRIE 

  
 LECTURA I  Iată văd cerurile deschise. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor 6,8-10; 7,54-60 
 

8 În zilele acelea, 
 Ştefan, care era plin de harul şi puterea lui Dumnezeu, 
 făcea minuni şi semne mari în popor. 
9 Într-o zi, s-au ridicat unii din sinagoga numită a Libertinilor, 
 a Cirenenilor şi a Alexandrinilor 
 împreună cu nişte iudei din Cilicia şi din Asia 
 şi au început o discuţie cu Ştefan; 
10 dar nu se puteau împotrivi înţelepciunii 
 şi Duhului Sfânt care îi inspira cuvintele. 
7,54 Auzind ei tot ce spunea, 
 fremătau de furie şi scrâşneau din dinţi împotriva lui. 
55 Dar Ştefan, fiind plin de Duh Sfânt, privea spre cer. 
 Văzând slava lui Dumnezeu 
 şi pe Isus stând la dreapta lui Dumnezeu, a zis: 
56 „Iată, văd cerurile deschise 
 şi pe Fiul Omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu”. 
57 Atunci ei şi-au astupat urechile şi au năvălit asupra lui. 
58 L-au târât afară din cetate 
 şi au început să-l bată cu pietre. 
 Martorii care îl acuzaseră 
 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 sufletul meu”. 
60 Apoi, îngenunchind, a strigat cu glas puternic: 
 „Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta”. 
 Şi zicând acestea a adormit în Domnul. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 30,3cd-4.6 şi 8ab.16bc-17 (R.: 6a) 
  
 R.: În mâinile tale, Doamne, 
  încredinţez sufletul meu. 
  
3cd Doamne, 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 încredintez sufletul; 
 tu mă vei mântui, Doamne Dumnezeule adevărat. 
8ab Mă voi bucura şi mă voi veseli de îndurarea ta 
 căci ai privit la neputinţa mea. R. 
  
16bc Soarta mea este în mâna ta; 
 scapă-mă de duşmanii şi de prigonitorii mei. 
17 Arată slujitorului tău o faţă senină. 
 Salvează-mă pentru iubirea ta. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE Ps 117,26a şi 27a 
 (Aleluia) Binecuvântat cel care vine în numele Domnului! 
    Domnul Dumnezeu ne luminează! (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Nu voi sunteţi aceia care vorbiţi, dar Duhul Tatălui 

vostru. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 10,17-22 
 

 În timpul acela, 
 Isus a spus apostolilor săi: 
17 „Nu vă încredeţi în oameni, 
 căci vă vor da pe mâna Sinedriului 
 şi vă vor biciui în sinagogile lor. 
18 Veţi fi târâţi înaintea dregătorilor şi a regilor pentru mine, 
 acest lucru va fi o mărturie înaintea lor şi înaintea păgânilor. 
19 Dar când vă vor da pe mâna lor, 
 să nu vă îngrijoraţi cum sau ce veţi vorbi, 
 căci vi se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiţi. 
20 Nu voi sunteţi cei care veţi vorbi, 
 ci Duhul Tatălui este acela care va vorbi în voi. 
21 Va da frate pe frate la moarte şi tată pe fiu 
 şi copiii se vor ridica împotriva părinţilor şi-i vor ucide. 
22 Veţi fi urâţi de toţi pentru numele meu, 
 dar cine va rămâne statornic până la sfârşit 
 acela se va mântui. 
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SFÂNTUL IOAN  apostol şi evanghelist 

  
27 DECEMBRIE 

  
 LECTURA I  Vă vestim ceea ce am văzut şi am auzit. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 1,1-4 
 

1 Preaiubiţilor, 
 ce era de la început, 
 ce am auzit, 
 ce am văzut cu ochii noştri, 
 ce am privit şi mâinile noastre au pipăit 
 cu privire la Cuvântul vieţii, 
 aceea vă vestim. 
2 Viaţa s-a arătat şi noi am văzut-o; 
 această viaţă de veci, care era la Tatăl şi care ni s-a arătat nouă, 
 noi o mărturisim şi o vestim. 
3 Ceea ce am văzut şi am auzit aceea vă vestim şi vouă, 
 ca şi voi să aveţi împărtăşire cu noi. 
 Iar împărtăşirea noastră este cu Tatăl şi cu Fiul său Isus Cristos. 
4 Acestea vi le scriem pentru ca bucuria voastră să fie deplină. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 96,1-2.5-6.11-12 (R.:12a) 
  
 R.: Bucuraţi-vă, drepţilor, 
  în Domnul. 
  
1 Domnul stăpâneşte, să se bucure pământul, 
 să tresalte de veselie toate ţinuturile. 
2 Norii şi negura îl înconjoară, 
 dreptatea şi judecata sunt temelia tronului său. R. 
  
5 Munţii se cutremură înaintea Domnului, 
 înaintea Stăpânului a tot pământul. 
6 Căci cerurile vestesc dreptatea lui 
 şi toate popoarele îi văd mărirea. R. 
  
11 Lumina răsare pentru cel drept 
 şi bucuria pentru cel cu inima curată. 
12 Voi drepţilor, bucuraţi-vă în Domnul 
 şi măriţi faima sfinţeniei lui. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE 
 (Aleluia) Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm, pe tine, Doamne, te mărturisim; pe 

tine, Doamne, te laudă corul măreţ al apostolilor. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Celălalt ucenic, alergând înainte, mai repede decât 

Petru, 
      a sosit cel dintâi la mormânt. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan  20,2-8 
 

2 În dimineaţa Paştelui, 
 Maria Magdalena 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 ştiu unde l-au pus”. 
3 Petru şi celălalt ucenic au ieşit şi au plecat spre mormânt. 
4 Alergau amândoi, dar celălalt ucenic, 
 alergând înainte, mai repede decât Petru, 
5 a sosit cel dintâi la mormânt. 
 Plecându-se, a văzut giulgiurile puse jos, 
 dar n-a intrat. 
6 Simon Petru care venea în urmă a ajuns şi el: 
 a intrat în mormânt şi a văzut giulgiurile puse jos, 
7 precum şi marama, care fusese pe capul lui Isus, 
 care nu era pusă împreună cu giulgiurile, 
 ci înfăşurată la o parte, într-un loc. 
8 Atunci a intrat şi celălalt ucenic, care sosise întâi la mormânt, 
 el a văzut şi a crezut. 
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PRUNCII NEVINOVAŢI 

  
28 DECEMBRIE 

  
 LECTURA I  Sângele lui Isus Cristos ne curăţă de orice păcat. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 1,5-2,2 
 

5 Preaiubiţilor, 
 aceasta este vestea pe care am auzit-o de la Isus Cristos 
 şi v-o vestim: că Dumnezeu este lumină şi în el nu este întuneric. 
6 Dacă zicem că avem împărtăşire cu el şi totuşi umblăm în întuneric, 
 minţim şi nu trăim după adevăr. 
7 Dar dacă umblăm în lumină, precum este el în lumină, 
 atunci avem împărtăşire unul cu altul 
 şi sângele lui Isus, Fiul lui, ne curăţă de orice păcat. 
8 Dacă zicem că nu avem păcat, 
 ne amăgim pe noi înşine şi adevărul nu este în noi. 
9 Dacă mărturisim păcatele noastre, 
 el este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele 
 şi să ne curăţe de toată nelegiuirea. 
10 Dacă zicem că n-am păcătuit, 
 îl facem mincinos şi cuvântul lui nu este în noi. 
2,1 Copiii mei, acestea vi le scriu, ca să nu păcătuiţi. 
 Şi 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. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 123,2-3.4-5.7b-8 (R.: 7a) 
  
 R.: Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre 
  din laţul vânătorului. 
  
2 De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, 
 când s-au năpustit oamenii peste noi, 
3 aceştia ne-ar fi înghiţit de vii, 
 în focul mâniei lor. R. 
  
4 Ne-ar fi înecat apele, 
 ar fi trecut râurile peste sufletul nostru; 
5 ar fi trecut peste sufletul nostru 
 valuri năprasnice. R. 
  
7b Laţul s-a rupt şi noi am scăpat. 
8 Ajutorul nostru este în numele Domnului, 
 care a făcut cerul şi pământul. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE 
 (Aleluia) Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm, pe tine, Doamne, te mărturisim. Pe 

tine te laudă mulţimea strălucită a martirilor. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Irod a ucis toţi copiii care erau în Betleem. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 2,13-18 
 

13 După plecarea magilor, 
 un înger al Domnului îi apare în vis lui Iosif zicându-i: 
 „Scoală-te, ia pruncul şi pe mama lui, 
 fugi în Egipt şi rămâi acolo până ce-ţi voi spune eu, 
 fiindcă Irod are să caute pruncul, ca să-l ucidă”. 
14 Iosif sculându-se a luat, noaptea, pruncul şi pe mama lui 
 şi a plecat în Egipt, 
15 unde a rămas până la moartea lui Irod. 
 Astfel s-a împlinit ceea ce Domnul a spus prin profetul care zice: 
 „Din Egipt l-am chemat pe fiul meu”. 
16 Când a văzut Irod că a fost înşelat de magi, 
 a fost cuprins de furie 
 şi a trimis să omoare pe toţi copiii 
 care erau în Betleem şi în împrejurimi, 
 de la doi ani în jos, potrivit cu timpul pe care îl aflase de la magi. 
17 Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia profetul: 
18 „Un strigăt se aude în Rama, plâns şi jale multă: 
 Rahela îşi plânge copiii şi nu se lasă mângâiată, 
 pentru că nu mai sunt”. 
  

Cuvântul Domnului 
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29 DECEMBRIE 

  
 LECTURA I  Cine iubeşte pe fratele său rămâne în lumină. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 2,3-11 
 

3 Preaiubiţilor, 
 iată cum putem şti că-l cunoaştem pe Isus: 
 dacă îi păzim poruncile. 
4 Cine zice: „Îl cunosc”, dar nu-i păzeşte poruncile, 
 este mincinos şi adevărul nu se află în el. 
5 Cine păzeşte cuvântul lui, 
 în acela, cu adevărat, dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită; 
 iată cum cunoaştem că suntem în el. 
6 Cine zice că rămâne în el trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus. 
7 Preaiubiţilor, 
 nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care o aveţi de la început; 
 porunca veche este cuvântul pe care l-aţi auzit. 
8 Totuşi poruncă nouă vă scriu, 
 ceea ce este adevărat atât cu privire la el, 
 cât şi cu privire la voi: 
 căci întunericul e pe cale să se destrame 
 şi lumina cea adevărată începe să răsară. 
9 Cine zice că este în lumină şi îl urăşte pe fratele său, 
 este înca în întuneric. 
10 Cine iubeşte pe fratele său, rămâne în lumină 
 şi nu este pentru el prilej de poticnire. 
11 Cine îl urăşte pe fratele său, este în întuneric; 
 el umblă în întuneric şi nu ştie încotro merge, 
 pentru că întunericul i-a orbit ochii. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2a.2b-3.5b-6 (R.: 11a) 
  
 R.: Să se bucure cerurile 
  şi să se veselească pământul. 
  
1 Cântaţi Domnului un cântec nou. 
 Cântaţi Domnului toţi locuitorii pământului. 
2ab Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele lui. R. 
  
3 Vestiţi din zi în zi mântuirea lui. 
 Vestiţi printre neamuri slava lui, 
 printre toate popoarele minunile lui. R. 
  
5b Domnul a făcut cerurile. 
6 Strălucirea şi măreţia sunt înaintea feţei sale, 
 slava împodobeşte lăcaşul său sfânt. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE Lc 2,32 
 (Aleluia) El este lumină spre luminarea neamurilor 
    şi slava poporului tău Israel. (Aleluia) 
  

Notă: În locul versetului dinaintea Evangheliei stabilit pentru fiecare zi poate fi ales unul din 
versetele propuse la pagina 242. 

  
 EVANGHELIA  Lumină spre luminarea neamurilor. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 2,22-35 
 

22 Când a sosit ziua fixată de Legea lui Moise pentru curăţire, 
 Iosif şi Maria l-au dus pe Isus la Ierusalim, 
 ca să-l pună înaintea Domnului, 
23 precum este scris în Legea Domnului 
 că orice întâi născut de parte bărbătească 
 să fie închinat Domnului, 
24 şi să aducă jertfă o pereche de turturele sau doi pui de porumbel, 
 precum este poruncit în Legea Domnului. 
25 Era în timpul acela în Ierusalim un om numit Simeon. 
 Omul acesta era drept şi cu frica lui Dumnezeu. 
 El aştepta mângâierea lui Israel şi Duhul Sfânt era asupra lui. 
26 Duhul Sfânt îl înştiinţase 
 că nu va muri înainte de a-l vedea pe Cristos Domnul. 
27 Din îndemnul Duhului, Simeon a venit la templu 
 când părinţii au adus înăuntru pe pruncul Isus, 
 pentru a împlini ceea ce poruncea Legea cu privire la el. 
28 Simeon l-a luat în braţe, 
 l-a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: 
29 „Acum eliberează pe robul tău în pace, Stăpâne, după cuvântul tău; 
30 căci ochii mei au văzut mântuirea ta, 
31 pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor, 
32 lumină pentru luminarea neamurilor 
 şi slava poporului tău Israel”. 
33 Tatăl şi mama lui Isus se mirau de ceea ce se spunea despre el. 
34 Simeon i-a binecuvântat şi a zis către Maria, mama lui Isus: 
 „Iată, acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora în Israel, 
 şi, ca un semn care va stârni împotrivire, 
35 şi prin sufletul tău va trece o sabie, 
 ca să se descopere gândurile din multe inimi”. 
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30 DECEMBRIE 

  
Notă: Când în octava Crăciunului nu cade nici o duminică, în această zi se celebrează 

sărbătoarea Sfintei Familii. 
  
 LECTURA I  Cel ce face voinţa lui Dumnezeu va trăi în veci. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 2,12-17 
 

12 Vă scriu vouă, copiilor: 
 „Păcatele vă sunt iertate pentru numele lui Isus”. 
13 Vă scriu vouă, părinţilor: 
 „Voi l-aţi cunoscut pe cel care este de la început”. 
 Vă scriu vouă, tinerilor: 
 „Voi l-aţi biruit pe Cel Rău”. 
 V-am scris vouă, copiilor: 
 „Voi l-aţi cunoscut pe Tatăl”. 
14 V-am scris vouă, părinţilor: 
 „Voi l-aţi cunoscut pe cel care este de la început. 
 V-am scris vouă, tinerilor: 
 „Voi sunteţi tari, Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi; 
 voi l-aţi biruit pe Cel Rău”. 
15 Nu iubiţi lumea, nici cele ce sunt în lume. 
 Dacă cineva iubeşte lumea, iubirea Tatălui nu este în el. 
16 Tot ce este în lume 
 – pofta trupului, pofta ochilor şi trufia vieţii – 
 toate acestea nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. 
17 Lumea trece împreună cu poftele ei, 
 dar cel ce face voinţa lui Dumnezeu va trăi în veci. 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,7-8a.8b-9.10 (R.: 11a) 
  
 R.: Să se bucure cerurile 
  şi să se veselească pământul. 
  
7 Daţi Domnului voi, familiile popoarelor, 
 daţi Domnului slavă şi cinste, 
8ab Daţi Domnului slavă numelui său. R. 
  
 Aduceţi jertfe de laudă şi intraţi în lăcaşurile lui. 
9 Închinaţi-vă înaintea Domnului în strălucirea sfinţeniei, 
 cutremuraţi-vă înaintea lui toţi locuitorii pământului. 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. 
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 VERS LA EVANGHELIE 
 (Aleluia) Ne-a strălucit o zi sfântă: veniţi, neamuri, şi adoraţi-l pe Domnul! 
    Astăzi a coborât pe pământ o lumină mare. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Vorbea despre prunc 
      tuturor celor care aşteptau mântuirea în Israel. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 2,36-40 
 

36 Când părinţii lui Isus au venit să-l prezinte la templu, 
 era acolo şi Ana profetesa, 
 fiica lui Fanuel, din seminţia lui Aşer. 
 Ea trăise cu bărbatul ei şapte ani după căsătorie 
 şi ajunsese acum la adânci bătrâneţi. 
37 Fiind văduvă, în vârstă de optzeci şi patru de ani, 
 ea nu se îndepărta de templu, 
 slujind zi şi noapte în post şi rugăciune. 
38 Venind şi ea în ceasul acela, 
 lăuda pe Dumnezeu 
 şi vorbea despre prunc celor care aşteptau mântuirea în Ierusalim. 
39 După ce au împlinit tot ce poruncea Legea Domnului, 
 s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. 
40 Iar copilul creştea şi se întărea, 
 înainta în înţelepciune 
 şi harul lui Dumnezeu era asupra lui. 
  

Cuvântul Domnului 
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31 DECEMBRIE 

  
 LECTURA I  Cel Sfânt v-a sfinţit prin ungere, ca să ştiţi toate. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 2,18-21 
 

18 Copiii mei, este ceasul de pe urmă: 
 după cum aţi auzit, Anticrist trebuie să vină, 
 iar acum mulţi anticrişti s-au arătat; 
 din aceasta cunoaştem că acum este ceasul de pe urmă. 
19 Ei au ieşit dintre noi, 
 dar nu erau dintre ai noştri, 
 căci de ar fi fost dintre ai noştri, ar fi rămas cu noi; 
 însă au ieşit, ca să se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri. 
20 Cel Sfânt v-a sfinţit prin ungere, ca să ştiţi toate. 
21 Nu vă spun că nu cunoaşteţi adevărul, dar vă spun: 
 „Îl cunoaşteţi” 
 pentru că nici o minciună nu vine din adevăr. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2.11-12.13 (R.: 11a) 
  
 R.: Să se bucure cerurile 
  şi să se veselească pământul. 
  
1 Cântaţi Domnului un cântec nou. 
 Cântaţi Domnului toţi locuitorii pământului. 
2 Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele lui. 
 Vestiţi din zi în zi mântuirea lui. R. 
  
11 Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul, 
 să vuiască marea şi tot ce se află într-însa. 
12 Să se bucure câmpiile şi tot ce este pe ele, 
 să tresalte de bucurie toţi copacii pădurilor. R. 
  
13 Să se bucure în faţa Domnului care vine, 
 pentru că vine să judece pământul. 
 El va judeca lumea cu dreptate 
 şi popoarele în adevărul său. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE  In 1,14.12b 
 (Aleluia) Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi. 
    Celor care l-au primit le-a dat putere să devină fii ai lui Dumnezeu. 
 (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan  1,1-18 
 

1 La început era Cuvântul 
 şi Cuvântul era la Dumnezeu 
 şi Cuvântul era Dumnezeu. 
2 Acesta era la început la Dumnezeu. 
3 Toate lucrurile au fost create prin el 
 şi nimic din ce a fost creat nu a fost creat fără el. 
4 În el era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor. 
5 Lumina luminează în întuneric 
 şi întunericul n-a cuprins-o. 
6 A fost un om trimis de Dumnezeu 
 şi numele lui era Ioan. 
7 El a venit ca martor, ca să dea mărturie despre lumină, 
 pentru ca toţi să creadă prin el. 
8 Nu era el lumina, 
 ci el a venit ca să dea mărturie despre lumină. 
9 Cuvântul era adevărata lumină 
 care luminează pe tot omul care vine în lume. 
10 El era în lume, şi lumea a fost creată prin el, 
 dar lumea nu l-a cunoscut. 
11 A venit la ai săi şi ai săi nu l-au primit. 
12 Dar tuturor celor care l-au primit, 
 celor care cred în numele lui, 
 le-a dat putere să devină copii ai lui Dumnezeu, 
13 copii născuţi nu din sânge, nici din dorinţă trupească, 
 nici din voinţă omenească, dar născuţi din Dumnezeu. 
14 Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi, 
 şi noi am văzut slava lui, slava unicului-născut din Tatăl, 
 plin de har şi de adevăr. 
15 Ioan a dat mărturie despre el, atunci când a strigat: 
 „Iată-l pe acela despre care am spus: 
 «Cel care vine după mine este mai presus decât mine 
 pentru că el era mai înainte de a fi eu»”. 
16 Noi toţi am primit din plinătatea lui har peste har. 
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17 Căci prin Moise ni s-a dat Legea, 
 iar harul şi adevărul au venit prin Isus Cristos. 
18 Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, 
 dar unicul său Fiu, care este spre sânul Tatălui, 
 el l-a făcut cunoscut. 
  

Cuvântul Domnului 
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SOLEMNITATEA SFINTEI FECIOARE MARIA,  

NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU 
  

1 IANUARIE 
  
 LECTURA I  Vor chema numele meu asupra fiilor lui Israel 
     şi eu îi voi binecuvânta. 
  
 Citire din cartea Numerilor  6,22-27 
 

22 Domnul i-a zis lui Moise: 
23 „Aron şi urmaşii lui 
 să-i binecuvânteze pe fiii lui Israel cu aceste cuvinte: 
24 «Să te binecuvânteze Domnul şi să te păzească. 
25 Domnul să-şi lumineze faţa asupra ta 
 şi să se îndure de tine. 
26 Domnul să-şi îndrepte faţa către tine 
 şi să-ţi dăruiască pacea». 
27 Astfel să chemaţi numele meu asupra fiilor lui Israel 
 şi eu Domnul îi voi binecuvânta”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 66,2-3.5.6 şi 8 (R.: 2a) 
  
 R.: Dumnezeu să aibă milă de noi 
  şi să ne binecuvânteze. 
  
2 Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze, 
 să-şi întoarcă faţa senină spre noi; 
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 pe el. R. 
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 LECTURA A II-A  Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său născut din femeie. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către galateni 4,4-7 
 

4 Fraţilor, 
 când a venit plinirea timpului, 
 Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său, 
 născut din femeie, 
 supus Legii, 
5 pentru ca să-i răscumpere pe cei supuşi Legii 
 şi pentru ca să dobândim înfierea. 
6 Iată după ce puteţi cunoaşte că sunteţi fii: 
 Dumnezeu l-a trimis în inimile noastre pe Duhul Fiului său, care strigă: 
 „Abba, Tată!” 
7 Aşadar, nu mai eşti rob, ci fiu; 
 iar dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor prin harul lui Dumnezeu. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE Evr 1,1-2 
 (Aleluia) Odinioară Dumnezeu a vorbit în multe feluri părinţilor noştri 
    prin profeţi; 
    în zilele din urmă ne-a vorbit prin Fiul său. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Au găsit pe Maria, pe Iosif şi pruncul... 
      După opt zile i-au pus numele de Isus. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 2,16-21 
 

16 Păstorii s-au dus în grabă 
 şi i-au găsit pe Maria şi pe Iosif împreună cu copilul 
 care era culcat în iesle. 
17 După ce l-au văzut, 
 au vestit cuvântul ce li se spusese despre acest copil. 
18 Toţi câţi îi auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori. 
19 Iar Maria păstra toate aceste cuvinte şi se gândea la ele în inima ei. 
20 Păstorii s-au întors slăvind şi lăudând pe Dumnezeu 
 pentru toate câte auziseră şi văzuseră, precum li se spusese. 
21 Când a sosit ziua a opta, ziua tăierii împrejur, 
 i-au pus copilului numele Isus, 
 nume pe care i-l dăduse îngerul înainte de a fi fost zămislit. 
  

Cuvântul Domnului 



213 
Rânduiala lecturilor Liturghiei 

 

 

 
DUMINICA A II-A DUPĂ CRĂCIUN 

  
 LECTURA I  Înţelepciunea lui Dumnezeu şi-a stabilit locuinţa 
     în mijlocul poporului ales. 
  
 Citire din cartea lui Ben Sirah 24,1-2.8-12 
 

1 Înţelepciunea se preamăreşte pe sine 
 şi în mijlocul poporului său îşi arată slava. 
2 În adunarea poporului Celui Preaînalt îşi deschide gura 
 şi înaintea Celui Atotputernic se înalţă pe sine, spunând: 
 „Creatorul a toate mi-a dat o poruncă 
 şi cel care m-a creat mi-a fixat locuinţa. 
8 El mi-a spus: 
 Vino şi locuieşte printre fiii lui Iacob, 
 primeşte-ţi partea de moştenire în Israel 
 şi prinde rădăcini printre aleşii mei. 
9 El m-a creat înaintea veacurilor, chiar de la început 
 şi voi dăinui veşnic; 
10 am slujit în faţa lui în cortul său sfânt 
 şi astfel m-am stabilit în Sion, 
11 mi-am găsit odihna în cetatea preaiubită 
 şi în Ierusalim îmi exercit puterea. 
12 Am prins rădăcini într-un popor glorios, 
 pe care îl stăpâneşte Domnul ca moştenire a sa. 
 Eu locuiesc în mijlocul adunării celor sfinţi”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 147,12-13.14-15.19-20 (R.: In 1,14) 
  
 R.: Cuvântul s-a făcut trup 
  şi a locuit între noi. 
 sau 
  Aleluia 
  
12 Laudă, Ierusalime, pe Domnul, 
 laudă, Sioane, pe Dumnezeul tău. 
13 Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale, 
 El binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău. R. 
  
14 El dă pace ţinutului tău 
 şi te satură cu cel mai bun grâu. 
15 El îşi trimite poruncile pe pământ, 
 cuvântul lui aleargă cu iuţeală mare. R. 
  
19 El vesteşte lui Iacob cuvântul său, 
 lui Israel legile şi poruncile sale. 
20 El n-a făcut aşa cu celelalte popoare 
 şi ele nu cunosc poruncile lui. R. 
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 LECTURA A II-A  El a orânduit să fim adoptaţi ca fii prin Isus. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către efeseni  1,3-6.15-18 
 

3 Binecuvântat să fie Dumnezeu 
 şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, 
 care ne-a dăruit orice binecuvântare spirituală, în ceruri, întru Cristos. 
4 În el ne-a ales înainte de întemeierea lumii, 
 ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea lui în dragoste. 
5 El a orânduit mai înainte să fim adoptaţi ca fii prin Isus Cristos, 
 după bunul plac al voinţei sale, 
6 spre lauda slavei harului său, 
 pe care ni l-a dăruit prin Fiul său preaiubit. 
15 Auzind despre credinţa voastră în Domnul Isus 
 şi despre dragostea voastră către toţi credincioşii, 
16 nu încetez a mulţumi pentru voi, 
 amintindu-vă în rugăciunile mele, 
17 pentru ca 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 întelege speranţa pe care o dă chemarea sa 
 şi comorile de slavă, 
 pe care voi le moşteniţi împreună cu cei credincioşi. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE cf. 1 Tim 3,16 
 (Aleluia) Mărire ţie, Cristoase, propovăduit neamurilor; 
    mărire ţie, Cristoase, crezut în lume. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan  1,1-18 
 

1 La început era Cuvântul 
 şi Cuvântul era la Dumnezeu 
 şi Cuvântul era Dumnezeu. 
2 Acesta era la început la Dumnezeu. 
3 Toate lucrurile au fost create prin el 
 şi nimic din ce a fost creat nu a fost creat fără el. 
4 În el era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor. 
5 Lumina luminează în întuneric 
 şi întunericul n-a cuprins-o. 
6 A fost un om trimis de Dumnezeu 
 şi numele lui era Ioan. 
7 El a venit ca martor, ca să dea mărturie despre lumină, 
 pentru ca toţi să creadă prin el. 
8 Nu era el lumina, 
 ci el a venit ca să dea mărturie despre lumină. 
9 Cuvântul era adevărata lumină 
 care luminează pe tot omul care vine în lume. 
10 El era în lume, şi lumea a fost creată prin el, 
 dar lumea nu l-a cunoscut. 
11 A venit la ai săi şi ai săi nu l-au primit. 
12 Dar tuturor celor care l-au primit, 
 celor care cred în numele lui, 
 le-a dat putere să devină copii ai lui Dumnezeu, 
13 copii născuţi nu din sânge, nici din dorinţă trupească, 
 nici din voinţă omenească, dar născuţi din Dumnezeu. 
14 Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi, 
 şi noi am văzut slava lui, slava unicului-născut din Tatăl, 
 plin de har şi de adevăr. 
15 Ioan a dat mărturie despre el, atunci când a strigat: 
 „Iată-l pe acela despre care am spus: 
 «Cel care vine după mine este mai presus decât mine 
 pentru că el era mai înainte de a fi eu»”. 
16 Noi toţi am primit din plinătatea lui har peste har. 
17 Căci prin Moise ni s-a dat Legea, 
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 iar harul şi adevărul au venit prin Isus Cristos. 
18 Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, 
 dar unicul său Fiu, care este spre sânul Tatălui, 
 el l-a făcut cunoscut. 
  

Cuvântul Domnului 
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forma prescurtată: 

  
 EVANGHELIA  Începutul Evangheliei după sfântul Ioan. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan  1,1-5.9-14 
 

1 La început era Cuvântul 
 şi Cuvântul era la Dumnezeu 
 şi Cuvântul era Dumnezeu. 
2 Acesta era la început la Dumnezeu. 
3 Toate lucrurile au fost create prin el 
 şi nimic din ce a fost creat nu a fost creat fără el. 
4 În el era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor. 
5 Lumina luminează în întuneric 
 şi întunericul n-a cuprins-o. 
9 Cuvântul era adevărata lumină 
 care luminează pe tot omul care vine în lume. 
10 El era în lume, şi lumea a fost creată prin el, 
 dar lumea nu l-a cunoscut. 
11 A venit la ai săi şi ai săi nu l-au primit. 
12 Dar tuturor celor care l-au primit, 
 celor care cred în numele lui, 
 le-a dat putere să devină copii ai lui Dumnezeu, 
13 copii născuţi nu din sânge, nici din dorinţă trupească, 
 nici din voinţă omenească, dar născuţi din Dumnezeu. 
14 Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi, 
 şi noi am văzut slava lui, slava unicului-născut din Tatăl, 
 plin de har şi de adevăr. 
  

Cuvântul Domnului 
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2 IANUARIE 

  
 LECTURA I  Păstraţi în voi ceea ce aţi auzit de la început. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 2,22-28 
 

22 Cine este mincinosul, 
 dacă nu cel care tăgăduieşte că Isus este Cristos? 
 Acesta este Anticrist, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul. 
23 Oricine îl tăgăduieşte pe Fiul se separă şi de Tatăl; 
 oricine îl mărturiseşte pe Fiul îl află şi pe Tatăl. 
24 Voi însă păstraţi în voi ceea ce aţi auzit de la început. 
 Dacă însă ceea ce aţi auzit de la început rămâne în voi, 
 veţi rămâne şi voi în Fiul şi în Tatăl. 
25 Acest lucru ni l-a promis el însuşi şi înseamna viaţă veşnică. 
26 Iată ce am avut a vă scrie cu privire la cei care încearca să vă amăgească. 
27 Cât despre voi, 
 ungerea pe care aţi primit-o de la el rămâne în voi 
 şi nu e nevoie ca să vă înveţe cineva; 
 voi sunteţi învăţaţi cu privire la toate lucrurile prin această ungere, 
 care este adevăr şi nu minciună; 
 urmând ceea ce vă învaţă ea, voi rămâneţi în el. 
28 Şi acum, copiii mei, rămâneţi în el, 
 pentru ca atunci când va apărea, 
 să ne aflăm în deplină siguranţă 
 şi să nu rămânem de ruşine, 
 că la venirea lui am fost găsiţi departe de el. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.3cd-4 (R.: 3a) 
  
 R.: Tot pământul a văzut 
  mântuirea Dumnezeului nostru. 
  
1 Cântaţi Domnului un cântec nou, 
 pentru că a făcut lucruri minunate; 
 dreapta şi braţul lui cel sfânt 
 i-au venit în ajutor. R. 
  
2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea, 
 şi a descoperit mântuirea înaintea neamurilor; 
3abcd şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui 
 faţă de casa lui Israel. R. 
  
 Toate marginile pământului 
 au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. 
4 Strigaţi către Domnul cu strigăte de bucurie, 
 toţi locuitorii pământului, 
 izbucniţi în strigăte de veselie şi cântări de laudă. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE Evr 1,1-2 
 (Aleluia) Odinioară Dumnezeu a vorbit în multe feluri părinţilor noştri 
    prin profeţi; 
    în zilele din urmă ne-a vorbit prin Fiul său. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  După mine vine cel care înainte de mine a fost. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan  1,19-28 
 

19 Iată care a fost mărturia lui Ioan 
 când iudeii din Ierusalim au trimis la el preoţi şi leviţi 
 ca să-l întrebe: „Cine eşti tu?” 
20 El a mărturisit şi nu a tăgăduit; a mărturisit: „Nu sunt eu Cristos”. 
21 Ei l-au întrebat din nou: „Dar cine eşti? Eşti Ilie?” 
 El a răspuns: „Nu sunt”. 
 „Eşti tu profetul?” 
 A răspuns: “Nu”. 
22 Atunci, i-au zis: „Dar cine eşti? 
 Căci trebuie să ducem un răspuns celor ce ne-au trimis. 
 Ce spui despre tine însuţi?” 
23 El a zis: „Eu sunt glasul celui care strigă în pustiu: 
 «Îndreptaţi calea Domnului», precum a zis Isaia profetul”. 
24 Cei trimişi erau dintre farisei. 
25 Ei i-au mai pus o întrebare: 
 „De ce botezi, dacă tu nu eşti Cristos, nici Ilie, nici Profetul?” 
26 Ioan le-a răspuns, zicând: „Eu botez cu apă; 
 dar în mijlocul vostru se află acela pe care voi nu-l cunoaşteţi; 
27 cel care vine după mine, care înainte de mine a fost 
 şi căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încalţămintei”. 
28 Acestea s-au petrecut în Betania, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. 
  

Cuvântul Domnului 
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3 IANUARIE 

  
 LECTURA I  Oricine rămâne în el nu păcătuieşte. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 2,29-3,6 
 

29 Preaiubiţilor, 
 pentru că ştiţi că Dumnezeu este drept, 
 recunoaşteţi de asemenea că oricine trăieşte după dreptate este născut din el. 
3,1 Vedeţi cât este de mare iubirea pe care ne-a arătat-o nouă Tatăl: 
 să ne numim fii ai lui Dumnezeu, 
 şi suntem într-adevar. 
 De aceea nu ne cunoaşte lumea, 
 pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. 
2 Preaiubiţilor, 
 acum suntem fii ai lui Dumnezeu, 
 dar ce vom fi nu s-a arătat până acum. 
 Ştim însă că atunci când el se va arăta, vom fi asemenea lui, 
 fiindcă îl vom vedea aşa cum este. 
3 Oricine are speranţa aceasta pusă în el devine curat, 
 după cum şi el este curat. 
4 Oricine săvârşeşte păcatul, încalca şi legea, 
 căci păcatul este încalcarea legii. 
5 Iar voi ştiţi că Isus s-a arătat ca să ridice păcatele 
 şi că nu există păcat în el. 
6 Oricine rămâne în el, nu păcătuieşte; 
 iar cine păcătuieşte, nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.3cd-4.5-6 (R.: 3a) 
  
 R.: Tot pământul a văzut 
  mântuirea Dumnezeului nostru. 
  
1 Cântaţi Domnului un cântec nou, 
 pentru că a făcut lucruri minunate; 
 dreapta şi braţul lui cel sfânt 
 i-au venit în ajutor. R. 
  
3cd Toate marginile pământului 
 au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. 
4 Strigaţi către Domnul cu strigăte de bucurie, 
 toţi locuitorii pământului, 
 izbucniţi în strigăte de veselie şi cântări de laudă. R. 
  
5 Cântaţi Domnului din harpă, 
 să răsune harpa şi cântecul vostru; 
6 cu trâmbiţe şi sunete de corn, 
 strigaţi de bucurie în faţa Domnului, împăratului nostru. R. 
  



224 
Rânduiala lecturilor Liturghiei 

 

 

 
 VERS LA EVANGHELIE In 1,14.12b 
 (Aleluia) Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi. 
    Celor care l-au primit le-a dat putere să devină fii ai lui 
    Dumnezeu. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Iată Mielul lui Dumnezeu. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan  1,29-34 
 

29 Văzându-l pe Isus venind către el, Ioan a zis: 
 „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii. 
30 Despre el am zis: 
 după mine vine un bărbat, care a ajuns înaintea mea, 
 pentru că el era mai înainte de mine. 
31 Eu nu-l cunoşteam, 
 dar eu de aceea am venit să botez cu apă, 
 pentru ca el să fie făcut cunoscut poporului lui Israel”. 
32 Ioan a făcut următoarea mărturisire: 
 „Am văzut Duhul coborându-se din cer, ca un porumbel, 
 şi rămânând peste el. 
33 Eu nu-l cunoşteam, 
 dar cel care m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: 
 «Acela peste care vei vedea Duhul coborându-se şi rămânând peste el, 
 acela este cel care botează cu Duhul Sfânt. 
34 Eu am văzut şi dau mărturie că el este Fiul lui Dumnezeu”. 
  

Cuvântul Domnului 
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4 IANUARIE 

  
 LECTURA I  Nu poate să păcătuiască, fiind născut din Dumnezeu. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 3,7-10 
 

7 Copiii mei, nimeni să nu vă amăgească. 
 Cine trăieşte după dreptate este drept, precum el este drept. 
8 Cine săvârşeşte păcatul este sub stăpânirea diavolului, 
 pentru că diavolul de la început păcătuieşte. 
 Pentru aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu 
 ca să nimicească lucrările diavolului. 
9 Cine este născut din Dumnezeu, nu săvârşeşte păcatul, 
 deoarece cel născut din Dumnezeu rămâne în el şi nu poate păcătui, 
 fiind născut din Dumnezeu. 
10 Prin aceasta pot fi deosebiţi copiii lui Dumnezeu de copiii diavolului; 
 cine nu săvârşeşte dreptatea nu este din Dumnezeu, 
 precum nu este nici cel care nu iubeşte pe fratele său. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.7-8.9 (R.: 3a) 
  
 R.: Tot pământul a văzut 
  mântuirea Dumnezeului nostru. 
  
1 Cântaţi Domnului un cântec nou, 
 pentru că a făcut lucruri minunate; 
 dreapta şi braţul lui cel sfânt 
 i-au venit în ajutor. R. 
  
7 Să vuiască marea şi tot ce cuprinde ea, 
 lumea şi toţi cei ce locuiesc într-însa. 
8 Toate râurile să bată din palme 
 şi munţii să tresalte de bucurie în faţa Domnului. R. 
  
9 El vine să judece pământul. 
 El va judeca lumea cu dreptate 
 şi popoarele fără părtinire. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE Evr 1,1-2 
 (Aleluia) Odinioară Dumnezeu a vorbit în multe feluri părinţilor noştri 
    prin profeţi; 
    în zilele din urmă ne-a vorbit prin Fiul său. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  L-am aflat pe Mesia. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan  1,35-42 
 

35 Ioan stătea cu doi dintre ucenicii săi. 
36 Îndreptându-şi privirea spre Isus, care trecea, a zis: 
 „Iată Mielul lui Dumnezeu”. 
37 Cei doi ucenici l-au auzit când a spus acestea 
 şi l-au urmat pe Isus. 
38 Isus, întorcându-se şi văzându-i că merg după el, le-a zis: 
 „Pe cine căutaţi?” 
 Iar ei au răspuns: 
 „Rabbi, ceea ce înseamnă Învăţătorule, unde locuieşti?” 
39 El le-a zis: „Veniţi şi vedeţi”. 
 Au mers deci şi au văzut unde locuia; 
 şi au rămas la el în ziua aceea. 
 Era pe la ora patru după-amiază. 
40 Unul dintre cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan şi veniseră după Isus, 
 era Andrei, fratele lui Simon Petru. 
41 Cel dintâi pe care l-a întâlnit a fost fratele său, Simon, căruia i-a zis: 
 „L-am aflat pe Mesia, ceea ce înseamnă Cristos”. 
42 Andrei l-a dus pe fratele său la Isus. 
 Privindu-l, Isus i-a zis: „Tu eşti Simon, fiul lui Iona; 
 tu te vei numi Chefa, adică Petru”. 
  

Cuvântul Domnului 
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5 IANUARIE 

  
 LECTURA I  Noi am trecut de la moarte la viaţă 
     pentru că îi iubim pe fraţii noştri. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 3,11-21 
 

11 Preaiubiţilor, 
 vestea pe care aţi auzit-o de la început aceasta este: 
 să ne iubim unul pe altul, 
12 nu cum a făcut Cain, care era sub stăpânirea Celui Rău 
 şi l-a ucis pe fratele său. 
 Şi pentru ce l-a ucis? 
 Fiindcă faptele lui erau rele, 
 iar ale fratelui său erau bune. 
13 Nu vă miraţi, fraţilor, dacă lumea vă urăşte. 
14 Noi ştim că am trecut de la moarte la viaţă, 
 pentru că îi iubim pe fraţii noştri; 
 cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte. 
15 Oricine urăşte pe fratele său este un ucigaş 
 şi ştiţi că nici un ucigaş nu are viaţa veşnică în el. 
16 Prin aceea am cunoscut iubirea: 
 că el şi-a dat viaţa pentru noi. 
 Şi noi deci suntem datori să ne dăm viaţa pentru fraţii noştri. 
17 Dacă cineva, având bogăţiile lumii, 
 îl vede pe fratele său ducând lipsă 
 şi îşi închide inima faţă de el, 
 cum poate să rămână în el dragostea lui Dumnezeu? 
18 Fiii mei, să nu iubim numai cu vorba şi cu limba, 
 ci într-adevar, prin fapte. 
  
19 Astfel făcând, vom cunoaşte că suntem din adevăr 
 şi vom afla în faţa lui Dumnezeu odihna inimilor noastre; 
20 în zadar ne-ar osândi inima noastră; 
 Dumnezeu este mai mare decât inima noastră şi cunoaşte toate. 
21 Preaiubiţilor, 
 dacă inima noastră nu ne osândeşte, 
 ne aflăm în siguranţă înaintea lui Dumnezeu. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 99,1-2.3.4.5 (R.: 2a) 
  
 R.: Strigaţi de bucurie către Domnul 
  toţi locuitorii pământului. 
  
1 Strigaţi de bucurie către Domnul 
 toţi locuitorii pământului. 
2 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 păşunii sale. R. 
  
4 Intraţi cu laude pe porţile lui, 
 intraţi cu cântări în curţile lui, 
 lăudaţi-l şi binecuvântaţi numele lui. R. 
  
5 Căci Domnul este bun; 
 milostivirea lui ţine pe vecie 
 şi adevărul lui din neam în neam. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE 
 (Aleluia) Ne-a strălucit o zi sfântă. Veniţi, neamuri, şi adoraţi-l pe Domnul! 
    Astăzi a coborât pe pământ o lumină nouă. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, tu eşti Regele lui Israel. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan  1,43-51 
43 

 Î n timpul acela, Isus a voit să meargă în Galileea. 
 El l-a găsit pe Filip şi i-a zis: „Urmează-mă”. 
44 Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei şi a lui Petru. 
45 Filip l-a găsit pe Natanael şi i-a zis: 
 „L-am aflat pe acela despre care au scris Moise în Lege şi profeţii, 
 pe Isus, fiul lui Iosif din Nazaret”. 
46 I-a răspuns Natanael: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?” 
 Filip i-a zis: „Vino şi vezi”. 
47 Isus l-a văzut pe Natanael venind către el şi a zis despre acesta: 
 „Iată un adevărat israelit, un om căruia nu-i place prefăcătoria”. 
48 Natanael a întrebat: „De unde mă cunoşti?” 
 Isus i-a răspuns: „Te-am văzut înainte de a-ţi fi vorbit Filip, 
 pe când stăteai sub un smochin”. 
49 I-a răspuns Natanael: „Rabbi, tu eşti Fiul lui Dumnezeu, 
 tu eşti Regele lui Israel”. 
50 I-a răspuns Isus: 
 „Crezi, pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub un smochin. 
 Vei vedea lucruri şi mai mari”. 
51 Şi i-a zis: „Adevăr, adevăr vă zic vouă: 
 veţi vedea cerurile deschise 
 şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând peste Fiul Omului”. 
  

Cuvântul Domnului 
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ALELUIA  pentru zilele înainte de Epifanie 

  
 VERS LA EVANGHELIE In 1,14.12b 
 (Aleluia) Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi. 
    Celor care l-au primit le-a dat putere să devină fii ai lui 
    Dumnezeu. (Aleluia) 
  
 VERS LA EVANGHELIE Evr 1,1-2 
 (Aleluia) Odinioară Dumnezeu a vorbit în multe feluri părinţilor noştri 
    prin profeţi; 
    în zilele din urmă ne-a vorbit prin Fiul său. (Aleluia) 
  
 VERS LA EVANGHELIE 
 (Aleluia) Ne-a strălucit o zi sfântă. 
    Veniţi, neamuri, şi adoraţi-l pe Domnul. 
    Astăzi a coborât pe pământ o lumină mare. (Aleluia) 
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EPIFANIA DOMNULUI 

  
6 IANUARIE 

  
 LECTURA I  Slava Domnului răsare deasupra ta. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia 60,1-6 
 

1 Scoală-te, luminează-te, Ierusalime, 
 căci lumina ta vine 
 şi slava Domnului răsare deasupra ta. 
2 Iată, întunericul acoperă pământul 
 şi bezna învaluie popoarele, 
 dar peste tine răsare Domnul 
 şi slava lui străluceşte deasupra ta. 
3 Popoarele se vor îndrepta spre lumina ta 
 şi împăraţii spre strălucirea aurorii tale. 
4 Ridică-ţi ochii şi priveşte împrejur; 
 toţi se adună şi vin spre tine; 
 fiii tăi vin de departe şi fiicele tale sunt purtate pe braţe. 
5 Când vei vedea aceste lucruri, vei tresări de bucurie, 
 inima îţi va bate puternic şi îţi va creşte, 
 căci se vor scurge către tine comorile de dincolo de mări, 
 o dată cu bogăţiile popoarelor. 
6 Te va acoperi o mulţime de cămile, de dromaderi din Madian şi Efa. 
 Vor veni toţi cei din Saba, 
 aducând aur şi tămâie şi cântând laudă Domnului. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 71,1b-2.7-8.10-11.12-13 (R.: cf. 11) 
  
 R.: Toate neamurile pământului 
  te vor adora pe tine, Doamne. 
  
1b Dumnezeule, dăruieşte împăratului puterile tale 
 şi înzestrează cu sfinţenia ta pe fiul împăratului, 
2 şi el va judeca pe poporul tău cu dreptate 
 şi pe săracii tăi cu nepărtinire. R. 
  
7 În zilele lui va înflori dreptatea, 
 şi belşug de pace veşnică. 
8 El va domni de la o mare la alta, 
 de la Râu până la marginile pământului. R. 
  
10 Regii din Tars şi ai insulelor vor oferi daruri, 
 regii arabi şi din Seba vor aduce prinosuri. 
11 Toţi împăraţii se vor închina înaintea lui, 
 toate popoarele îi vor sluji. R. 
  
12 Domnul va ajuta pe săracul care strigă 
 şi pe nenorocitul care cere ajutor. 
13 Va avea milă de cel slab şi lipsit 
 şi va uşura viaţa săracilor. R. 
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 LECTURA A II-A  Acum s-a descoperit că păgânii 
       sunt moştenitori ai făgăduinţei împreună cu noi. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către efeseni  3,2-3a.5-6 
 

2 Fraţilor, 
 cred că voi ştiţi 
 în ce constă harul 
 pe care Dumnezeu mi l-a dăruit pentru voi: 
3a el mi-a descoperit taina lui Cristos. 
5 Această taină 
 el n-a făcut-o cunoscută oamenilor din generaţiile trecute, 
 aşa cum a descoperit-o acum 
 sfinţilor săi apostoli şi profeţi prin Duhul; 
6 taina stă în aceea că prin Evanghelie 
 păgânii sunt împreună moştenitori cu noi, 
 alcătuiesc un singur trup cu noi 
 şi sunt părtaşi cu noi 
 la aceeaşi făgăduinţă în Cristos Isus. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE Mt 2,2 
 (Aleluia) Am văzut steaua lui la răsărit 
    şi am venit să ne închinăm Domnului. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Am venit de la răsărit ca să ne închinăm Regelui. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 2,1-12 
 

1 După ce s-a născut Isus la Betleem, în Iudeea, 
 în timpul regelui Irod, 
 iată au sosit la Ierusalim nişte magi veniţi din Răsărit. 
2 Şi au întrebat: 
 „Unde este regele de curând născut al iudeilor? 
 Fiindcă am văzut steaua lui răsărind 
 şi am venit să ne închinăm lui”. 
3 Auzind acest lucru, regele Irod s-a tulburat 
 şi tot Ierusalimul împreună cu el. 
4 A adunat pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului 
 şi i-a întrebat unde trebuia să se nască Cristos. 
5 Aceştia i-au răspuns: 
 „La Betleem, în Iudeea, 
 căci iată ce a fost scris prin profetul: 
6 «Şi tu, Betleeme, pământ al lui Iuda, 
 nu eşti nicidecum cel mai mic între locurile de seamă ale lui Iuda, 
 căci din tine va ieşi un conducător, 
 care va păstori poporul meu Israel»”. 
7 Atunci Irod i-a chemat în ascuns pe magi, 
 pentru a afla de la ei timpul precis în care li se arătase steaua. 
  
8 Apoi i-a trimis la Betleem, zicându-le: 
 „Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre prunc, 
 şi când îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, 
 ca să merg şi eu să mă închin lui. 
9 După ce l-au ascultat pe rege, ei au plecat. 
 Şi iată că steaua pe care o văzuseră răsărind mergea înaintea lor, 
 ea a mers până ce s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. 
10 Ei, cum au văzut steaua, au fost cuprinşi de mare bucurie. 
11 Atunci, intrând în casă, l-au văzut pe copil cu Maria, Mama sa, 
 şi, căzând în genunchi, s-au plecat cu faţa la pământ înaintea lui. 
 Apoi, deschizându-şi comorile, i-au oferit daruri: 
 aur, tămâie şi smirnă. 
12 În cele din urmă, 
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 înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu mai meargă la Irod, 
 pe alt drum, s-au întors în ţara lor. 
  

Cuvântul Domnului 
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LUNI  înainte de Botezul Domnului 

sau 
7 IANUARIE 

  
 LECTURA I  Încercaţi dacă duhul celui care vorbeşte vine de la 

Dumnezeu. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 3,22-4,6 
 

22 Preaiubiţilor, 
 orice vom cere de la Dumnezeu vom primi, 
 pentru că păzim poruncile lui 
 şi facem cele plăcute înaintea lui. 
23 Aceasta este porunca lui: 
 să credem în numele lui Isus Cristos, Fiul său, 
 şi să ne iubim unul pe altul, aşa cum ne-a poruncit el. 
24 Cine păzeşte poruncile lui, rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu în el. 
 Şi cunoaştem că el rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat. 
4,1 Preaiubiţilor, 
 nu daţi crezare oricărui duh, 
 dar cercetaţi dacă duhul celui care vorbeşte vine de la Dumnezeu, 
 fiindcă în lume au ieşit mulţi profeţi mincinoşi. 
2 Iată cum veţi cunoaşte Duhul lui Dumnezeu: 
 dacă cineva îl mărturiseşte pe Isus Cristos, venit în trup, 
 are Duhul lui Dumnezeu. 
3 Şi oricine nu-l mărturiseşte pe Isus acesta nu este de la Dumnezeu, 
 ci are duhul lui Anticrist, 
 despre care aţi auzit că vine 
 şi acum el este deja în lume. 
4 Voi, copii, sunteţi ai lui Dumnezeu 
 şi aţi biruit, căci Duhul care este în voi 
 este mai puternic decât cel care este în lume. 
5 Cei care au duhul lumii, aparţin lumii, 
 de aceea vorbesc precum cei din lume şi lumea îi ascultă. 
6 Noi suntem din Dumnezeu: 
 cine-l cunoaşte pe Dumnezeu, ne ascultă; 
 cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. 
 După aceasta cunoaştem noi Duhul adevărului şi duhul rătăcirii. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 2,7-8.10-11 (R.: 8a) 
  
 R.: Îţi voi da toate neamurile 
  ca moştenire. 
  
7 Voi vesti hotărârea lui; Domnul mi-a zis: 
 „Tu eşti Fiul meu. Astăzi te-am născut. 
8 Cere-mi şi-ţi voi da neamurile ca moştenire, 
 şi marginile pământului în stăpânire”. R. 
  
10 Acum, aşadar, împăraţi, purtaţi-vă cu înţelepciune, 
 luaţi învăţătura, judecători ai pământului. 
11 Slujiţi Domnului cu frică, 
 preamăriţi-l cu teamă. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE Mt 4,23 
 (Aleluia) Isus propovăduia Evanghelia împărăţiei 
    şi vindeca orice boală în popor. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  S-a apropiat împărăţia cerurilor. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 4,12-17.23-25 
 

12 Când a auzit Isus că Ioan a fost întemniţat, 
 a plecat în Galileea. 
13 Părăsind Nazaretul, 
 a venit să locuiască în Cafarnaum, lângă mare, 
 în ţinutul lui Zabulon şi Neftali. 
14 Astfel, s-a împlinit ceea ce Domnul spusese prin profetul Isaia, 
15 care zice: 
 „Ţară a lui Zabulon şi ţară a lui Neftali, 
 drum care duce spre mare, 
 ţară de dincolo de Iordan, 
 Galilee, loc de întâlnire a păgânilor! 
16 Poporul care locuia în întuneric a văzut o lumină mare. 
 Celor care locuiau în ţinutul umbrei şi al morţii, 
 le-a răsărit o lumină”. 
17 De atunci a început Isus să propovăduiască 
 şi să spună: 
 „Faceţi pocăinţă, 
 căci s-a apropiat împărăţia cerurilor”. 
  
23 Isus străbătea toată Galileea, 
 învăţând în sinagogile lor, 
 propovăduind Evanghelia împărăţiei 
 şi vindecând orice boală şi orice neputinţă în popor. 
24 Vestea despre el s-a răspândit în toată Siria, 
 şi-i aduceau pe toţi cei ce se aflau în suferinţă, 
 cuprinşi de felurite boli şi chinuri: 
 îndrăciţi, lunatici, paralitici, 
 şi el îi vindeca. 
25 Mare mulţime de oameni mergea după el, 
 din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, 
 din Iudeea şi de dincolo de Iordan. 
  

Cuvântul Domnului 
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MARŢI  înainte de Botezul Domnului 

sau 
8 IANUARIE 

  
 LECTURA I  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 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 71,1b-2.3-4ab.7-8 (R.: cf. 11) 
  
 R.: Doamne, te vor adora 
  toate neamurile pământului. 
  
1b Dumnezeule, dăruieşte împăratului puterile tale 
 şi înzestrează cu sfinţenia ta pe fiul împăratului, 
2 şi el va judeca pe poporul tău cu dreptate 
 şi pe săracii tăi cu nepărtinire. R. 
  
3 Din munţi va veni pacea pentru popor 
 şi din înălţimi va veni dreptatea. 
4ab Domnul va face dreptate celor asupriţi din popor 
 şi-i va mântui pe cei sărmani. R. 
  
7 În zilele lui va înflori dreptatea, 
 şi belşug de pace veşnică. 
8 El va domni de la o mare la alta, 
 de la Râu până la marginile pământului. R. 
  



242 
Rânduiala lecturilor Liturghiei 

 

 

 
 VERS LA EVANGHELIE Lc 4,18-19 
 (Aleluia) Domnul m-a trimis să vestesc săracilor Evanghelia; 
    să propovăduiesc celor închişi eliberarea. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Înmulţind pâinile, Isus s-a arătat ca profet. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu 6,34-44 
 

34 Isus a văzut mulţime mare de oameni pe ţărmul mării 
 şi i s-a făcut milă de ei, 
 căci erau ca nişte oi fără păstor 
 şi a început să-i înveţe multe. 
35 Dar făcându-se târziu, 
 ucenicii lui s-au apropiat şi i-au zis: 
 „Locul este pustiu şi ziua pe sfârşite; 
36 dă-le drumul să meargă în cătunele şi satele dimprejur, 
 să-şi cumpere de mâncare”. 
37 El le-a răspuns: 
 „Daţi-le voi să mănânce”. 
 Ei i-au zis: 
 „Să mergem noi să cumpărăm pâine de două sute de dinari 
 şi să le dăm să mănânce?”. 
38 Isus i-a întrebat: 
 „Câte pâini aveţi? Duceţi-vă şi vedeţi”. 
 S-au dus să vadă câte pâini au şi i-au răspuns: 
 „Cinci pâini şi doi peşti”. 
39 El le-a poruncit să-i aşeze pe toţi cete-cete pe iarba verde. 
40 Ei s-au aşezat în grupuri de câte o sută şi câte cincizeci. 
41 Isus a luat cele cinci pâini şi cei doi peşti 
 şi, ridicând ochii spre cer, 
 a rostit binecuvântarea, 
 a frânt pâinile 
 şi le-a dat ucenicilor, 
 ca ei să le împartă poporului; 
 de asemenea, şi cei doi peşti i-au împărţit la toţi. 
42 Au mâncat toţi şi s-au săturat. 
43 Au strâns douăsprezece coşuri pline cu firimituri de pâine 
 şi cu ce a rămas din peşti. 
44 Printre cei ce mâncaseră pâinile, erau cinci mii de bărbaţi. 
  

Cuvântul Domnului 
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MIERCURI   înainte de Botezul Domnului 

sau 
9 IANUARIE 

  
 LECTURA I  Dacă ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne în noi. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 4,11-18 
 

11 Preaiubiţilor, 
 dacă Dumnezeu astfel 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 Dumnezeu o are faţă de noi 
 şi am crezut într-însa. 
 Dumnezeu este iubire 
 şi cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu 
 şi Dumnezeu rămâne în el. 
17 Prin aceasta se desăvârşeşte în noi iubirea, 
 ca să putem fi încrezători în ziua judecăţii; 
 fiindcă, aşa cum este Cristos, 
 la fel suntem şi noi în lumea aceasta. 
18 În iubire nu este frică, 
 pentru că iubirea desăvârşită izgoneşte frica, 
 deoarece frica presupune pedeapsa, 
 iar cel ce se teme nu este desăvârşit în iubire. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 71,1b-2.10-11.12-13 (R.: cf. 11) 
  
 R.: Doamne, te vor adora 
  toate neamurile pământului. 
  
1b Dumnezeule, dăruieşte împăratului puterile tale 
 şi înzestrează cu sfinţenia ta pe fiul împăratului, 
2 şi el va judeca pe poporul tău cu dreptate 
 şi pe săracii tăi cu nepărtinire. R. 
  
10 Regii din Tars şi ai insulelor vor oferi daruri, 
 regii arabi şi din Seba vor aduce prinosuri. 
11 Toţi împăraţii se vor închina înaintea lui, 
 toate popoarele îi vor sluji. R. 
  
12 Domnul va ajuta pe săracul care strigă 
 şi pe nenorocitul care cere ajutor. 
13 Va avea milă de cel slab şi lipsit 
 şi va uşura viaţa săracilor. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE cf. 1 Tim 3,16 
 (Aleluia) Mărire ţie, Cristoase, propovăduit neamurilor; 
    mărire ţie, Cristoase, crezut în lume. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  L-au văzut umblând pe mare. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu 6,45-52 
 

45 După înmulţirea pâinilor, 
 Isus i-a făcut pe ucenici să intre în luntre 
 şi să treacă înaintea lui pe celălalt ţărm, spre Betsaida. 
 În timpul acesta el avea să dea drumul mulţimii. 
46 După ce le-a dat drumul, 
 s-a urcat pe munte, ca să se roage. 
47 Când s-a înserat, luntrea era în mijlocul mării, 
 iar el era singur pe ţărm. 
48 Văzându-i cum se chinuiau vâslind, 
 – căci vântul le era împotrivă – 
 spre ziuă a venit la ei mergând pe mare 
 şi voia să treacă pe lângă ei. 
49 Când l-au văzut, mergând pe mare, 
 li s-a părut că este o nălucă 
 şi au început să strige de spaimă, 
 căci toţi îl văzuseră şi erau îngroziţi. 
50 Dar îndată, Isus le-a vorbit: 
 „Curaj! Eu sunt; nu vă temeţi!” 
51 S-a suit la ei în luntre şi vântul s-a potolit. 
 Erau peste măsură de uluiţi, 
52 căci nu pricepuseră nimic din minunea înmulţirii pâinilor; 
 inima le era împietrită. 
  

Cuvântul Domnului 
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JOI  înainte de Botezul Domnului 

sau 
10 IANUARIE 

  
 LECTURA I  Cine iubeşte pe Dumnezeu, acela să iubească şi pe fratele 

său. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 4,19-5,4 
 

19 Preaiubiţilor, 
 noi îl iubim pe Dumnezeu fiindcă el ne-a iubit cel dintâi. 
20 Dacă spune cineva: 
 «Îl iubesc pe Dumnezeu», 
 iar pe fratele său îl urăşte, este un mincinos! 
 Pentru că cine nu iubeşte pe fratele său, pe care îl vede, 
 cum poate să-l iubească pe Dumnezeu, pe care nu-l vede? 
21 Aceasta este porunca pe care am primit-o de la el: 
 „Cine îl iubeşte pe Dumnezeu, să-l iubească şi pe fratele său”. 
5,1 Oricine crede că Isus este Cristos este născut din Dumnezeu; 
 şi oricine iubeşte pe cel care a născut îl iubeşte şi pe cel ce s-a născut din el. 
2 Noi cunoaştem că îi iubim pe copiii lui Dumnezeu, 
 prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile lui. 
3 Căci dragostea de Dumnezeu aceasta este: 
 să păzim poruncile lui, iar poruncile lui nu sunt grele. 
4 Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruieşte lumea, 
 şi ceea ce ne face să biruim lumea este credinţa noastră. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 71,1b-2.14 şi 15bc.17 (R.: cf. 11) 
  
 R.: Doamne, te vor adora 
  toate neamurile pământului. 
  
1b Dumnezeule, dăruieşte împăratului puterile tale 
 şi înzestrează cu sfinţenia ta pe fiul împăratului, 
2 şi el va judeca pe poporul tău cu dreptate 
 şi pe săracii tăi cu nepărtinire. R. 
  
14 Îi va scăpa de asuprire şi silnicie 
 şi sângele lor va fi scump înaintea lui. 
15bc Să i se înalţe rugăciuni 
 şi să-l binecuvânteze în fiecare zi. R. 
  
17 Numele lui va dăinui în veci, 
 cât va fi soarele. 
 În el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului 
 şi toate popoarele îl vor preamări. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE Lc 4,18-19 
 (Aleluia) Domnul m-a trimis să vestesc săracilor Evanghelia; 
    să propovăduiesc celor închişi eliberarea. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Astăzi s-a împlinit această Scriptură. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 4,14-22a 
 

14 În timpul acela, 
 Isus, împins de puterea Duhului Sfânt, s-a întors în Galileea 
 şi s-a dus vestea despre el în tot ţinutul dimprejur. 
15 Învăţa în sinagogile lor, slăvit fiind de toţi. 
16 Apoi a venit la Nazaret, unde fusese crescut, şi după obiceiul său, 
 a intrat într-o zi de sâmbătă în sinagogă şi s-a ridicat 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 ca să vestesc săracilor Evanghelia, 
 m-a trimis să vindec pe cei zdrobiţi cu inima, 
 să propovăduiesc celor prinşi în război eliberarea 
 şi celor orbi vederea, să dau celor asupriţi libertatea 
19 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 
 s-au împlinit astăzi”. 
22a Toţi îl încuviinţau 
 şi se mirau de cuvintele pline de har, care ieşeau din gura lui. 
  

Cuvântul Domnului 
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VINERI  înainte de Botezul Domnului 

sau 
11 IANUARIE 

  
 LECTURA I  Duhul, apa şi sângele. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 5,5-6.8-13 
 

5 Preaiubiţilor, 
 cine biruieşte lumea 
 dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? 
6 Acesta este cel care a venit prin apă şi prin sânge: Isus Cristos; 
 nu numai prin apă, ci prin apă şi sânge; 
 Duhul este cel care dă mărturie, pentru că Duhul este adevărul. 
8 Trei sunt care dau mărturie: 
 duhul, apa şi sângele, şi aceştia trei mărturisesc la fel. 
9 Dacă primim mărturia oamenilor, 
 mărturia lui Dumnezeu este mai mare 
 şi aceasta este mărturia lui Dumnezeu; 
 el a dat mărturie despre Fiul său. 
10 Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are această mărturie în el însuşi. 
 Cine nu dă crezare lui Dumnezeu îl face mincinos, 
 pentru că nu crede în mărturia pe care Dumnezeu o încredinţează Fiului său. 
11 Iar mărturia este aceasta: 
 Dumnezeu ne-a dat viaţă veşnică şi această viaţă este în Fiul său. 
12 Cine îl are pe Fiul are viaţa; 
 cine nu îl are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viaţa. 
13 V-am scris aceste lucruri vouă care credeţi în numele Fiului lui Dumnezeu, 
 ca să ştiţi că aveţi viaţa veşnică. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 147,12-13.14-15.19-20 (R.: 12a) 
  
 R.: Laudă, Ierusalime, 
  pe Domnul Dumnezeul tău. 
  
12 Laudă, Ierusalime, pe Domnul, 
 laudă, Sioane, pe Dumnezeul tău. 
13 Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale, 
 El binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău. R. 
  
14 El dă pace ţinutului tău 
 şi te satură cu cel mai bun grâu. 
15 El îşi trimite poruncile pe pământ, 
 cuvântul lui aleargă cu iuţeală mare. R. 
  
19 El vesteşte lui Iacob cuvântul său, 
 lui Israel legile şi poruncile sale. 
20 El n-a făcut aşa cu celelalte popoare 
 şi ele nu cunosc poruncile lui. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE Mt 4,23 
 (Aleluia) Isus propovăduia Evanghelia împărăţiei 
    şi vindeca orice boală în popor. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Şi îndată lepra a dispărut. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 5,12-16 
 

12 Isus era într-una din cetăţi, 
 când iată veni la el un om plin de lepră; 
 văzându-l pe Isus, a căzut cu faţa la pământ 
 şi i s-a rugat zicându-i: 
 „Doamne, dacă voieşti, poţi să mă curăţi”. 
13 Isus, întinzând mâna, l-a atins pe lepros zicându-i: 
 „Vreau, curăţă-te!” 
 Şi îndată lepra a dispărut. 
14 Isus i-a poruncit să nu spună nimănui. 
 „Mergi, i-a spus el, arată-te preotului 
 şi du-i pentru curăţirea ta ce a orânduit Moise; 
 vindecarea ta va fi pentru oameni o mărturie”. 
15 Vestea despre el se răspândea tot mai mult. 
 Mulţimi numeroase se adunau 
 ca să-l asculte şi să se vindece de bolile lor. 
16 Dar el se retrăgea în locuri pustii şi se ruga. 
  

Cuvântul Domnului 
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SÂMBĂTĂ  înainte de Botezul Domnului 

sau 
12 IANUARIE 

  
 LECTURA I  El ne ascultă dacă îi cerem ceva. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 5,14-21 
 

14 Preaiubiţilor, 
 noi avem această încredere în Dumnezeu că, 
 dacă îi cerem ceva după voinţa lui, 
 el ne ascultă. 
15 Şi, fiindcă ştim că el ascultă cererile noastre, 
 ştim de asemenea că avem deja ceea ce i-am cerut. 
16 Dacă vede cineva pe fratele său 
 săvârşind un păcat care nu duce la moarte, 
 să se roage 
 şi Dumnezeu va da viaţă acelui păcătos, 
 pentru că păcatul lui nu duce la moarte. 
 Este un păcat care duce la moarte: 
 pentru acesta nu cer să vă rugaţi. 
17 Orice faptă prin care ne împotrivim lui Dumnezeu este păcat, 
 dar sunt păcate care nu duc la moarte. 
18 Ştim că oricine e născut din Dumnezeu nu păcătuieşte. 
 Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte 
 şi Cel Rău nu se atinge de el. 
19 Noi ştim că suntem din Dumnezeu, 
 în timp ce lumea întreagă zace sub puterea Celui Rău. 
  
20 Ştim iarăşi, 
 că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere, 
 ca să-l cunoaştem pe Dumnezeu cel adevărat; 
 şi noi suntem în Dumnezeul cel adevărat, 
 adică întru Fiul său, Isus Cristos. 
 El este Dumnezeu adevărat şi viaţa veşnică. 
21 Fiilor, păziţi-vă de idoli. Amin. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 149,1-2.3-4.5-6a şi 9b (R.: 4a) 
  
 R.: Domnul iubeşte 
  pe poporul său. 
  
1 Cântaţi Domnului un cântec nou, 
 cântaţi-i laude în adunarea credincioşilor săi. 
2 Să se bucure Israel de cel ce l-a făcut, 
 să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. R. 
  
3 Să laude numele lui cu jocuri, 
 să-l laude cu harpă şi tobă. 
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 este o cinste pentru toţi credincioşii lui. R. 
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 VERS LA EVANGHELIE Mt 4,16 
 (Aleluia) Poporul care zăcea în întuneric a văzut o lumină mare 
   şi peste cei ce stăteau în ţinutul şi umbra morţii a 
   răsărit lumina. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Prietenul mirelui se bucură foarte mult de glasul lui. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Ioan  3,22-30 
 

22 În timpul acela, 
 Isus a venit împreună cu ucenicii săi în pământul Iudeii; 
 el stătea acolo împreună cu ei şi boteza. 
23 Boteza şi Ioan în Enon, aproape de Salim, 
 căci erau acolo ape multe şi oamenii veneau să se boteze. 
24 Ioan nu fusese încă aruncat în închisoare. 
25 Între ucenicii lui Ioan şi un iudeu 
 s-a iscat o neînţelegere cu privire la botezul curăţirii. 
26 Au venit deci la Ioan şi i-au zis: 
 „Învăţătorule, cel care era cu tine dincolo de Iordan 
 şi despre care tu dai mărturie, 
 iată că botează şi toţi se duc la el”. 
27 Drept răspuns Ioan a zis: 
 „Nimeni nu poate să ia nimic decât ce-i este dat din cer. 
28 Voi înşiva îmi sunteţi martori că am zis: 
 Nu sunt eu Cristos, ci sunt trimis înaintea lui”. 
29 Cel care are mireasă este mire, 
 iar prietenul mirelui, care stă şi îl ascultă, 
 se bucură foarte mult de glasul mirelui. 
 Iată bucuria mea, ea este deplină. 
30 El trebuie să crească, iar eu să mă micşorez”. 
  

Cuvântul Domnului 
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ALELUIA  pentru zilele înainte de Botezul Domnului 

  
 VERS LA EVANGHELIE Mt 4,16 
 (Aleluia) Poporul care zăcea în întuneric a văzut o lumină mare 
    şi peste cei ce stăteau în ţinutul şi umbra morţii a răsărit lumina. 
 (Aleluia) 
  
 VERS LA EVANGHELIE Mt 4,23 
 (Aleluia) Isus propovăduia Evanghelia împărăţiei 
    şi vindeca orice boală în popor. (Aleluia) 
  
 VERS LA EVANGHELIE Lc 4,18-19 
 (Aleluia) Domnul m-a trimis să vestesc săracilor Evanghelia; 
    să propovăduiesc celor închişi eliberarea. (Aleluia) 
  
 VERS LA EVANGHELIE Lc 7,16 
 (Aleluia) Un mare profet s-a ridicat între noi 
    şi Dumnezeu a cercetat pe poporul său. (Aleluia) 
  
 VERS LA EVANGHELIE cf. 1 Tim 3,16 
 (Aleluia) Mărire ţie, Cristoase, propovăduit neamurilor; 
    mărire ţie, Cristoase, crezut în lume. (Aleluia) 
  



256 
Rânduiala lecturilor Liturghiei 

 

 

 
BOTEZUL DOMNULUI 

(duminica după 6 IANUARIE) 
  

ANUL A 
  
 LECTURA I  Iată-l pe slujitorul meu 
     în care sufletul meu îşi găseşte toată bucuria. 
  
 Citire din cartea profetului Isaia 42,1-4.6-7 
 

1 Aşa spune Domnul: 
 „Iată-l pe slujitorul meu, pe care îl sprijin, 
 alesul meu, întru 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. 
4 El va propovădui Legea mea cu fidelitate. 
 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. 
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, 
 ca să fii lumină pentru neamuri, 
7 ca să deschizi ochii celor orbi, 
 să scoţi din temniţă pe cei legaţi 
 şi din adâncul închisorii pe cei ce zac în întuneric”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 28,1a şi 2.3ac-4.9-10 (R.: 11b) 
  
 R.: Domnul binecuvântează 
  pe poporul său cu pace. 
  
1a Daţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu, 
2 daţi Domnului slava cuvenită numelui său. 
 Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi în odăjdii sfinte. R. 
  
3ac Glasul Domnului răsună peste ape: 
 Domnul peste apele întinse. 
4 Glasul Domnului este puternic, 
 glasul Domnului e plin de măreţie. R. 
  
9 Glasul lui Dumnezeu face să bubuie tunetul 
 şi în lăcaşul său sfânt toţi îi cântă slava. 
10 Domnul a domnit în timpul potopului, 
 Domnul stăpâneşte ca rege veşnic. R. 
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 LECTURA A II-A  Domnul l-a uns cu Duhul Sfânt. 
  
 Citire din Faptele Apostolilor 10,34-38 
 

34 Când Petru a ajuns la Cezareea, 
 a luat cuvântul şi a zis: 
 „Cunosc cu adevărat că Dumnezeu nu face deosebire între oameni; 
35 dar în orice neam, cine se teme de el 
 este drept şi plăcut în faţa lui. 
36 El a trimis Cuvântul său fiilor lui Israel, 
 ca să le vestească pacea prin Isus Cristos, care este Domn peste toate. 
37 Voi ştiţi ce s-a întâmplat în toată Iudeea, 
 începând din Galileea, după botezul pe care l-a propovăduit Ioan. 
38 Cum l-a uns Dumnezeu cu Duhul Sfânt şi putere pe Isus din Nazaret, 
 care a umblat făcând bine 
 şi vindecând pe toţi cei stăpâniţi de diavol, 
 pentru că Dumnezeu era cu el”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE cf. Mc 9,6 
 (Aleluia) Cerurile s-au deschis şi glasul Tatălui a răsunat: 
    Acesta este Fiul meu cel preaiubit, de el să ascultaţi. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Îndată ce Isus a fost botezat, 
      a văzut Duhul lui Dumnezeu coborându-se asupra lui. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei 3,13-17 
 

13 În timpul acela, 
 Isus a venit în Galileea, pe malurile Iordanului la Ioan, 
 ca să fie botezat de el. 
14 Ioan însă căuta să-l oprească, zicându-i: 
 „Eu trebuie să fiu botezat de tine şi tu vii la mine?” 
15 Drept răspuns, Isus i-a zis: 
 „Lasă acum, căci aşa se cuvine să împlinim tot ce este drept”. 
 Atunci Ioan i-a îngăduit. 
16 Îndată ce Isus a fost botezat, în timp ce ieşea din apă, 
 s-au deschis cerurile, 
 şi el a văzut Duhul lui Dumnezeu coborându-se ca un porumbel 
 şi venind asupra lui. 
17 Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: 
 „Acesta este Fiul meu preaiubit în care îmi găsesc toată bucuria”. 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL B 

  
 LECTURA I  Veniţi la apă; ascultaţi şi veţi trăi. 
  
 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 bunătăţi 
 şi vă veţi hrăni cu mâncăruri alese. 
3 Deschideţi-vă urechile! 
 Veniţi la mine! Ascultaţi şi veţi trăi! 
 Voi încheia cu voi un legământ veşnic, 
 după cum i-am promis lui David”. 
4 Iată, l-am pus martor printre popoare, 
 căpetenie şi stăpânitor al popoarelor. 
5 Iată, vei chema un neam pe care nu-l ştii 
 şi vor alerga la tine popoare care nu te cunoşteau, 
 de dragul Domnului Dumnezeului tău 
 şi pentru Sfântul lui Israel, căci te-a preamărit. 
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 coboară ploaia şi zăpada din ceruri 
 şi înapoi nu se întorc până ce nu udă pământul 
 şi-l fac să odrăslească şi să rodească 
 pentru a da sămânţă semănătorului şi pâine spre mâncare, 
11 aşa e şi cuvântul ce iese din gura mea: 
 nu se întoarce la mine fără rod, dar ceea ce vreau eu va face 
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 şi îşi v-a împlini misiunea. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 12,2-3.4.5-6 (R.: 3) 
  
 R.: Veţi scoate apă cu bucurie 
  din izvoarele mântuirii. 
  
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. 
  
4 Şi veţi spune atunci: 
 „Lăudaţi pe Domnul şi chemaţi numele lui, 
 vestiţi printre neamuri lucrările lui, 
 nu uitaţi că mare este numele lui. R. 
  
5 Cântaţi Domnului căci a făcut lucruri minunate; 
 să ştie aceasta tot pământul. 
6 Strigaţi de bucurie şi de veselie, locuitori ai Sionului, 
 Căci Cel Sfânt al lui Israel mare este în mijlocul vostru”. R. 
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 LECTURA A II-A  Credinţa noastră este aceea care ne-a făcut să 
       învingem. 
  
 Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 5,1-9 
 

1 Preaiubiţilor, 
 oricine crede că Isus este Cristos este născut din Dumnezeu; 
 şi oricine iubeşte pe cel care a născut îl iubeşte şi pe cel ce s-a născut din el. 
2 Noi cunoaştem că îi iubim pe copiii lui Dumnezeu, 
 prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile lui. 
3 Căci dragostea de Dumnezeu aceasta este: 
 să păzim poruncile lui, iar poruncile lui nu sunt grele. 
4 Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruieşte lumea, 
 şi ceea ce ne face să biruim lumea este credinţa noastră. 
5 Cine biruieşte lumea 
 dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? 
6 Acesta este cel care a venit prin apă şi prin sânge: Isus Cristos; 
 nu numai prin apă, ci prin apă şi sânge. 
7 Şi Duhul este acela care dă mărturie, căci Duhul este adevărul. 
8 Trei sunt care dau mărturie: 
 duhul, apa şi sângele, şi aceştia trei mărturisesc la fel. 
9 Dacă primim mărturia oamenilor, 
 mărturia lui Dumnezeu este mai mare. 
 Şi aceasta este mărturia lui Dumnezeu: 
 el a dat mărturie despre Fiul său. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE cf. Mc 9,6 
 (Aleluia) Cerurile s-au deschis şi glasul Tatălui a răsunat: 
    Acesta este Fiul meu cel preaiubit, de el să ascultaţi. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Tu eşti Fiul meu preaiubit, în tine îmi aflu toată bucuria. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu 1,6b-11 
 

6b În timpul acela, 
 Ioan Botezătorul propovăduia zicând: 
7 „Iată, vine în urma mea cel care este mai puternic decât mine, 
 căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă, 
 să-i dezleg cureaua încălţămintelor. 
8 Eu v-am botezat cu apă, 
 el însă vă va boteza cu Duhul Sfânt”. 
9 În zilele acelea, Isus a venit din Nazaretul Galileii 
 şi a fost botezat în Iordan de către Ioan. 
10 În momentul în care ieşea din apă, 
 Isus a văzut cerurile deschizându-se 
 şi Duhul ca un porumbel coborându-se peste el. 
11 Din cer s-a auzit un glas: 
 „Tu eşti Fiul meu preaiubit, în tine îmi aflu toată bucuria”. 
  

Cuvântul Domnului 
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ANUL C 

  
 LECTURA I  Pregătiţi calea Domnului! 
  
 Citire din cartea profetului Isaia 40,1-5.9-11 
 

1 Dumnezeul vostru spune: 
 „Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul meu. 
2 Daţi curaj Ierusalimului şi strigaţi-i că robia lui a luat sfârşit, 
 că fărădelegea lui a fost ispăşită 
 şi că a luat pedeapsă îndoită din mâna Domnului pentru păcatele sale”. 
3 Un glas strigă: 
 „Pregătiţi în pustiu calea Domnului, 
 neteziţi în loc neumblat drumul pentru Dumnezeul nostru. 
4 Toată valea să se umple, tot muntele şi dealul să se plece, 
 căile strâmbe să fie drepte şi cele colţuroase netede. 
5 Atunci se va arăta slava Domnului şi toată făptura o va vedea, 
 căci gura Domnului a vorbit”. 
9 Suie-te pe un munte înalt, 
 tu care vesteşti Sionului vestea cea bună, 
 ridică-ţi glasul cu putere, tu care binevesteşti Ierusalimului, 
 înalţă-ţi glasul şi nu te teme, spune cetăţilor lui Iuda: 
 „Iată-l pe Dumnezeul vostru; 
10 iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere 
 şi braţul lui supune totul. 
 Iată, preţul biruinţei lui este cu el 
 şi rodul izbânzii merge înaintea lui. 
11 El va paşte turma sa ca un păstor, 
 va lua în braţe mieii, îi va purta la pieptul său 
 şi va conduce la odihnă oile care alăptează”. 
  

Cuvântul Domnului 
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 PSALMUL RESPONSORIAL Ps 103,1b-2.3-4.24-25.27-28.29-30 (R.: cf. 103,30) 
  
 R.: Trimite Doamne Duhul tău 
  ca să reînnoieşti faţa pământului. 
  
1b Doamne Dumnezeule, tu eşti nemărginit de mare, 
 tu eşti înveşmântat în strălucire şi măreţie. 
2 Tu te îmbraci cu o haină de lumină. 
 Tu întinzi cerul ca pe un cort. R. 
  
3 Tu îţi aşezi în apele de sus lăcaşuri; 
 din nori îţi faci carul, umbli pe aripile vântului. 
4 Tu faci din suflările de vânt mesageri ai tăi 
 şi din flăcările focului slujitori ai tăi. R. 
  
24 Cât de multe sunt lucrările tale, Doamne. 
 Toate le-ai făcut cu înţelepciune, pământul este plin de creaturile tale. 
25 Iată cât de întinsă şi vastă este marea. 
 Acolo mişună fiinţe fără număr, vieţuitoare mici şi mari. 
  
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. 
  
29 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. 
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 LECTURA A II-A  Prin apa botezului el ne-a renăscut 
       şi ne-a reînnoit în Duhul Sfânt. 
  
 Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Tit 2,11-14; 3,4-7 
 

11 Harul mântuitor al lui Dumnezeu 
12 s-a arătat tuturor oamenilor. 
 El ne învaţă să părăsim păcatul şi poftele lumeşti, 
 pentru ca să trăim în lumea aceasta în cumpătare, în dreptate, şi în pietate, 
13 aşteptând fericirea de care sperăm să ne bucurăm, 
 când se va arăta slava marelui nostru Dumnezeu şi mântuitor, Isus Cristos. 
14 El s-a dat pe sine pentru noi, 
 ca să ne răscumpere de toate păcatele şi să ne curăţe sufletele, 
 spre a fi poporul lui, popor plin de râvnă pentru fapte bune. 
3,4 Dar Dumnezeu, mântuitorul nostru, 
  şi-a arătat bunătatea şi iubirea de oameni; 
 el ne-a mântuit, 
5 nu pentru faptele prin care noi am fi meritat acest lucru, 
 ci din îndurarea lui, 
 prin apa botezului, 
 prin care noi am fost renăscuţi şi reînnoiţi în Duhul Sfânt, 
6 pe care Dumnezeu l-a revărsat din belşug asupra noastră, 
 prin Isus Cristos, mântuitorul nostru; 
7 astfel, prin harul său, noi am fost îndreptăţiţi 
 şi am devenit prin speranţă moştenitori ai vieţii veşnice. 
  

Cuvântul Domnului 
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 VERS LA EVANGHELIE cf. Mc 9,6 
 (Aleluia) Cerurile s-au deschis şi glasul Tatălui a răsunat: 
    Acesta este Fiul meu cel preaiubit, de el să ascultaţi. (Aleluia) 
  
 EVANGHELIA  Tu eşti Fiul meu preaiubit, în tine îmi aflu toată bucuria. 
  
 Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Luca 3,15-16.21-22 
 

15 În acel timp 
 poporul, venit la Ioan, era în aşteptare 
 şi toţi se întrebau în inimile lor cu privire la Ioan, 
 dacă nu cumva el este Cristos, 
16 drept răspuns Ioan a zis tuturor: 
 „Eu vă botez cu apă, dar vine unul mai mare decât mine, 
 căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei; 
 el vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc. 
21 După ce s-a botezat tot poporul, s-a botezat şi Isus. 
 Pe când se ruga, s-a deschis cerul, 
22 şi Duhul Sfânt a coborât peste el, 
 cu o înfăţişare trupească, sub formă de porumbel, 
 iar din cer s-a auzit un glas care zicea: 
 „Tu eşti Fiul meu preaiubit, în tine îmi găsesc toată bucuria”. 
  

Cuvântul Domnului 
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2,22-35 - Lumină spre luminarea neamurilor. 211 
2,22.39-40 - Copilul creştea plin de înţelepciune. 194 
2,22-40 - Copilul creştea plin de înţelepciune. 192 
2,36-40 - Vorbea despre prunc tuturor celor care aşteptau mântuirea în Israel. 215 
2,41-52 - Isus este găsit de părinţii săi în mijlocul învăţătorilor. 198 
3,1-6 - Toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu. 71 
3,10-18 - Dar noi ce trebuie să facem? 102 
3,15-16.21-22 - Tu eşti Fiul meu preaiubit, în tine îmi aflu toată bucuria. 279 
4,14-22a - Astăzi s-a împlinit această Scriptură.  260 
5,12-16 - Şi îndată lepra a dispărut. 263 
5,17-26 - Am văzut astăzi lucruri minunate. 74 
7,19-23 - Vestiţi lui Ioan cele ce aţi auzit şi aţi văzut.  112 
7,24-30 - Ioan este trimisul care pregăteşte calea Domnului. 116 
10,21-24 - Isus a tresărit de bucurie în Duhul Sfânt. 46 
21,25-28.34-36 - Se apropie mântuirea voastră. 39 

Ioan 
1,1-5.9-14 - Începutul Evangheliei după sfântul Ioan. 184, 229 
1,1-18 - Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi. 182, 218, 227 
1,6-8.19-28 - În mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoaşteţi. 97 
1,19-28 - După mine vine cel care înainte de mine a fost. 232 
1,29-34 - Iată Mielul lui Dumnezeu. 235 
1,35-42 - L-am aflat pe Mesia.  238 
1,43-51 - Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, tu eşti Regele lui Israel. 241 
3,22-30 - Prietenul mirelui se bucură foarte mult de glasul lui. 266 
5,33-36 - Ioan este făclia care arde şi luminează. 119 
20,2-8 - Celălalt ucenic, alergând înainte, mai repede decât Petru, a sosit cel dintâi la 

mormânt. 205 
Faptele Apostolilor 

6,8-10;7,54-60 - Iată văd cerurile deschise. 200 
10,34-38 - Domnul l-a uns cu Duhul Sfânt. 270 
13,16-17.22-25 - Mărturia lui Paul despre Cristos, fiul lui David. 167 

Romani 
1,1-7 - Isus Cristos, din seminţia lui David, este Fiul lui Dumnezeu. 124 
13,11-14 - Aproape este mântuirea noastră.  31 
15,4-9 - Cristos a mântuit pe toţi oamenii. 61 
16,25-27 - Taina ascunsă din timpuri veşnice a fost descoperită acum.  128 

1 Corinteni 
 1,3-9 - Aşteptăm arătarea Domnului nostru Isus Cristos. 35 
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Galateni 
4,4-7 - Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său născut din femeie. 222 

Efeseni 
1,3-6.15-18 - El a orânduit să fim adoptaţi ca fii prin Isus. 226 
3,2-3a.5-6 - Acum s-a descoperit că păgânii sunt moştenitori ai făgăduinţei împreună 

cu noi. 245 
  
Filipeni 

1,4-6.8-11 - Să fiţi curaţi şi fără poticnire în ziua lui Cristos. 70 
4,4-7 - Domnul este aproape. 101 

Coloseni 
3,12-21 - Duceţi viaţa de familie în Domnul. 187 

1 Tesaloniceni 
3,12-4,2 - Să întărească Domnul inimile voastre pentru venirea lui Cristos. 38 
5,16-24 - Întreaga voastră fiinţă, duhul, sufletul şi trupul, să fie fără prihană la venirea 

Domnului Isus Cristos. 96 
Tit 
 2,11-14 - Harul mântuitor al lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor. 174 

2,11-14; 3,4-7 - Prin apa botezului el ne-a renăscut şi ne-a reînnoit în Duhul Sfânt. 278 
3,4-7 - El ne-a mântuit în bunătatea sa.  177 

Evrei 
1,1-6 - Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul său.  181 
10,5-10 - Iată, vin ca să fac voia ta, Doamne. 132 
11,8.11-12.17-19 - Credinţa lui Abraham, a Sarei şi a lui Isaac. 191 

Iacob 
5,7-10 - Întăriţi-vă inimile căci se apropie venirea Domnului.  92 

2 Petru 
3,8-14 - Aşteptăm un cer nou şi un pământ nou. 66 

1 Ioan 
1,1-4 - Vă vestim ceea ce am văzut şi am auzit. 203 
1,5-2,2 - Sângele lui Isus Cristos ne curăţă de orice păcat. 206 
2,3-11 - Cine iubeşte pe fratele său rămâne în lumină. 209 
2,12-17 - Cel ce face voinţa lui Dumnezeu va trăi în veci.  213 
2,18-21 - Cel Sfânt v-a sfinţit prin ungere, ca să ştiţi toate. 216 
2,22-28 - Păstraţi în voi ceea ce aţi auzit de la început. 230 
2,29-3,6 - Oricine rămâne în el nu păcătuieşte. 233 
3,1-2.21-24 - Ne numim copiii lui Dumnezeu şi suntem. 197 
3,7-10 - Nu poate să păcătuiască, fiind născut din Dumnezeu.  236 
3,11-21 - Noi am trecut de la moarte la viaţă pentru că îi iubim pe fraţii noştri. 239 
3,22-4,6 - Încercaţi dacă duhul celui care vorbeşte vine de la Dumnezeu. 248 
4,7-10 - Dumnezeu este iubire.  252 
4,11-18 - Dacă ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne în noi. 255 
4,19-5,4 - Cine iubeşte pe Dumnezeu, acela să iubească şi pe fratele său. 258 
5,1-9 - Credinţa noastră este aceea care ne-a făcut să învingem. 274 
5,5-6.8-13 - Duhul, apa şi sângele. 261 
5,14-21 - El ne ascultă dacă îi cerem ceva. 264 
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 PSALMI ŞI CÂNTĂRI 
  
1 Samuel 
 2,1.4-5.6-7.8abcd - Inima mea se bucură în Dumnezeu, mântuitorul meu. 154 
Psalmi 

1,1-2.3.4 şi 6 - Cel ce te urmează pe tine, Doamne, va avea lumina vieţii. 86 
2,7-8.10-11 - Îţi voi da toate neamurile ca moştenire. 249 
22,1-3a.3b-4.5.6 - Voi locui în casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele. 48 
23,1-2.3-4ab.5-6 - Iată vine Domnul; el este împăratul măririi. 123, 146 
24,4bc-5ab.6-7bc.8-9 - Învaţă-mă, Doamne, căile tale. 105 
24,4bc-5ab.8-9.10 şi 14 - Către tine, Doamne, înalţ sufletul meu. 37, 157 
26,1.4.13-14 - Domnul este lumina şi mântuirea mea. 54 
28,1a şi 2.3ac-4.9-10 - Domnul binecuvântează pe poporul său cu pace. 269 
29,2 şi 4.5-6.11-12a şi 13b - Te preamăresc, Doamne, pentru că m-ai mântuit. 115 
30,3cd-4.6 şi 8ab.16bc-17 - În mâinile tale, Doamne, încredintez sufletul meu.  201 
32,2-3.11-12.20-21 - Bucuraţi-vă, drepţilor, în Domnul, cântaţi-i un cântec nou. 151 
33,2-3.6-7.17-18.19 şi 23 - Când strigă cel sărman, Domnul îl ascultă.  108 
66,2-3.5.6 şi 8 - Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze.  221 
66,2-3.5.7-8 - Să-ţi mulţumească ţie popoarele, Dumnezeule, toate popoarele să-ţi 

mulţumească. 118 
 70,3-4a.5-6ab.16-17 - Lauda ta, Doamne, o voi cânta şi măreţia ta o voi vesti.  142 

71,1b-2.3-4ab.7-8 - Doamne, te vor adora toate neamurile pământului. 253 
71,1b-2.3-4ab.7-8.17 - Iată, vin zilele dreptăţii şi ale păcii. 135 
71,1b-2.7-8.10-11.12-13 - Toate neamurile pământului te vor adora pe tine, Doamne. 244 
71,1b-2.7-8.12-13.17 - Iată vin zilele dreptăţii şi ale păcii. 45, 60 
71,1b-2.10-11.12-13 - Doamne, te vor adora toate neamurile pământului. 256 
71,1b-2.12-13.18-19 - Iată, vin zilele dreptăţii şi ale păcii. 139 
71,1b-2.14 şi 15bc.17 - Doamne, te vor adora toate neamurile pământului.  259 
79,2ac şi 3b.15-16.18-19 - Întoarce-ne la tine, Doamne, şi vom fi mântuiţi.  34, 88, 131 
83,2-3.5-6.9-10 - Doamne, Dumnezeul nostru, cât de plăcut este în casa ta. 196 
84,9ab-10.11-12.13-14 - Arată-ne, Doamne, îndurarea ta şi dă-ne îndurarea ta. 65 

 84,9ab-10.11-12.13-14 - Iată, Dumnezeul nostru vine ca să ne mântuiască.  73 
84,9ab-10.11-12.13-14 - Voi, ceruri, lăsaţi să cadă roua de sus, şi norii să reverse în ploaie 

dreptatea. 111 
 88,2-3.4-5.27 şi 29 - În veci voi cânta, Doamne, milostivirea ta. 127, 160 

88,4-5.16-17.27 şi 29 - În veci voi cânta, Doamne, milostivirea ta.  166 
95,1-2a.2b-3.5b-6 - Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul. 210 
95,1-2a.2b-3.11-12.13 - Astăzi ni s-a născut Mântuitorul, Domnul nostru Isus Cristos. 

 173 
95,1-2.3 şi 10ac.11-12.13 - Iată, Dumnezeul nostru va veni cu putere. 77 
95,1-2.11-12.13 - Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul. 217 
95,7-8a.8b-9.10 - Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul. 214 
96,1-2.5-6.11-12 - Bucuraţi-vă, drepţilor, în Domnul. 204 
96,1 şi 6.11-12 - Astăzi se revarsă lumină asupra noastră căci ni s-a născut 

Mântuitorul. 177 
 97,1.2-3ab.3cd-4 - Tot pământul a văzut mântuirea Dumnezeului nostru. 231 

97,1.2-3ab.3cd-4.5-6 - A văzut tot pământul mântuirea Dumnezeului nostru. 180 
97,1.3cd-4.5-6 - Tot pământul a văzut mântuirea Dumnezeului nostru. 234 
97,1.7-8.9 - Tot pământul a văzut mântuirea Dumnezeului nostru. 237 
99,1-2.3.4.5 - Strigaţi de bucurie către Domnul toţi locuitorii pământului. 240 
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102,1-2.3-4.8 şi 10 - Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul. 80 
103,1b-2.3-4.24-25.29-30 - Trimite Doamne Duhul tău ca să reînnoieşti faţa 

pământului 277 
 104,1-2.3-4.6-7.8-9 - Domnul Dumnezeul nostru este fidel faţă de legământul său.  190 

117,1.8-9.19-21.25-27 - Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. 51 
121,1-2.4-5.6-7.8-9 - Vom merge cu bucurie în casa Domnului. 30, 42 
123,2-3.4-5.7b-8 - Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din laţul vânătorului. 207 
125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 - Mari lucruri a făcut Domnul cu noi; ne e inima plină de 

bucurie. 69 
 127,1-2.3.4-5 - Fericiţi cei care se tem de Domnul şi umblă pe căile sale. 186 

144,1 şi 9.10-11.12-13ab - Milostiv şi îndurator este Domnul.  83 
145,7.8-9a.9bc-10 - Vino, Doamne, şi ne mântuieşte.  91 
146,1-2.3-4.5-6 - Fericiţi sunt toţi care îl aşteaptă pe Domnul. 57 
147,12-13.14-15.19-20 - Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi. 225 
147,12-13.14-15.19-20 - Laudă, Ierusalime, pe Domnul Dumnezeul tău. 262 
149,1-2.3-4.5-6a şi 9b - Domnul iubeşte pe poporul său. 265 

Isaia 
 12,2-3.4bcd.5-6 - Cântaţi cu bucurie şi veselie căci mare şi sfânt este Domnul. 100 
Luca 
 1,46-48.49-50.53-54 - Sufletul meu se bucură în Dumnezeu, mântuitorul meu. 
 95 
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 VERSETE LA EVANGHELII 
  
 Ps 33,2    120 

cf. Ps 79,4   43, 120 
Ps 84,8    32, 36, 39, 106, 120 
Ps 117,26a şi 27a  202 
Is 33,22    58 
Is 40,9-10   112, 120 
Is 45,8    84, 120 
Is 55,6    52, 120 
Is 61,1    92, 97 
Mt 1,23    125 
Mt 2,2    246 
Mt 4,16    266, 267 
Mt 4,23    250, 263, 267 
cf. Mc 9,6   271, 275, 279 
Lc 1,38    128, 133 
Lc 2,10-11   174 
Lc 2,14    178 
Lc 2,32    211 
Lc 3,4.6    62, 67, 71, 89, 116, 121 
Lc 4,18-19   253, 260, 267 
Lc 7,16    267 
In 1,14.12b   218, 235, 242 
Col 3,15a.16a.  188, 192, 198 
cf. 1 Tim 3,16  227, 257, 267 
Evr 1,1-2   223, 232, 238, 242 
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Sâmbătă 88 
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Anul A 90 
Anul B 94 
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