
SĂPTĂMÂNA SFÂNTĂ

saptamana sfanta_final.indd   1 19.03.2008   11:07:16



saptamana sfanta_final.indd   2 19.03.2008   11:07:48



 

SÃPTÃMÂNA
SFÂNTÃ

Sapientia
Iaşi 2007

saptamana sfanta_final.indd   3 19.03.2008   11:07:48



Această carte liturgică, intitulată „Săptămâna Sfântă”, este un extras din 

Liturghierul Roman, ediţia a III-a, aprobat de Congregaţia pentru Cultul Divin şi Disciplina 
Sacramentelor, cu prot. nr. 1505/04/L, din 10 august 2006, şi de Conferinţa Episcopală Română, cu 
prot. nr. 111, din 29 noiembrie 2006,

 şi din 

Lecționarul Roman, vol. II, Timpul Postului Mare și Timpul Pascal, aprobat de Congregaţia pentru 
Cultul Divin şi Disciplina Sacramentelor, cu prot. nr. 1527/03/L, din 25 mai 2004, şi de Conferinţa 
Episcopală Română, cu prot. nr. 112, din 29 noiembrie 2006.

Concordat cum originali,

    25 martie 2007,

  Petru Gherghel,
    Episcop de Iași

© 2007 Editura SAPIENTIA
Institutul Teologic Romano-Catolic
Str. Th. Văscăuţeanu 6
RO – 700462 Iaşi
Tel.: 0232/225228; 
Fax: 0232/211476
www.itrc.ro
e-mail: slupu@itrc.ro

saptamana sfanta_final.indd   4 19.03.2008   11:07:48



DUMINICA FLORIILOR
ªI A PÃTIMIRII DOMNULUI

saptamana sfanta_final.indd   5 19.03.2008   11:07:48



saptamana sfanta_final.indd   6 19.03.2008   11:07:49



1. În această zi, Biserica retrăieşte intrarea lui Cristos Domnul în Ierusalim, spre împlinirea miste  rului 
pascal. De aceea, la toate Liturghiile, are loc comemorarea acestei intrări a Dom nului, şi anume 
printr-o procesiune sau prin intrarea solemnă înainte de Liturghia principală, şi prin intrarea simplă, 
înainte de celelalte Liturghii. Intrarea solemnă, dar nu şi procesiunea, poate fi  repetată şi înainte 
de o altă Liturghie la care poporul participă în număr mare.

 Se recomandă ca, acolo unde procesiunea sau intrarea solemnă nu pot avea loc, să se ţină o cele-
brare a cuvântului lui Dumnezeu, legată de intrarea mesianică şi de pătimirea Domnului, fi e sâmbăta, 
la o oră de seară, fi e duminica, la o oră potrivită.

COMEMORAREA INTRĂRII DOMNULUI
ÎN IERUSALIM

FORMA ÎNTÂI: PROCESIUNEA

2.  La ora stabilită, credincioşii se adună într-o biserică mai mică sau într-un alt loc potrivit, în afara 
bisericii spre care urmează să se îndrepte procesiunea. Credincioşii poartă ramuri in mâini.

3.  Preotul şi diaconul, îmbrăcaţi în veşmintele sacre de culoare roşie, necesare pentru Liturghie, 
însoţiţi de alţi slujitori, merg în locul unde este adunat poporul. În loc de cazulă, preotul poate fi  
îmbrăcat în pluvial, pe care îl dezbracă la încheierea procesiunii, când îmbracă cazula. 

4.  Între timp, se cântă antifona următoare sau altă cântare potrivită:

Antifona   Mt 21,9

O - sa - na fi u- Da -lui- vidlui bi -ne- cu

|
- vân - tat

|

cel ce vi - ne în nu - me - le Dom-nu - lui.

Re - ge - le lui Is - ra - el:

|

O - sa - na în ce - ruri sus.
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5.  Apoi, preotul şi credincioşii îşi fac semnul crucii, în timp ce preotul spune:

V. În numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh.

R. Amin.

După aceea, salută poporul în modul obişnuit; face un scurt îndemn prin care credincioşii sunt che-
maţi să ia parte în mod activ şi conştient la celebrare.

Se pot folosi cuvintele de mai jos sau altele asemănătoare:

V. Fraţilor preaiubiţi, 
în timpul postului de patruzeci de zile, 
ne-am pregătit inimile prin pocăinţă şi fapte de iubire, 
iar astăzi ne-am adunat să începem,
împreună cu întreaga Biserică, 
celebrarea misterului pascal, 
al morţii şi învierii Domnului nostru Isus Cristos, 
mister pentru împlinirea căruia
el a intrat în cetatea sa, Ierusalim. 
Celebrând, aşadar, cu toată credinţa şi evlavia 
intrarea mântuitoare a lui Isus, 
să-l urmăm şi noi pe Domnul, 
pentru ca, împărtăşindu-ne, prin har, de crucea lui, 
să avem parte de înviere şi viaţă.

6.  După îndemn, preotul, cu mâinile împreunate, rosteşte una dintre rugăciunile următoare:

V. Să ne rugăm.
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
Sfi nţeşte  cu binecuvântarea ta aceste ramuri, 
pentru ca noi, care îl urmăm cu bucurie pe Regele Cristos, 
să putem ajunge la Ierusalimul cel veşnic, prin el, 
care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. 

R. Amin.

Sau:

V. Măreşte, Dumnezeule,
credinţa celor ce şi-au pus speranţa în tine 
şi ascultă cu îndurare rugăciunile celor ce te imploră,
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pentru ca noi, care astăzi purtăm ramuri în mâini 
în cinstea triumfului lui Cristos,
să-ţi aducem rod de fapte bune în el, 
care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. 

R. Amin.

Apoi, stropeşte cu apă sfi nţită ramurile, fără a spune nimic.

7.  În continuare, diaconul, sau, în lipsa lui, preotul proclamă, în mod obişnuit, Evanghelia intrării Dom-
nului în Ierusalim după unul dintre cei patru evanghelişti. Dacă se consideră potrivit, se poate folosi 
tămâia.

Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului.

ANUL A

   Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Matei  21,1-11

 În acel timp,
1 când s-au apropiat de Ierusalim 
şi au ajuns la Betfaghe, pe Muntele Măslinilor,

 Isus a trimis doi discipoli,
  2 spunându-le: „Mergeţi în satul dinaintea voastră
 şi veţi găsi îndată o măgăriţă legată şi cu ea un mânz.
 Dezlegaţi-i şi aduceţi-i la mine.
  3 Iar dacă vă va întreba cineva, să spuneţi:
 «Domnul are nevoie de ei,
 dar îi va trimite înapoi curând»”.
  4 Acest lucru s-a făcut ca să se împlinească
 ceea ce a fost spus prin profetul care zice:
  5 „Spuneţi fi icei Sionului:
 Iată regele tău vine la tine blând,
 aşezat pe o măgăriţă şi pe un mânz,
 puiul unui animal de povară”.
  6 Discipolii s-au dus şi au făcut după cum le-a poruncit Isus.
  7 Au adus măgăriţa şi mânzul, au aşternut hainele pe ei,
 iar el s-a aşezat deasupra.
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  8 Atunci, mulţimea numeroasă şi-a întins hainele pe drum;
 alţii tăiau ramuri din copaci şi le aşterneau pe drum.
  9 Mulţimile care mergeau înaintea lui
 şi cele care îl urmau strigau: „Osana! Fiul lui David!
 Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului!
 Osana în înaltul cerurilor!”
10 Când a intrat el în Ierusalim,
 toată cetatea s-a tulburat şi spunea: „Cine este acesta?”
11 Iar mulţimile spuneau:
 „Acesta este profetul Isus din Nazaretul Galileii”.

Cuvântul Domnului

ANUL B

   Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
 după sfântul Marcu  11,1-10

 

 În acel timp,
1 când s-au apropiat de Ierusalim,
la Betfaghe şi Betania, lângă Muntele Măslinilor, 

 a trimis doi dintre discipolii săi
  2 şi le-a spus: „Mergeţi în satul dinaintea voastră

şi, îndată ce veţi intra în el, veţi găsi un măgăruş legat,
 pe care nici un om nu a încălecat vreodată;
 dezlegaţi-l şi aduceţi-l!
  3  Şi dacă vă va spune cineva:
  «De ce faceţi aceasta?»,
 spuneţi-i: «Domnul are nevoie de el,
 dar îl va trimite îndată înapoi»”.
  4 Ei au plecat şi au găsit măgăruşul legat la poartă, afară, în drum.
 Şi l-au dezlegat.
  5 Unii dintre cei care stăteau acolo le-au spus:
 „Ce faceţi, dezlegaţi măgăruşul?”
  6 Ei le-au zis după cum le spusese Isus şi i-au lăsat să plece.
  7 Au adus măgăruşul la Isus, şi-au aruncat hainele pe el,
 iar el l-a încălecat.
  8 Mulţi îşi aşterneau hainele pe drum, 
 alţii ramuri înfrunzite pe care le tăiaseră de pe câmpuri.
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  9 Iar cei care mergeau înaintea lui
 şi cei care-l urmau strigau:
 „Osana! Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului!
10 Binecuvântată este împărăţia care vine,
 a părintelui nostru David!

 Osana în înaltul cerurilor!”

Cuvântul Domnului

Sau:

   Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
 după sfântul Ioan 12,12-16

 În ziua următoare,
12 mulţimea numeroasă,
care venise pentru sărbătoare,

 auzind că Isus vine la Ierusalim,
13  a luat ramuri de palmier,
 a ieşit în întâmpinarea lui şi striga:
 „Osana! Binecuvântat cel care vine în numele Domnului,
 regele lui Israel!”
14  Isus, găsind un măgăruş, s-a aşezat pe el,
 după cum este scris:
15  „Nu te teme, fi ică a Sionului,
 iată, regele tău vine aşezat pe un mânz de măgar”. 
16  La început, discipolii lui n-au înţeles acestea,
 însă când Isus a fost glorifi cat,
 atunci şi-au adus aminte
 că acestea erau scrise despre el
 şi că au făcut aceasta pentru el.

Cuvântul Domnului
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ANUL C

   Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
 după sfântul Luca 19,28-40

 În acel timp,
28 după ce a spus acestea,
a pornit înainte, urcând spre Ierusalim.

29  În timp ce se apropia de Betfaghe şi Betania,
 lângă Muntele numit al Măslinilor,
 a trimis doi discipoli,
30  spunându-le: „Mergeţi în satul dinaintea voastră
 şi, când veţi intra,
 veţi găsi un măgăruş legat,
 pe care nici un om nu l-a încălecat:
 dezlegaţi-l şi aduceţi-l!
31  Dacă vă va întreba cineva:
 «De ce îl dezlegaţi?»,
 îi veţi răspunde astfel:
 «Domnul are nevoie de el»”.
32  Când au plecat cei trimişi,
 au găsit după cum le-a spus.
33  În timp ce ei dezlegau măgăruşul,
 stăpânii lui i-au întrebat:
 „De ce dezlegaţi măgăruşul?”
34  Atunci ei au răspuns: „Domnul are nevoie de el”.
35  Apoi l-au adus la Isus
 şi, aruncându-şi hainele peste măgăruş,
 l-au urcat pe Isus deasupra.
36  Pe când el înainta, îşi aruncau hainele pe drum.
37  Ajungând aproape de coborârea Muntelui Măslinilor,
 toată mulţimea discipolilor, bucurându-se,
 a început să-l laude pe Dumnezeu cu glas puternic
 pentru toate minunile pe care le-au văzut,
38  spunând:„Binecuvântat cel ce vine, regele,
 în numele Domnului!
 Pace în cer şi glorie în înaltul cerurilor!”
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39 Atunci unii farisei din mulţime i-au spus:
 „Învăţătorule, mustră-ţi discipolii!”
40  Dar el le-a răspuns:
 „Vă spun, dacă aceştia vor tăcea, 
 vor striga pietrele”.

Cuvântul Domnului

8.  După citirea Evangheliei, se poate ţine o scurtă omilie. Pentru începerea procesiunii, preotul sau 
alt slujitor poate rosti un îndemn folosind cuvintele de mai jos sau altele asemănătoare:

V. Fraţilor preaiubiţi, 
asemenea mulţimilor care l-au aclamat pe Isus, 
să pornim şi noi în pace.

Sau:

V. Să mergem în pace.

În acest caz, toţi răspund:

R. În numele lui Cristos. Amin.

9. Apoi se formează, după modul obişnuit, procesiunea spre biserica în care se va celebra sfânta Litur-
ghie. Dacă se tămâiază, în frunte merge un slujitor cu cădelniţa fumegândă, apoi acolitul sau un 
alt slujitor ce duce crucea împodobită cu ramuri după obiceiul locului, însoţit de doi ministranţi cu 
lumânări aprinse. Urmează diaconul, ce duce cartea Evanghe liilor, preotul cu slujitorii şi, în 
urma lor, toţi credincioşii, purtând ramuri în mâini.  

 În timpul procesiunii, corul şi credincioşii cântă următoarele cântări, sau altele potrivite în cinstea 
lui Cristos Rege:

Sã imitãm, fraþilor preaiubiþi,

|
pe I - sus,mulþimile care îl aclamau

ºi sã mer - gem -paîn ce.

Sau:

Sã mer - gem în pa - ce.

În nu -me - le lui Cris- tos. A - min.

¤.

¤.

#.
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Ant. 1  Copiii evreilor, cu ramuri de măslin în mână,
l-au întâmpinat pe Domnul, strigându-i într-un glas:
Osana întru cei de sus!

Această antifonă, după caz, poate fi  repetată între strofele acestui psalm:

PSALMUL 23(24)

  1 Al Domnului este pământul şi tot ce este pe el,
 lumea şi cei care locuiesc în ea.
  2 Căci el l-a întemeiat pe mări 
 şi l-a stabilit peste râuri. R.

  3 Cine va urca pe muntele Domnului? 
 Cine va sta în locul său cel sfânt?
  4 Cel care are mâinile nepătate şi inima curată, 

cel care nu-şi înalţă sufl etul spre lucruri deşarte 
şi nu jură cu viclenie. R.

  5 Acesta va primi binecuvântare de la Domnul 
 şi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul său.
  6 Acesta este neamul celor care-l caută pe el, 
 al celor care caută faţa Dumnezeului lui Iacob. R.

  7 Ridicaţi-vă, porţilor, pragurile voastre de sus, 
 deschideţi-vă, voi, porţi veşnice, 
 ca să intre regele măririi!
  8 Cine este acest rege al măririi? 
 E Domnul cel tare şi puternic, 
 Domnul cel viteaz în luptă! R.

  9 Ridicaţi-vă, porţilor, pragurile voastre de sus, 
 deschideţi-vă, voi, porţi veşnice, 
 ca să intre regele măririi!
10 Cine este acest rege al măririi? 
 Domnul oştirilor: el este regele măririi. R.
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Ant. 2  Copiii evreilor îşi aşterneau veşmintele pe drum
şi strigau într-un glas: Osana, Fiul lui David!
Binecuvântat e cel care vine în numele Domnului!

Această antifonă, după caz, poate fi  repetată între strofele acestui psalm:

PSALMUL 46(47)

  2 Toate popoarele, bateţi din palme, 
 aclamaţi-l pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie!
  3 Căci preaînălţat şi înfricoşător este Domnul, 
 mare rege peste tot pământul. R.

  4 El a supus popoarele sub stăpânirea noastră 
 şi naţiunile sub picioarele noastre.
  5 A ales pentru noi moştenire 
 mândria lui Iacob, pe care îl iubeşte.
  6 Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie, 
 Domnul se înalţă în sunete de trâmbiţă. R.

  7 Cântaţi-i lui Dumnezeu, cântaţi-i! 
 Cântaţi-i regelui nostru, cântaţi-i!
  8 Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul, 
 cântaţi-i cu măiestrie. R.

  9 Dumnezeu stăpâneşte peste popoare, 
 Dumnezeu stă pe tronul său cel sfânt.
10 Stăpânitorii popoarelor se adună 
 împreună cu poporul Dumnezeului lui Abraham.
 Căci ai lui Dumnezeu sunt puternicii pământului, 
 el se înalţă cu măreţie. R.
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IMN ÎN CINSTEA LUI CRISTOS REGE

Corul:

− Glorie, cinste şi laudă ţie, Rege Cristoase,
cântă „Osana“ în cor glasuri gingaşe de prunci.

Toţi repetă:

R. Glorie, cinste şi laudă...

Corul:

− Tu eşti Regele poporului ales şi odraslă strălucit-a lui David.
Tu vii în numele Domnului, Împărate binecuvântat.

Toţi repetă:

R. Glorie, cinste şi laudă...

Corul:

− Pe tine, fără încetare te preamăresc oştirile cereşti, 
cu ele într-un glas te laudă, îţi cântă ţie-ntregul univers.

Toţi repetă:

R. Glorie, cinste şi laudă...

Corul:

− Poporul evreu pe tine te-a întâmpinat cu ramuri de palmier în mână.
La rândul nostru, azi te preamărim cu rugăciuni şi cântece de laudă.

Toţi repetă:

R. Glorie, cinste şi laudă...

Corul:

− Ei îţi cântau cu însufl eţire, în timp ce tu mergeai la suferinţă,
noi îţi cântăm cu-nfl ăcărare, acum, când tu domneşti în strălucire.

Toţi repetă:

R. Glorie, cinste şi laudă...
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Corul:

− Aşa cum ţi-a plăcut cântarea lor, să-ţi placă şi cântarea noastră,
prin care astăzi noi te lăudăm, căci eşti al nostru Rege bun şi-ndurător.

 Toţi repetă:

R. Glorie, cinste şi laudă...

10. Când procesiunea intră în biserică, se cântă responsoriul următor, sau altă cântare referitoare la 
intrarea Domnului în Ierusalim:

RESPONSORIUL

R. Pe când Domnul intra în cetatea sfântă, 
 copiii evreilor au prevestit învierea Celui care este viaţa,
 * purtând ramuri de palmier în mână şi strigând: 
 „Osana întru cei de sus!”

V. Când a afl at poporul că Isus vine în Ierusalim,
 i-a ieşit în întâmpinare 
 * purtând ramuri de palmier în mână şi strigând: 
 „Osana întru cei de sus!”

11. Ajungând la altar, preotul îl venerează şi, după caz, îl incenzează. Apoi merge la scaun, unde dez-
bracă pluvialul, dacă l-a folosit, şi îmbracă cazula. Omiţând celelalte rituri de început ale Litur-
ghiei şi, dacă este cazul, Doamne miluieşte-ne, rosteşte Rugăciunea zilei, apoi continuă în mod 
obişnuit.

FORMA A DOUA: INTRAREA SOLEMNĂ

12. Acolo unde procesiunea nu se poate face în afara bisericii, intrarea Domnului se celebrează în inte-
riorul bisericii, prin intrarea solemnă înainte de Liturghia principală.

13.  Credincioşii se adună fi e în faţa uşii bisericii, fi e chiar în biserică, purtând ramuri în mâini. Preotul, 
împreună cu slujitorii şi cu câţiva reprezentanţi ai credincioşilor, se îndreaptă spre un loc din bise-
rică, în afara prezbiteriului, din care ceremonia să poată fi  văzută de majoritatea credincioşilor.

14.  În timp ce preotul se îndreaptă spre locul amintit, se cântă antifona Osana, sau altă cântare potrivită. 
Apoi, preotul sfi nţeşte ramurile şi proclamă Evanghelia intrării Domnului în Ierusalim, ca mai sus 
(nr. 5-7). După Evanghelie, preotul porneşte în mod solemn, împreună cu slujitorii şi cu reprezen-
tanţii credincioşilor, spre prezbiteriu, în timp ce se cântă responsoriul: Pe când Domnul intra (nr. 10), 
sau altă cântare potrivită.

DUMINICA FLORIILOR ŞI A PĂTIMIRII DOMNULUI 17

saptamana sfanta_final.indd   17 19.03.2008   11:07:52



15.  Ajungând la altar, preotul îl sărută în semn de veneraţie, apoi merge la scaunul său şi, omiţând ritu-
rile de început ale Liturghiei şi, dacă este cazul, Doamne miluieşte-ne, rosteşte Rugăciunea zilei, 
după care continuă în modul obişnuit.

FORMA A TREIA: INTRAREA SIMPLĂ

16. La toate celelalte Liturghii din această duminică, la care nu se face intrarea solemnă, intrarea Dom-
nului în Ierusalim se comemorează prin intrarea simplă.

17. În timp ce preotul se îndreaptă spre altar, se cântă antifona la intrare împreună cu psalmul (nr. 18) 
sau altă cântare cu acelaşi conţinut. Ajuns la altar, preotul îl sărută în semn de veneraţie, apoi merge 
la scaunul său. După ce face semnul crucii, salută poporul; apoi continuă Liturghia în modul obiş-
nuit.

 La celelalte Liturghii la care nu se poate executa cântarea de la intrare, preotul, după ce ajunge la 
altar şi îl venerează, salută poporul, citeşte antifona la intrare şi continuă Liturghia în modul obiş-
nuit.

18. 
Ant. la intrare  Cu şase zile înainte de marea sărbătoare a Paştelui, 

când Domnul a venit în cetatea Ierusalimului, 
copiii i-au ieşit în întâmpinare 
purtând în mâini ramuri de palmier 
şi strigând cu glas puternic:
* „Osana întru cei de sus! 
Binecuvântat fi i tu, 
care ai venit la noi în marea ta îndurare!”

Ridicaţi-vă, porţilor, pragurile voastre de sus,
deschideţi-vă, voi, porţi veşnice,
ca să intre regele măririi!
Cine este acest rege al măririi? *
Domnul oştirilor: el este regele măririi.
* „Osana întru cei de sus! 
Binecuvântat fi i tu, 
care ai venit la noi în marea ta îndurare!”   Cf. In 12,1.12-13; Ps 23(24),9-10
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SFÂNTA LITURGHIE

19. După procesiune sau după intrarea solemnă, preotul începe Liturghia de la Rugăciunea zilei.

20. RUGĂCIUNEA ZILEI

D umnezeule atotputernic şi veşnic,
tu ai dat neamului omenesc un exemplu de umilinţă

în Mântuitorul nostru,
care s-a făcut om şi a îndurat moartea pe cruce:
dă-ne harul să învăţăm a-l urma în răbdare,
şi astfel, să ne învrednicim a fi  părtaşi de învierea sa.
El, care, fi ind Dumnezeu.

LECTURA I 

Faţa nu mi-am întors-o
de la cei care mă ocărau şi mă scuipau.

Citire din cartea profetului Isaia   50,4-7

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

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

Cuvântul Domnului
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PSALMUL RESPONSORIAL   Ps  21(22),8-9.17-18a.19-20.23-24ab (R.: 2a)
 
R.:  Dumnezeul meu, Dumnezeul meu,
 pentru ce m-ai părăsit?

8 Toţi care mă văd îşi bat joc de mine,
 strâmbă din buze şi dau din cap:
9 „S-a încrezut în Domnul, să-l mântuiască,
 să-l elibereze, dacă îl iubeşte”. R.

17 Iată, mă înconjoară câinii,
 o bandă de răufăcători mă împresoară;
 mi-au străpuns mâinile şi picioarele,
18a mi-au numărat toate oasele. R.

19 Îşi împart între ei hainele mele
 şi au aruncat sorţii pentru tunica mea.
20 Dar tu, Doamne, nu sta deoparte,
 tăria mea, grăbeşte-te să mă ajuţi. R.

23 Voi vesti numele tău fraţilor mei,
 în mijlocul adunării te voi lăuda.
24ab Cei care vă temeţi de Domnul, lăudaţi-l,
 toată seminţia lui Iacob, preamăriţi-l. R.

LECTURA A II-A  

S-a umilit pe sine;
pentru aceasta şi Dumnezeu l-a înălţat.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Filipeni   2,6-11

 Fraţilor, 
6 Isus, fi ind din fi re Dumnezeu,
nu a considerat un benefi ciu propriu 

 egalitatea sa cu Dumnezeu,
7 ci s-a despuiat pe sine luând fi rea sclavului,
 devenind asemenea oamenilor,
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 iar, după felul lui de a fi , a fost socotit ca un om.
8 S-a umilit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte,
 şi încă moartea pe cruce.
9 Pentru aceasta şi Dumnezeu l-a înălţat
 şi i-a dăruit numele care este mai presus de orice nume,
10 pentru ca în numele lui Isus să se plece tot genunchiul:
 al celor din ceruri, al celor de pe pământ şi al celor de dedesubt,
11 şi orice limbă să dea mărturie că Isus Cristos este Domn,
 spre gloria lui Dumnezeu Tatăl.

Cuvântul Domnului

21. Citirea Pătimirii Domnului se face fără lumânări şi fără tămâiere, fără a saluta poporul şi fără a 
face semnul crucii pe carte. Ea este citită de un diacon sau, în lipsa lui, de un preot. Poate fi  citită 
şi de lectori, însă partea lui Cristos, dacă este posibil, să fi e rezervată preotului.

 Diaconii, nu însă şi alţii, înainte de a cânta Evanghelia Pătimirii, cer binecuvântarea preotului, ca 
de obicei, înainte de Evanghelie. 

ANUL A 

VERS LA EVANGHELIE 
 S-a umilit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte, şi încă moartea pe cruce.
 Pentru aceasta şi Dumnezeu l-a înălţat
 şi i-a dăruit numele care este mai presus de orice nume.  Fil 2,8-9

EVANGHELIA1   

Ce vreţi să-mi daţi ca să-l dau pe mâna voastră?

Patima Domnului nostru Isus Cristos 
după sfântul Matei   26,14-27,66
 

 Î n acel timp, 
14 unul dintre cei doisprezece,
care se numeşte Iuda Iscarioteanul, s-a dus la arhierei

15 şi le-a zis:
 A. „Ce vreţi să-mi daţi ca să-l dau pe mâna voastră?”
 E. Ei i-au numărat treizeci de arginţi.
16 Şi de atunci căuta momentul potrivit ca să-l dea pe mâna lor.

1 E = Evanghelistul;  = Isus; A = Alţii; P = Poporul.
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  Unde vrei să-ţi pregătim ospăţul de Paşti?

17 În prima zi a Azimelor,
 au venit discipolii la Isus şi au zis:
 A. „Unde vrei să-ţi pregătim ca să mănânci Paştele?”
18 E. El a spus:
  „Mergeţi în cetate la cutare şi spuneţi:
 «Învăţătorul zice: timpul meu este aproape.
 La tine voi face Paştele cu discipolii mei»”.
19 E. Discipolii au făcut cum le poruncise Isus
 şi au pregătit Paştele.

Unul dintre voi mă va vinde.

20 Când s-a înserat,
 stătea la masă împreună cu cei doisprezece
21 şi, în timp ce mâncau, a zis:
  „Adevăr vă spun, unul dintre voi mă va trăda”.
22 E. Întristaţi peste măsură,
 ei au început să-i spună unul după altul:
 A. „Nu cumva sunt eu, Doamne?”
23 E. El a răspuns:
  „Cel care şi-a întins mâna cu mine în blid, acesta mă va trăda.
24 Căci Fiul Omului merge după cum a fost scris despre el,
 dar vai omului aceluia prin care Fiul Omului este trădat!
 Mai bine ar fi  fost pentru omul acela dacă nu s-ar fi  născut!”
25 E. Atunci Iuda, cel care avea să-l trădeze, l-a întrebat:
 A. „Nu cumva sunt eu, rabbi?”
 E. El i-a răspuns:
  „Tu ai zis!”

  Acesta este trupul meu. Acesta este sângele meu.

26 E. Şi, în timp ce mâncau,
 Isus a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o,
 a dat-o discipolilor şi le-a spus:
  „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul meu!”
27 E. Apoi, luând potirul, după ce a mulţumit, le-a dat lor, spunând:
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  „Beţi din acesta toţi,
28 căci acesta este sângele meu, al alianţei,
 care se varsă pentru mulţi spre iertarea păcatelor.
29 Vă spun că nu voi mai bea din acest rod al viţei
 până în ziua în care îl voi bea cu voi, nou,
 în împărăţia Tatălui meu”.
30 E. Şi, după ce au cântat imnul,
 au plecat spre Muntele Măslinilor.

Voi bate păstorul şi se vor risipi oile turmei.

31 Atunci, Isus le-a spus:
  „Voi toţi vă veţi scandaliza din cauza mea în noaptea aceasta,
 căci este scris: «Voi bate păstorul
 şi oile din turmă se vor risipi». 
32 Dar, după ce voi fi  înviat,
 voi merge înaintea voastră în Galileea”.
33 E. Atunci, Petru, luând cuvântul, i-a zis:
 A. „Chiar dacă toţi se vor scandaliza din cauza ta,
 eu nu mă voi scandaliza niciodată!”
34 E. Isus i-a zis:
  „Adevăr îţi spun, chiar în noaptea aceasta,
 înainte de a fi  cântat cocoşul, de trei ori mă vei renega”.
35 E. Petru i-a zis:
 A. „Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine,
 nu te voi renega”.
 E. Şi toţi discipolii spuneau la fel.

  A început a se întrista şi a se nelinişti.

36 Atunci Isus a venit împreună cu ei
 într-un loc numit Ghetsemani şi le-a spus discipolilor:
  „Staţi aici până când mă voi duce acolo să mă rog!”
37 E. Şi, luând cu sine pe Petru şi pe cei doi fi i ai lui Zebedeu,
 a început a se întrista şi a se tulbura.
38 Atunci le-a spus:
  „Sufl etul meu este trist de moarte;
 rămâneţi aici şi vegheaţi cu mine!”
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39 E. Şi, mergând puţin mai încolo,
 a căzut cu faţa la pământ, spunând:
  „Tată! Dacă este posibil,
 să treacă de la mine potirul acesta.
 Dar nu cum vreau eu, ci cum vrei tu”.
40 E. Apoi a venit la discipoli şi i-a găsit dormind.
 Atunci i-a zis lui Petru:
  „Aşa, n-aţi putut veghea cu mine nici măcar un ceas?
41 Vegheaţi şi rugaţi-vă ca să nu intraţi în ispită!
 Căci duhul este plin de avânt, dar trupul este slab”.
42 E. Iarăşi, pentru a doua oară, a plecat şi s-a rugat spunând:
  „Tată, dacă nu este posibil ca să treacă acest potir fără ca să-l beau,
 să se facă voinţa ta”.
43 E. Venind, i-a găsit din nou dormind,
 căci ochii le erau îngreuiaţi de somn. 
44 Lăsându-i, a plecat din nou şi s-a rugat pentru a treia oară,
 spunând iarăşi aceleaşi cuvinte.
45 Atunci a venit la discipoli şi le-a spus:
  „Dormiţi mai departe şi odihniţi-vă!
 Iată, a venit ceasul şi Fiul Omului este dat pe mâna păcătoşilor!
46 Sculaţi-vă, să mergem.
 Iată, cel care mă trădează este aproape”.

Au pus mâna pe Isus şi l-au arestat.

47 E. Pe când încă mai vorbea, a venit Iuda, unul dintre cei doisprezece
 şi, împreună cu el, o mulţime mare, cu săbii şi ciomege,
 din partea arhiereilor şi a bătrânilor poporului,
48 iar trădătorul lui le dăduse un semn spunând:
 A. „Cel pe care îl voi săruta, acela este; prindeţi-l!”
49 E. S-a apropiat îndată de Isus şi i-a zis:
 A. „Bucură-te, rabbi!”
 E. Şi l-a sărutat.
50 Dar Isus i-a spus:
  „Prietene, pentru aceasta ai venit!”
 E. Atunci, apropiindu-se, au pus mâna pe Isus şi l-au prins.
51 Şi, iată, unul dintre cei care erau cu Isus, întinzându-şi mâna,
 a scos sabia, l-a lovit pe unul dintre servitorii marelui preot
 şi i-a tăiat urechea.
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52 Atunci Isus i-a zis:
  „Pune-ţi sabia la locul ei,
 căci toţi cei care pun mâna pe sabie de sabie vor pieri.
53 Sau crezi că n-aş putea să-l rog pe Tatăl meu
 şi mi-ar pune îndată la dispoziţie 
 mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?
54 Dar cum s-ar mai împlini Scripturile, că aşa trebuie să fi e?”
55 E. În ceasul acela, Isus a spus mulţimilor:
  „Aţi ieşit ca împotriva unui tâlhar, cu săbii şi cu ciomege,
 ca să mă prindeţi.
 Zi de zi stăteam în templu, învăţând, şi nu m-aţi arestat.
56 Toate acestea s-au făcut
 ca să se împlinească Scripturile profeţilor”.
 E. Atunci, toţi discipolii, părăsindu-l, au fugit.

  Îl veţi vedea pe Fiul Omului şezând la dreapta Celui Atotputernic.

57 Cei care l-au arestat pe Isus l-au dus la marele preot Caiafa,
 unde se adunaseră cărturarii şi bătrânii.
58 Iar Petru l-a urmat de departe până în curtea marelui preot
 şi, intrând, s-a aşezat printre servitori 
 ca să vadă sfârşitul.
59 Arhiereii şi tot Sinedriul căutau o mărturie falsă împotriva lui Isus
 ca să-l condamne la moarte,
60 dar nu găseau, deşi s-au prezentat mulţi martori falşi.
 În cele din urmă, au venit doi
61 şi au zis:
 A. „Acesta a spus: «Pot să distrug templul lui Dumnezeu
 şi în trei zile să-l reconstruiesc»”.
62 E. Ridicându-se, marele preot i-a zis:
 A. „Nu răspunzi nimic?
 Ce mărturisesc aceştia împotriva ta?”
63 E. Dar Isus tăcea. Atunci marele preot i-a zis:
 A. „Te conjur pe Dumnezeul cel viu
 să ne spui dacă tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu”.
64 E. Isus i-a răspuns:
  „Tu ai zis. Ba, vă spun:
 de acum îl veţi vedea pe Fiul Omului
 şezând la dreapta puterii şi venind pe norii cerului”.
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65 E. Atunci, marele preot şi-a sfâşiat hainele şi a spus:
 A. „A rostit o blasfemie. Ce nevoie mai avem de martori?
 Iată, acum aţi auzit blasfemia.
66 Cum vi se pare?”
 E. I-au răspuns:
 P. „Este vrednic de moarte!”
67 E. Atunci l-au scuipat în faţă şi l-au lovit cu pumnii; alţii l-au pălmuit,
68 spunând:
 P. „Profeţeşte-ne, Cristoase, cine este cel care te-a lovit?”

Înainte de a cânta cocoşul, de trei ori te vei lepăda de mine.

69 E. Iar Petru şedea afară, în curte.
 S-a apropiat de el o servitoare şi i-a zis:
 A. „Şi tu erai cu Isus Galileeanul”.
70 E. Dar el a negat înaintea tuturor, spunând:
 A. „Nu ştiu ce vorbeşti”. 
71 E. În timp ce se îndrepta spre poartă,
 l-a văzut o alta şi a zis celor de acolo:
 A. „Acesta era cu Isus Nazarineanul”.
72 E. Dar el a negat din nou cu jurământ:
 A. „Nu-l cunosc pe omul acela”.
73 E. Puţin după aceea, s-au apropiat cei care erau acolo
 şi i-au zis lui Petru:
 A. „Într-adevăr, şi tu eşti dintre ei,
 pentru că şi accentul tău te trădează”.
74 E. Atunci a început să se blesteme şi să jure:
 A. „Nu-l cunosc pe omul acela”.
 E. Şi, îndată, a cântat cocoşul.
75 Atunci şi-a amintit Petru de cuvântul lui Isus care îi spusese:
 „Înainte de a cânta cocoşul, de trei ori mă vei renega”.
 Şi, ieşind afară, a plâns amar.

  L-au dat pe Isus în mâna procuratorului Ponţiu Pilat.

27,1 E. Iar când s-a făcut dimineaţă,
 toţi arhiereii şi bătrânii poporului au ţinut consiliu împotriva lui Isus
 ca să-l condamne la moarte.
2 Şi, legându-l, l-au dus şi l-au predat lui Pilat, guvernatorul.
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Nu se cuvine să-i punem în visterie, pentru că sunt preţ de sânge.

3 Atunci Iuda, cel care l-a trădat,
 văzând că el fusese condamnat,
 cuprins de remuşcare, a adus înapoi arhiereilor şi bătrânilor 
 cele treizeci de monede de argint,
4 spunând:
 A. „Am păcătuit vânzând sânge nevinovat”.
 E. Dar ei i-au zis:
 A. „Ce ne priveşte? Tu vei vedea!”
5 E. Şi, aruncând banii în templu,
 a plecat şi s-a dus să se spânzure.
6 Iar arhiereii, luând banii, au zis:
 A. „Nu este permis să-i punem în tezaur,
 căci sunt preţul sângelui”.
7 E. Şi, după ce au ţinut consiliu,
 au cumpărat cu ei Ogorul Olarului
 pentru îngroparea străinilor.
8 De aceea se numeşte ogorul acela până astăzi Ogorul Sângelui.
9 Atunci s-a împlinit ceea ce a fost spus prin Ieremia profetul,
 care zice: „Şi au primit treizeci de arginţi,
 preţul celui vândut,
 care a fost stabilit de fi ii lui Israel 
10 şi i-au dat pe ogorul olarului,
 aşa cum îmi poruncise Domnul”.

Tu eşti regele iudeilor?

11 Isus stătea înaintea guvernatorului,
 iar guvernatorul l-a întrebat:
 A. „Tu eşti regele iudeilor?”
 E. Isus a răspuns:
  „Tu o spui!”
12 E. Şi, în timp ce era acuzat de arhierei şi de bătrâni,
 nu răspundea nimic.
13 Atunci i-a zis Pilat:
 A. „Nu auzi câte mărturisesc aceştia împotriva ta?”
14 E. Dar nu a răspuns nici măcar un cuvânt,
 încât guvernatorul era foarte mirat.
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15 La fi ecare sărbătoare, guvernatorul obişnuia
 să elibereze un deţinut pentru popor, pe care îl voiau ei.
16 Pe atunci aveau un deţinut vestit, numit Baraba.
17 Deci, când s-au adunat, Pilat le-a zis:
 A. „Pe cine vreţi să vi-l eliberez:
 pe Baraba sau pe Isus care se numeşte Cristos?”
18 E. Căci ştia că din invidie îl dăduseră pe mâna lui.
19 Şi, în timp ce şedea la judecată, soţia lui i-a trimis vorbă:
 A. „Nimic să nu faci dreptului aceluia,
 căci multe am suferit azi în vis din cauza lui”.
20 E. Dar arhiereii şi bătrânii
 au convins mulţimile să-l ceară pe Baraba,
 iar pe Isus să-l trimită la moarte.
21 Luând cuvântul, guvernatorul le-a zis:
 A. „Pe care dintre cei doi vreţi să vi-l eliberez?”
 E. I-au răspuns:
 P. „Pe Baraba!”
22 E. Pilat le-a zis:
 A. „Aşadar, ce să fac cu Isus, care se numeşte Cristos?”
 E.  Au zis toţi:
 P. „Să fi e răstignit!”
23 E. El le-a spus:
 A. „Dar ce rău a făcut?”
 E. Ei însă strigau şi mai tare:
 P. „Să fi e răstignit!” 
24 E. Văzând Pilat că nu foloseşte la nimic,
 dimpotrivă, agitaţia devenea tot mai puternică,
 a luat apă şi s-a spălat pe mâini înaintea poporului, spunând:
 A. „Eu sunt nevinovat de sângele acestui drept. Voi veţi vedea!”
25 E. Tot poporul a răspuns:
 P. „Sângele lui să fi e asupra noastră şi asupra copiilor noştri”.
26 E. Atunci l-a eliberat pe Baraba,
 iar pe Isus, după ce l-a biciuit, l-a dat ca să fi e răstignit.

Bucură-te, regele iudeilor!

27 Atunci, soldaţii procuratorului l-au adus pe Isus în pretoriu
 şi au adunat în jurul lui toată cohorta,
28 şi, după ce l-au dezbrăcat, l-au acoperit cu o mantie purpurie.
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29 Împletind o coroană de spini, i-au pus-o pe cap,
 iar în mâna dreaptă o trestie
 şi, îngenunchind, îşi băteau joc de el spunând:
 P. „Bucură-te, rege al iudeilor!”
30 E. Apoi, scuipându-l, îi luau trestia şi-l loveau peste cap.
31 După ce şi-au bătut joc de el, l-au dezbrăcat de mantie
 şi l-au îmbrăcat cu hainele lui. Apoi l-au dus ca să-l răstignească.

Au fost răstigniţi împreună cu el doi tâlhari.

32 În timp ce ieşeau, au găsit un om din Cirene cu numele de Simon.
 Pe acesta l-au constrâns să-i ducă crucea.
33 Ajungând la locul numit Golgota, care înseamnă locul Craniului,
34 i-au dat să bea vin amestecat cu fi ere,
 dar el, gustând, n-a voit să bea.
35 După ce l-au răstignit, au împărţit hainele lui, aruncând zarurile,
36 apoi s-au aşezat şi au rămas acolo să-l păzească.
37 Au pus deasupra capului său cauza condamnării,
 scrisă astfel: „Acesta este Isus, regele iudeilor”.
38 Atunci au răstignit împreună cu el doi tâlhari,
 unul la dreapta şi altul la stânga.

  Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce.

39 Iar cei care treceau
 rosteau blasfemii împotriva lui, clătinând din cap
40 şi spunând:
 A. „Tu, care dărâmi templul şi-l construieşti în trei zile,
 salvează-te pe tine însuţi! 
 Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, coboară de pe cruce!”
41 E. La fel şi arhiereii
 îl luau în râs împreună cu cărturarii şi cu bătrânii şi spuneau:
42 A. „Pe alţii i-a salvat, pe sine nu se poate salva!
 Dacă este regele Israelului,
 să coboare acum de pe cruce şi vom crede în el.
43 S-a încrezut în Dumnezeu! Să-l elibereze acum, dacă îl doreşte.
 Pentru că spunea: «Sunt Fiul lui Dumnezeu»”.
44 E. Chiar şi tâlharii răstigniţi împreună cu el îl insultau în acelaşi fel.
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  Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?

45 De la ceasul al şaselea
 s-a făcut întuneric pe tot pământul
 până la ceasul al nouălea.
46 Iar pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas puternic:
  „Elí, Elí, léma sabactáni?”
 E. care înseamnă
  „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu,
 pentru ce m-ai părăsit?”
47 E. Unii dintre cei care erau de faţă spuneau:
 A. „Acesta îl cheamă pe Ilie!”
48 E. Şi, îndată, unul dintre ei a alergat
 şi, luând un burete, l-a înmuiat în oţet,
 l-a pus într-o trestie şi i-a dat să bea.
49 Iar ceilalţi spuneau:
 A. „Lasă, să vedem dacă vine Ilie să-l salveze!”
50 E. Dar Isus, strigând din nou cu glas puternic,
 şi-a dat sufl etul.

Aici se îngenunchează și se face o pauză.

51 Şi, iată,
 catapeteasma templului s-a sfâşiat în două de sus până jos,
 pământul s-a cutremurat, pietrele s-au despicat,
52 mormintele s-au deschis
 şi multe trupuri ale sfi nţilor morţi au înviat
53 şi, ieşind din morminte, după învierea lui,
 au venit în cetatea sfântă şi s-au arătat multora.
54 Atunci centurionul şi cei care împreună cu el îl păzeau pe Isus,
 văzând cutremurul şi cele întâmplate,
 au fost cuprinşi de o mare spaimă şi au spus:
 A. „Cu adevărat, acesta era Fiul lui Dumnezeu!”
55 E. Erau acolo şi multe femei care priveau de departe.
 Unele dintre ele îl urmaseră pe Isus din Galileea, slujindu-i.
56 Printre ele erau Maria Magdalena, 
 Maria, mama lui Iacob şi a lui Iosif,
 şi mama fi ilor lui Zebedeu.
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  Iosif a aşezat trupul lui Isus într-un mormânt nou.

57 Când s-a făcut seară,
 a venit un om bogat din Arimateea, numit Iosif,
 care era şi el discipol al lui Isus.
58 Acesta a venit la Pilat şi i-a cerut trupul lui Isus.
 Atunci Pilat a poruncit să-i fi e dat.
59 Iosif  a luat trupul lui Isus,
 l-a înfăşurat într-un giulgiu curat
60 şi l-a pus în mormântul său nou, pe care îl săpase în stâncă.
 După ce a rostogolit o piatră mare la intrarea mormântului,
 a plecat.
61 Iar Maria Magdalena şi cealaltă Marie
 şedeau acolo, înaintea mormântului.

  Aveţi pază; mergeţi, păziţi cum ştiţi.

62 În ziua următoare,
 cea care este după ziua Pregătirii,
 s-au adunat arhiereii şi fariseii la Pilat
63 şi i-au spus:
 A. „Domnia ta, ne-am amintit
 că acel înşelător a spus pe când mai trăia încă:
 «După trei zile, voi învia».
64 Porunceşte, deci,
 să fi e păzit mormântul până în ziua a treia
 ca nu cumva să vină discipolii lui să-l fure 
 şi apoi să spună poporului: «A înviat din morţi!»
 Iar înşelătoria aceasta de pe urmă ar fi  mai rea decât prima”.
65 E. Pilat le-a zis:
 A. „Aveţi garda, mergeţi şi păziţi cum ştiţi”.
 E. Ei s-au dus şi, sigilând piatra,
 au păzit mormântul cu garda.

Cuvântul Domnului
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 sau forma scurtă:

EVANGHELIA   

Ce vreţi să-mi daţi ca să-l dau pe mâna voastră?

Patima Domnului nostru Isus Cristos 
după sfântul Matei  27,11-54
 

 Î n acel timp,
11 Isus stătea înaintea guvernatorului,
iar guvernatorul l-a întrebat:

 A. „Tu eşti regele iudeilor?”
 E. Isus a răspuns:
  „Tu o spui!”
12 E. Şi, în timp ce era acuzat de arhierei şi de bătrâni,
 nu răspundea nimic.
13 Atunci i-a zis Pilat:
 A. „Nu auzi câte mărturisesc aceştia împotriva ta?”
14 E. Dar nu a răspuns nici măcar un cuvânt,
 încât guvernatorul era foarte mirat.
15 La fi ecare sărbătoare,
 guvernatorul obişnuia să elibereze un deţinut pentru popor,
 pe care îl voiau ei.
16 Pe atunci aveau un deţinut vestit, numit Baraba.
17 Deci, când s-au adunat, Pilat le-a zis:
 A. „Pe cine vreţi să vi-l eliberez:
 pe Baraba sau pe Isus care se numeşte Cristos?”
18 E. Căci ştia că din invidie îl dăduseră pe mâna lui.
19 Şi, în timp ce şedea la judecată, soţia lui i-a trimis vorbă:
 A. „Nimic să nu faci dreptului aceluia,
 căci multe am suferit azi în vis din cauza lui”.
20 E. Dar arhiereii şi bătrânii
 au convins mulţimile să-l ceară pe Baraba,
 iar pe Isus să-l trimită la moarte.
21 Luând cuvântul, guvernatorul le-a zis:
 A. „Pe care dintre cei doi vreţi să vi-l eliberez?”
 E. I-au răspuns:
 P. „Pe Baraba!”
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22 E. Pilat le-a zis:
 A. „Aşadar, ce să fac cu Isus, care se numeşte Cristos?”
 E. Au zis toţi:
 P. „Să fi e răstignit!”
23 E. El le-a spus:
 A. „Dar ce rău a făcut?”
 E. Ei însă strigau şi mai tare:
 P. „Să fi e răstignit!” 
24 E. Văzând Pilat că nu foloseşte la nimic,
 dimpotrivă, agitaţia devenea tot mai puternică,
 a luat apă şi s-a spălat pe mâini înaintea poporului, spunând:
 A. „Eu sunt nevinovat de sângele acestui drept.
 Voi veţi vedea!”
25 E. Tot poporul a răspuns:
 P. „Sângele lui să fi e asupra noastră şi asupra copiilor noştri”.
26 E. Atunci l-a eliberat pe Baraba,
 iar pe Isus, după ce l-a biciuit, l-a dat ca să fi e răstignit.

Bucură-te, regele iudeilor!

27 Atunci, soldaţii procuratorului l-au adus pe Isus în pretoriu
 şi au adunat în jurul lui toată cohorta,
28 şi, după ce l-au dezbrăcat,
 l-au acoperit cu o mantie purpurie.
29 Împletind o coroană de spini, i-au pus-o pe cap,
 iar în mâna dreaptă o trestie
 şi, îngenunchind, îşi băteau joc de el spunând:
 P. „Bucură-te, rege al iudeilor!”
30 E. Apoi, scuipându-l,
 îi luau trestia şi-l loveau peste cap.
31 După ce şi-au bătut joc de el,
 l-au dezbrăcat de mantie şi l-au îmbrăcat cu hainele lui.
 Apoi l-au dus ca să-l răstignească.

Au fost răstigniţi împreună cu el doi tâlhari.

32 În timp ce ieşeau,
 au găsit un om din Cirene cu numele de Simon.
 Pe acesta l-au constrâns să-i ducă crucea.
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33 Ajungând la locul numit Golgota,  care înseamnă locul Craniului,
34 i-au dat să bea vin amestecat cu fi ere,
 dar el, gustând, n-a voit să bea.
35 După ce l-au răstignit,
 au împărţit hainele lui, aruncând zarurile,
36 apoi s-au aşezat şi au rămas acolo să-l păzească.
37 Au pus deasupra capului său cauza condamnării,
 scrisă astfel: „Acesta este Isus, regele iudeilor”.
38 Atunci au răstignit împreună cu el doi tâlhari,
 unul la dreapta şi altul la stânga.

  Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce.

39 Iar cei care treceau
 rosteau blasfemii împotriva lui, clătinând din cap
40 şi spunând:
 A. „Tu, care dărâmi templul şi-l construieşti în trei zile,
 salvează-te pe tine însuţi! 
 Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, coboară de pe cruce!”
41 E. La fel şi arhiereii îl luau în râs
 împreună cu cărturarii şi cu bătrânii şi spuneau:
42 A. „Pe alţii i-a salvat, pe sine nu se poate salva!
 Dacă este regele Israelului,
 să coboare acum de pe cruce şi vom crede în el.
43 S-a încrezut în Dumnezeu! Să-l elibereze acum, dacă îl doreşte.
 Pentru că spunea: «Sunt Fiul lui Dumnezeu»”.
44 E. Chiar şi tâlharii răstigniţi împreună cu el îl insultau în acelaşi fel.

  Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?

45 De la ceasul al şaselea
 s-a făcut întuneric pe tot pământul
 până la ceasul al nouălea.
46 Iar pe la ceasul al nouălea,
 Isus a strigat cu glas puternic:
  „Elí, Elí, léma sabactáni?”
 E. care înseamnă
  „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu,
 pentru ce m-ai părăsit?”
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47 E. Unii dintre cei care erau de faţă spuneau:
 A. „Acesta îl cheamă pe Ilie!”
48 E. Şi, îndată, unul dintre ei a alergat
 şi, luând un burete, l-a înmuiat în oţet,
 l-a pus într-o trestie şi i-a dat să bea.
49 Iar ceilalţi spuneau:
 A. „Lasă, să vedem dacă vine Ilie să-l salveze!”
50 E. Dar Isus, strigând din nou cu glas puternic,
 şi-a dat sufl etul.

Aici se îngenunchează și se face o pauză.

51 Şi, iată,
 catapeteasma templului s-a sfâşiat în două de sus până jos,
 pământul s-a cutremurat, pietrele s-au despicat,
52 mormintele s-au deschis
 şi multe trupuri ale sfi nţilor morţi au înviat
53 şi, ieşind din morminte, după învierea lui,
 au venit în cetatea sfântă şi s-au arătat multora.
54 Atunci centurionul şi cei care împreună cu el îl păzeau pe Isus,
 văzând cutremurul şi cele întâmplate,
 au fost cuprinşi de o mare spaimă şi au spus:
 A. „Cu adevărat, acesta era Fiul lui Dumnezeu!”

Cuvântul Domnului
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ANUL B

EVANGHELIA2  

Căutau cum să-l prindă prin viclenie ca să-l ucidă.

Patima Domnului nostru Isus Cristos 
după sfântul Marcu     14,1-15,47

 P este două zile aveau să fi e Paştele şi Azimele,
1 iar arhiereii şi cărturarii
căutau cum să-l prindă prin viclenie ca să-l ucidă,

2 căci spuneau:
 A. „Nu în timpul sărbătorii,
 ca să nu se răzvrătească poporul”.

  Mi-a uns mai înainte trupul spre îngropare.

3 E. Fiind în Betania în casa lui Simon Leprosul,
 pe când stătea la masă,
 a venit o femeie care avea un vas din alabastru
 cu mireasmă de nard curat, foarte scump,
 şi, spărgând vasul, i-a turnat pe cap.
4 Dar erau acolo unii care, indignaţi,
 ziceau unii către alţii:
 A. „Pentru ce s-a făcut această risipă de mireasmă?
5 Căci mireasma aceasta ar fi  putut fi  vândută
 cu trei sute de dinari şi să se dea săracilor”.
 E. Şi erau revoltaţi împotriva ei.
6 Însă Isus a spus:
  „Lăsaţi-o! De ce o necăjiţi?
 A făcut un gest frumos faţă de mine,
7 căci pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi
 şi oricând voiţi puteţi să le faceţi bine;
 pe mine, însă, nu mă aveţi întotdeauna.
8 Ea a făcut ce a putut:
 a uns de mai înainte trupul meu pentru înmormântare.

2 E = Evanghelistul;  = Isus; A = Alţii; P = Poporul.
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9 Adevăr vă spun,
 oriunde va fi  predicată evanghelia în lumea întreagă,
 se va spune în amintirea ei şi ceea ce a făcut ea”.

  I-au făgăduit lui Iuda Iscarioteanul, că-i vor da bani.

10 E. Iuda Iscariot, unul dintre cei doisprezece, 
 a venit la arhierei ca să-l dea pe mâna lor.
11 Când au auzit, s-au bucurat şi i-au promis că-i vor da bani.
 Iar el căuta un moment potrivit ca să-l dea pe mâna lor.

  Unde este locul în care să mănânc Paştele cu ucenicii mei?

12 În prima zi a Azimelor, când se jertfea Paştele,
 discipolii săi i-au spus:
 A. „Unde vrei să mergem să pregătim ca să mănânci Paştele?”
13 E. Atunci a trimis doi dintre discipolii săi şi le-a spus:
  „Mergeţi în cetate
 şi vă va întâmpina un om care duce un urcior cu apă;
 mergeţi după el
14 şi acolo unde va intra spuneţi stăpânului casei
 că învăţătorul zice:
 «Unde este camera mea,
 în care să mănânc Paştele cu discipolii mei?»
15 El vă va arăta o sală mare, la etaj, gata aranjată.
 Pregătiţi acolo pentru noi”.
16 E. Discipolii au ieşit şi au venit în cetate.
 Ei au găsit după cum le spusese
 şi au pregătit Paştele.

Unul dintre voi, care mănâncă împreună cu mine, mă va vinde.

17 Când s-a înserat, a venit împreună cu cei doisprezece.
18 Şi, în timp ce stăteau la masă şi mâncau, Isus a spus:
  „Adevăr vă spun, unul dintre voi,
 care mănâncă cu mine, mă va trăda”.
19 E. Atunci au început să se întristeze
 şi să-i spună unul după altul:
 A. „Nu cumva eu?”
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20 E. El le-a spus:
  „Unul dintre cei doisprezece,
 cel care întinge cu mine în blid.
21 Într-adevăr, Fiul Omului merge după cum este scris despre el.
 Însă vai omului aceluia
 prin care Fiul Omului este trădat!
 Ar fi  fost mai bine pentru omul acela dacă nu s-ar fi  născut”.

Acesta este trupul meu. Acesta este sângele meu al Noului Testament.

22 E. Şi, în timp ce mâncau, 
 a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o,
 le-a dat-o şi le-a spus:
  „Luaţi, acesta este trupul meu”.
23 E. Şi, luând potirul, după ce a mulţumit,
 l-a dat lor şi au băut toţi din el.
24 Şi le-a spus:
  „Acesta este sângele meu, al alianţei,
 care se varsă pentru mulţi.
25 Adevăr vă spun că nu voi mai bea din rodul viţei
 până în ziua aceea când îl voi bea nou în împărăţia lui Dumnezeu”.

Înainte de a fi  cântat cocoşul de două ori, tu de trei ori te vei lepăda de mine.

26 E. Şi, după ce au cântat imnul,
 au plecat spre Muntele Măslinilor.
27 Iar Isus le-a spus:
  „Voi toţi vă veţi scandaliza căci este scris:
 «Voi bate păstorul şi oile se vor risipi». 
28 Dar după ce voi fi  înviat, voi merge înaintea voastră în Galileea”.
29 E. Atunci Petru i-a zis:
 A. „Chiar dacă toţi se vor scandaliza, eu nu”.
30 E. Dar Isus i-a zis:
  „Adevăr îţi spun că tu, astăzi, în această noapte,
 înainte de a fi  cântat cocoşul de două ori,
 de trei ori mă vei renega”.
31 E. Iar el spunea şi mai insistent:
 A. „Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, nu te voi renega”.
 E. Şi toţi ziceau la fel.
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A început să se înspăimânte şi să se întristeze.

32 Apoi au venit într-un loc numit Ghetsemani
 şi le-a spus discipolilor săi:
  „Staţi aici până când mă voi ruga”.
33 E. I-a luat cu sine pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan
 şi a început a se înfi ora şi a se nelinişti
34 şi le-a spus:
  „Sufl etul meu este trist de moarte;
 rămâneţi aici şi vegheaţi!”
35 E. Şi, mergând puţin mai în faţă, a căzut la pământ şi se ruga
 ca să treacă de la el, dacă este posibil, ceasul acela,
36 zicând:
  „Abba, Tată! Pentru tine totul este posibil.
 Îndepărtează de la mine potirul acesta,
 însă nu ceea ce vreau eu, dar ceea ce vrei tu”.
37 E. Apoi a venit şi i-a găsit dormind.
 Atunci i-a zis lui Petru:
  „Simon, dormi?
 Nu ai putut să veghezi nici măcar un ceas?
38 Vegheaţi şi rugaţi-vă ca să nu intraţi în ispită!
 Căci sufl etul este plin de avânt, dar trupul este slab”.
39 E. Şi, plecând din nou, s-a rugat spunând aceleaşi cuvinte.
40 Când a venit, iarăşi i-a găsit dormind,
 căci ochii lor erau îngreuiaţi şi nu ştiau ce să-i răspundă.
41 A venit a treia oară şi le-a spus:
  „Dormiţi mai departe şi odihniţi-vă!
 Ajunge! A venit ceasul.
 Iată, Fiul Omului este dat pe mâna păcătoşilor.
42 Sculaţi-vă, să mergem!
 Iată, cel care mă trădează este aproape”.

Arestaţi-l şi duceţi-l sub pază.

43 E. Şi îndată, pe când încă mai vorbea, a venit Iuda,
 unul din cei doisprezece,
 şi împreună cu el o mulţime, cu săbii şi ciomege,
 din partea arhiereilor, a cărturarilor şi a bătrânilor,
44 iar trădătorul lui le dăduse un semn spunând:
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 A. „Cel pe care îl voi săruta, acela este;
 prindeţi-l şi duceţi-l sub pază sigură”.
45 E. Venind, s-a apropiat îndată de el şi i-a spus:
 A. „Rabbi!”
 E. Şi l-a sărutat.
46 Atunci ei au pus mâna pe el şi l-au prins.
47 Însă unul dintre cei care erau de faţă, scoţându-şi sabia,
 l-a lovit pe servitorul arhiereului şi i-a tăiat urechea.
48 Luând cuvântul, Isus le-a zis:
  „Aţi ieşit ca împotriva unui tâlhar, cu săbii şi cu ciomege,
 ca să mă prindeţi. 
49 Zi de zi eram la voi şi învăţam în templu
 şi nu m-aţi arestat. 
 Dar aceasta-i ca să se împlinească Scripturile”.
50 E. Atunci, părăsindu-l, au fugit cu toţii.
51 Însă îl urma un tânăr oarecare,
 acoperit numai cu o pânză pe trupul gol;
 au pus mâna pe el,
52 dar acesta, lăsând pânza, a fugit gol.

Tu eşti Cristos, Fiul Celui Binecuvântat?

53 L-au dus pe Isus în faţa marelui preot
 şi s-au adunat toţi arhiereii, bătrânii şi cărturarii.
54 Iar Petru l-a urmat de departe
 până în interiorul curţii marelui preot
 şi, stând împreună cu servitorii, se încălzea la foc.
55 Iar arhiereii şi tot Sinedriul căutau o mărturie împotriva lui Isus
 ca să-l condamne la moarte, dar nu găseau,
56 căci mulţi dădeau mărturie falsă împotriva lui,
 dar mărturiile nu se potriveau.
57 Câţiva, ridicându-se, dădeau mărturie falsă împotriva lui, zicând:
58 A. „Noi l-am auzit pe acesta spunând:
 «Eu voi distruge acest templu făcut de mâini omeneşti
 şi în trei zile voi construi un altul nefăcut de oameni»”.
59 E. Dar nici aşa mărturia lor nu se potrivea.
60 Atunci marele preot s-a ridicat în mijlocul lor
 şi l-a întrebat pe Isus:
 A. „Nu răspunzi nimic? Ce mărturie dau aceştia împotriva ta?”
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61 E. Însă el tăcea şi nu răspundea nimic.
 Marele preot l-a întrebat din nou şi i-a spus:
 A. „Tu eşti Cristos, Fiul Celui Binecuvântat?”
62 E. Isus a zis:
  „Eu sunt.
 Şi-l veţi vedea pe Fiul Omului
 stând la dreapta puterii şi venind pe norii cerului”.
63 E. Atunci marele preot şi-a sfâşiat hainele şi a spus:
 A. „Ce nevoie mai avem de martori?
64 Aţi auzit blasfemia. Ce vi se pare?”
 E. Toţi l-au condamnat ca fi ind vrednic de moarte.
65 Unii au început să-l scuipe
 şi, acoperindu-i faţa,
 îl loveau spunându-i:
 A. „Profeţeşte!”
 E. Iar servitorii îi dădeau palme.

Nu-l cunosc pe omul despre care îmi vorbeşti.

66 Pe când Petru era jos, în curte,
 a venit una dintre servitoarele marelui preot
67 şi, văzându-l pe Petru încălzindu-se, l-a privit fi x şi i-a zis:
 A. „Şi tu erai cu Nazarineanul, cu Isus”.
68 E. Dar el a negat spunând:
 A. „Nu ştiu, nu înţeleg ce zici!”
 E. Şi a ieşit afară în faţa curţii. Şi a cântat cocoşul.
69 Iar servitoarea, văzându-l,
 a început din nou să le spună celor care stăteau acolo:
 A. „Acesta este dintre ei”.
70 E. Dar el a negat din nou.
 După câtva timp, cei care stăteau acolo i-au spus din nou lui Petru:
 A. „Cu adevărat eşti dintre ei, căci eşti galileean”.
71 E. Iar el a început să se blesteme şi să jure:
72 A. „Nu-l cunosc pe omul acesta despre care vorbiţi”.
 E. Şi îndată cocoşul a cântat a doua oară.
 Atunci, Petru şi-a adus aminte de cuvântul pe care i-l spusese Isus:
 „Înainte de a cânta cocoşul de două ori,
 de trei ori mă vei renega”.
 Şi a izbucnit în plâns.
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Vreţi să vi-l eliberez pe regele iudeilor?

15,1 E. Dis-de-dimineaţă,
 după ce au ţinut consiliu, arhiereii,
 împreună cu bătrânii şi cărturarii şi tot Sinedriul,
 legându-l pe Isus, l-au dus şi l-au predat lui Pilat.
2 Pilat l-a întrebat:
 A. „Tu eşti regele iudeilor?”
 E. El i-a răspuns:
  „Tu zici”.
3 E. Iar arhiereii îl acuzau de multe lucruri.
4 Pilat l-a întrebat din nou:
 A. „Nu răspunzi nimic?
 Iată de câte lucruri te acuză!”
5 E. Dar Isus n-a mai răspuns nimic, încât Pilat se mira.
6 Cu ocazia sărbătorilor,
 le elibera un deţinut pe care îl cereau ei.
7 Pe atunci, era în închisoare unul numit Baraba,
 împreună cu nişte răzvrătiţi
 care în timpul revoltei comiseseră crimă.
8 Mulţimea a urcat
 şi a început să ceară să le facă aşa cum făcea întotdeauna. 
9 Pilat le-a răspuns:
 A. „Vreţi să vi-l eliberez pe regele iudeilor?”
10 E. Căci ştia că din invidie îl dăduseră arhiereii pe mâna lui.
11 Însă arhiereii instigau mulţimea
 ca să-l elibereze mai degrabă pe Baraba.
12 Pilat le-a spus din nou:
 A. „Atunci ce să fac cu cel pe care îl numiţi regele iudeilor?”
13 E. Iar ei au strigat iarăşi:
 P. „Răstigneşte-l!”
14 E. Pilat le-a spus:
 A. „Dar ce rău a făcut?”
 E. Însă ei strigau mai tare:
 P. „Răstigneşte-l!”
15 E. Astfel Pilat, voind să facă pe placul mulţimii,
 le-a eliberat pe Baraba,
 iar pe Isus, după ce a fost biciuit,
 l-a dat să fi e răstignit.
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Împletindu-i o cunună, i-au pus-o pe cap.

16 Soldaţii l-au adus în curte, adică în pretoriu,
 şi au adunat toată cohorta.
17 L-au îmbrăcat cu o haină de purpură
 şi, împletind o coroană de spini, i-au pus-o pe cap.
18 Apoi au început să-l salute:
 P. „Bucură-te, rege al iudeilor!”
19 E. Şi-l loveau peste cap cu o trestie,
 îl scuipau şi, căzând în genunchi, i se închinau.
20 Şi, după ce şi-au bătut joc de el,
 l-au dezbrăcat de haina de purpură şi l-au îmbrăcat cu hainele lui.
 Apoi l-au dus afară ca să-l răstignească.

Şi l-au dus la Golgota.

21 Au constrâns un trecător, un oarecare Simon din Cirene,
 care venea de la câmp, tatăl lui Alexandru şi al lui Rufus,
 ca să ducă crucea lui Isus.
22 L-au dus la locul numit Golgota,
 care, tradus, înseamnă locul Craniului.

A fost socotit cu nelegiuiţii la un loc.

23 Şi i-au dat vin înmiresmat, dar el nu a luat.
24 Apoi l-au răstignit şi, împărţind hainele lui, 
 au aruncat zarurile pentru ele, care ce să ia.
25 Era ceasul al treilea când l-au răstignit.
26 Fusese scrisă inscripţia condamnării lui: „Regele Iudeilor”.
27 Împreună cu el au răstignit şi doi tâlhari,
 unul la dreapta şi altul la stânga lui.
28 Astfel s-a împlinit Scriptura care spune:
 „Şi a fost socotit cu cei fărădelege”.

Pe alţii i-a salvat, dar pe sine nu se poate salva.

29 Cei care treceau rosteau blasfemii,
 clătinând din cap şi spunând:
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 A. „Hei, tu care dărâmi templul
 şi-l construieşti în trei zile,
30 salvează-te pe tine însuţi coborând de pe cruce!”
31 E. La fel şi arhiereii între ei îl luau în râs
 împreună cu cărturarii şi spuneau:
 A. „Pe alţii i-a salvat, pe sine nu se poate salva.
32 Cristos, regele Israelului, să coboare acum de pe cruce
 ca să vedem şi să credem!”
 E. Îl insultau şi cei răstigniţi cu el.

Scoţând un strigăt puternic, Isus şi-a dat sufl etul.

33 Pe la ceasul al şaselea
 s-a făcut întuneric pe întreg pământul
 până la ceasul al nouălea.
34 La ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas puternic:
  „Eloí, Eloí, léma sabactáni?”
 E. care înseamnă:
  „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu,
 pentru ce m-ai părăsit?”
35 E. Unii dintre cei care erau de faţă,
 auzindu-l, spuneau:
 A. „Iată, îl cheamă pe Ilie!”
36 E. Cineva a alergat şi a înmuiat un burete în oţet
 şi, punându-l într-o trestie,
 i-a dat să bea, spunând:
 A. „Lăsaţi, să vedem dacă vine Ilie ca să-l ia jos!”
37 E. Dar Isus, scoţând un strigăt puternic,
 şi-a dat sufl etul.

Aici se îngenunchează și se face o pauză.

38 Atunci catapeteasma templului s-a sfâşiat în două
 de sus până jos. 
39 Când centurionul, care stătea în faţa lui,
 a văzut cum şi-a dat sufl etul, a spus:
 A. „Cu adevărat omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!”
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40 E. Erau şi câteva femei care priveau de departe;
 printre ele: Maria Magdalena,
 Maria, mama lui Iacob cel Mic şi a lui Ioses, şi Salome,
41 care îl urmau de când era în Galileea şi îl slujeau;
 şi multe altele care urcaseră cu el la Ierusalim.

Iosif a prăvălit o lespede la intrarea mormântului.

42 Când s-a făcut seară,
 întrucât era ziua Pregătirii, care este ajunul sâmbetei,
43 a venit Iosif  din Arimateea, membru respectat în Sinedriu,
 care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu,
 şi a îndrăznit să intre la Pilat şi să ceară trupul lui Isus.
44 Pilat s-a mirat că murise deja
 şi, chemându-l pe centurion, 
 l-a întrebat dacă a murit de mult.
45 Afl ând de la centurion,
 i-a dăruit lui Iosif  trupul.
46 După ce a cumpărat un giulgiu, l-a luat jos,
 l-a înfăşurat în giulgiu
 şi l-a pus într-un mormânt care fusese săpat în stâncă.
 Apoi a rostogolit piatra la intrarea în mormânt.
47 Iar Maria Magdalena şi Maria, mama lui Ioses,
 priveau unde l-au pus.

Cuvântul Domnului
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sau forma scurtă:

EVANGHELIA

Căutau cum să-l prindă prin viclenie ca să-l ucidă.

Patima Domnului nostru Isus Cristos 
după sfântul Marcu    15,1-39
 

 D is-de-dimineaţă,
1 după ce au ţinut consiliu, arhiereii,
împreună cu bătrânii şi cărturarii şi tot Sinedriul,

 legându-l pe Isus, l-au dus şi l-au predat lui Pilat.
2 Pilat l-a întrebat:
 A. „Tu eşti regele iudeilor?”
 E. El i-a răspuns:
  „Tu zici”.
3 E. Iar arhiereii îl acuzau de multe lucruri.
4 Pilat l-a întrebat din nou:
 A. „Nu răspunzi nimic? Iată de câte lucruri te acuză!”
5 E. Dar Isus n-a mai răspuns nimic, încât Pilat se mira.
6 Cu ocazia sărbătorilor,
 le elibera un deţinut pe care îl cereau ei.
7 Pe atunci, era în închisoare unul numit Baraba,
 împreună cu nişte răzvrătiţi
 care în timpul revoltei comiseseră crimă.
8 Mulţimea a urcat
 şi a început să ceară să le facă aşa cum făcea întotdeauna. 
9 Pilat le-a răspuns:
 A. „Vreţi să vi-l eliberez pe regele iudeilor?”
10 E. Căci ştia că din invidie îl dăduseră arhiereii pe mâna lui.
11 Însă arhiereii instigau mulţimea
 ca să-l elibereze mai degrabă pe Baraba.
12 Pilat le-a spus din nou:
 A. „Atunci ce să fac cu cel pe care îl numiţi regele iudeilor?”
13 E. Iar ei au strigat iarăşi:
 P. „Răstigneşte-l!”
14 E. Pilat le-a spus:
 A. „Dar ce rău a făcut?”
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 E. Însă ei strigau mai tare:
 P. „Răstigneşte-l!”
15 E. Astfel Pilat, voind să facă pe placul mulţimii,
 le-a eliberat pe Baraba,
 iar pe Isus, după ce a fost biciuit, l-a dat să fi e răstignit.

Împletindu-i o cunună, i-au pus-o pe cap.

16 Soldaţii l-au adus în curte, adică în pretoriu,
 şi au adunat toată cohorta.
17 L-au îmbrăcat cu o haină de purpură
 şi, împletind o coroană de spini, i-au pus-o pe cap.
18 Apoi au început să-l salute:
 P. „Bucură-te, rege al iudeilor!”
19 E. Şi-l loveau peste cap cu o trestie,
 îl scuipau şi, căzând în genunchi, i se închinau.
20 Şi, după ce şi-au bătut joc de el,
 l-au dezbrăcat de haina de purpură şi l-au îmbrăcat cu hainele lui.
 Apoi l-au dus afară ca să-l răstignească.

Şi l-au dus la Golgota.

21 Au constrâns un trecător, un oarecare Simon din Cirene,
 care venea de la câmp, tatăl lui Alexandru şi al lui Rufus,
 ca să ducă crucea lui Isus.
22 L-au dus la locul numit Golgota,
 care, tradus, înseamnă locul Craniului.

A fost socotit cu nelegiuiţii la un loc.

23 Şi i-au dat vin înmiresmat, dar el nu a luat.
24 Apoi l-au răstignit şi, împărţind hainele lui, 
 au aruncat zarurile pentru ele, care ce să ia.
25 Era ceasul al treilea când l-au răstignit.
26 Fusese scrisă inscripţia condamnării lui: „Regele Iudeilor”.
27 Împreună cu el au răstignit şi doi tâlhari,
 unul la dreapta şi altul la stânga lui.
28 Astfel s-a împlinit Scriptura care spune:
 „Şi a fost socotit cu cei fărădelege”.
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Pe alţii i-a salvat, dar pe sine nu se poate salva.

29 Cei care treceau rosteau blasfemii,
 clătinând din cap şi spunând:
 A. „Hei, tu care dărâmi templul şi-l construieşti în trei zile,
30 salvează-te pe tine însuţi coborând de pe cruce!”
31 E. La fel şi arhiereii între ei îl luau în râs
 împreună cu cărturarii şi spuneau:
 A. „Pe alţii i-a salvat, pe sine nu se poate salva.
32 Cristos, regele Israelului, să coboare acum de pe cruce
 ca să vedem şi să credem!”
 E. Îl insultau şi cei răstigniţi cu el.

Scoţând un strigăt puternic, Isus şi-a dat sufl etul.

33 Pe la ceasul al şaselea
 s-a făcut întuneric pe întreg pământul
 până la ceasul al nouălea.
34 La ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas puternic:
  „Eloí, Eloí, léma sabactáni?”
 E. care înseamnă:
  „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu,
 pentru ce m-ai părăsit?”
35 E. Unii dintre cei care erau de faţă, auzindu-l, spuneau:
 A. „Iată, îl cheamă pe Ilie!”
36 E. Cineva a alergat şi a înmuiat un burete în oţet
 şi, punându-l într-o trestie, i-a dat să bea, spunând:
 A. „Lăsaţi, să vedem dacă vine Ilie ca să-l ia jos!”
37 E. Dar Isus, scoţând un strigăt puternic,
 şi-a dat sufl etul. 

Aici se îngenunchează și se face o pauză.

38 Atunci catapeteasma templului s-a sfâşiat în două de sus până jos. 
39 Când centurionul, care stătea în faţa lui,
 a văzut cum şi-a dat sufl etul, a spus:
 A. „Cu adevărat omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!”
 

Cuvântul Domnului
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ANUL C

EVANGHELIA3  

Atât de mult am dorit să mănânc Paştele acesta cu voi
înainte de pătimirea mea.

Patima Domnului nostru Isus Cristos 
după sfântul Luca      22,14-23,56
          

14 C ând a venit ceasul,
15 s-a aşezat la masă împreună cu apostolii.
Şi le-a spus:

  „Atât de mult am dorit să mănânc Paştele acesta cu voi
 înainte de pătimirea mea.
16 Căci vă spun că nu-l voi mai mânca
 până când nu se va împlini în împărăţia lui Dumnezeu”.
17 E. Şi, luând potirul, a mulţumit şi a spus:
  „Luaţi acesta şi împărţiţi între voi!
18 Căci vă spun că nu voi mai bea de acum din rodul viţei
 până când va veni împărăţia lui Dumnezeu”.

Faceţi aceasta în amintirea mea.

19 E. Şi, luând pâinea, a mulţumit, a frânt-o şi le-a dat-o, spunând:
  „Acesta este trupul meu dăruit pentru voi.
 Faceţi aceasta în amintirea mea”.
20 E. La fel a făcut cu potirul, după cină, zicând:
  „Acest potir este noua alianţă în sângele meu,
 vărsat pentru voi.

Vai de omul acela care îl vinde pe Fiul Omului.

21 Dar iată, mâna celui care mă va vinde este cu mine pe masă,
22 căci Fiul Omului merge după cum a fost hotărât,
 dar vai acelui om prin care este trădat!”

3 E = Evanghelistul;  = Isus; A = Alţii; P = Poporul.
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23 E. Atunci ei au început să se întrebe unii pe alţii,
 care dintre ei ar fi  cel ce o va face.

Eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujeşte.

24 S-a iscat între ei o neînţegere:
 care dintre ei ar putea fi  socotit cel mai mare.
25 Dar el le-a zis:
  „Regii popoarelor domină peste ele,
 iar cei care-şi exercită autoritatea asupra lor
 sunt numiţi binefăcători.
26 Însă voi nu faceţi aşa,
 dar cel mai mare dintre voi să devină ca cel mai tânăr,
 iar cel care conduce, ca cel care slujeşte.
27 Căci cine este mai mare:
 cel care stă la masă sau cel care serveşte?
 Oare nu cel care stă la masă?
 Însă eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujeşte.
28 Voi sunteţi cei care aţi rămas cu mine în încercările mele.
29 Şi eu rânduiesc pentru voi o împărăţie,
 aşa cum Tatăl a rânduit pentru mine;
30 ca să mâncaţi şi să beţi la masă cu mine în împărăţia mea
 şi să vă aşezaţi pe tronuri
 ca să judecaţi cele douăsprezece triburi ale lui Israel”.

Când te vei întoarce, întăreşte-i pe fraţii tăi.

31  „Simon, Simon,
 iată, Satana a pretins ca să vă cearnă ca pe grâu; 
32 eu însă m-am rugat pentru tine,
 ca să nu piară credinţa ta;
 iar tu, când te vei fi  întors, întăreşte-i pe fraţii tăi”.
33 E. El i-a spus:
 A. „Doamne, sunt gata să merg cu tine
 şi la închisoare şi la moarte”.
34 E. Dar el i-a zis:
  „Îţi spun ţie, Petre, că astăzi nu va cânta cocoşul
 până când vei nega de trei ori că mă cunoşti”.
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Ceea ce s-a scris trebuie să se împlinească în mine.

35 E. Apoi le-a spus:
  „Când v-am trimis fără pungă, desagă şi încălţăminte,
 aţi dus oare lipsă de ceva?”
 E. I-au răspuns:
 A. „De nimic”.
 E. El le-a zis:
36  „Acum, însă, cine are pungă s-o ia; 
 la fel şi desaga,
 iar cine nu are sabie să-şi vândă mantia şi să cumpere. 
37 Căci vă spun că trebuie să se împlinească în mine ceea ce este scris:
 «A fost socotit în rândul celor nelegiuiţi.», 
 Într-adevăr, ceea ce este scris despre mine
 este gata să se împlinească”.
38 E. Dar ei i-au spus:
 A. „Doamne, iată aici două săbii”.
 E. Iar el le-a spus:
  „E destul!”

În agonie, Isus se ruga cu multă stăruinţă.

39 E. Apoi a ieşit şi a mers, ca de obicei, pe Muntele Măslinilor,
 iar discipolii îl urmau.
40 Ajungând în acel loc, le-a spus:
  „Rugaţi-vă, ca să nu intraţi în ispită!”
41 E. El s-a îndepărtat de ei ca la o aruncătură de piatră
 şi, îngenunchind, se ruga:
42  „Tată, dacă vrei, îndepărtează potirul acesta de la mine,
 dar nu voinţa mea, ci a ta să se facă!”
43 E. Atunci i s-a arătat un înger din cer care l-a întărit.
 Şi, intrând în agonie, se ruga şi mai stăruitor,
44 iar sudoarea lui, care cădea pe pământ,
 s-a făcut ca picăturile de sânge.
45 Când s-a ridicat de la rugăciune,
 a venit la discipoli şi i-a găsit dormind din cauza tristeţii
46 şi le-a zis:
  „De ce dormiţi?
 Sculaţi-vă şi rugaţi-vă ca să nu intraţi în ispită!”
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Iuda, cu o sărutare îl trădezi pe Fiul Omului?

46 E. Pe când mai vorbea încă, iată o mulţime,
 iar în fruntea ei venea cel numit Iuda, unul dintre cei doisprezece.
 Apropiindu-se de Isus, l-a sărutat.
48 Dar Isus i-a spus:
  „Iuda, cu un sărut îl trădezi pe Fiul Omului?”
49 E. Cei care erau cu el,
 văzând ce avea să se întâmple, au spus:
 A. „Doamne, să lovim cu sabia?”
50 E. Şi unul dintre ei l-a lovit pe servitorul marelui preot
 şi i-a tăiat urechea dreaptă.
51 Dar Isus a răspuns:
  „Încetaţi! Până aici!” 
 E. Şi, atingând urechea, l-a vindecat.
52 Apoi Isus a spus arhiereilor, gărzilor templului
 şi bătrânilor care au venit împotriva lui:
  „Aţi ieşit cu săbii şi cu ciomege ca împotriva unui tâlhar?
53 Când eram cu voi zi de zi în templu,
 nu aţi pus mâinile pe mine.
 Dar acesta este ceasul vostru şi puterea întunericului”.

Şi ieşind, Petru a plâns amar.

54 E. După ce l-au prins,
 l-au luat şi l-au dus în casa marelui preot,
 iar Petru îl urma de departe.
55 Şi, aprinzând un foc în mijlocul curţii,
 s-au aşezat de jur împrejur.
 Petru s-a aşezat printre ei.
56 O servitoare, văzându-l aşezat lângă foc,
 l-a fi xat cu privirea şi a spus:
 A. „Şi acesta era cu el!”
57 E. Dar el a negat, zicând:
 A. „Femeie, nu-l cunosc”.
58 E. După puţin timp, un altul l-a văzut şi i-a zis:
 A. „Şi tu eşti dintre ei”.
 E. Dar Petru a zis:
 A. „Omule, nu sunt”.
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59 E. După vreo oră, un altul insista, spunând:
 A. „Cu adevărat şi acesta era cu el, căci este galileean”.
 E. Însă Petru i-a zis:
60 A. „Omule, nu ştiu ce spui”.
 E. Şi îndată, pe când încă mai vorbea, a cântat cocoşul.
61 Iar Domnul, întorcându-se, l-a privit fi x pe Petru.
 Petru şi-a amintit de cuvântul Domnului, care îi spusese:
 „Înainte de a fi  cântat astăzi cocoşul, mă vei renega de trei ori”.
62 Şi, ieşind afară, a plâns amar.

Ghiceşte, profetule, cine te-a lovit.

63 E. Iar oamenii care-l păzeau
 îl batjocorau şi-l loveau
64 şi, legându-l la ochi, îl întrebau:
 A. „Profeţeşte-ne cine te-a lovit?”
65 E. Şi spuneau multe alte cuvinte de batjocură împotriva lui.

L-au dus în Sinedriu.

66 Când s-a făcut ziuă,
 s-au adunat bătrânii poporului, arhiereii şi cărturarii
 şi l-au adus la Sinedriul lor.
67 Şi au zis:
 A. „Dacă tu eşti Cristos, spune-ne!”
 E. El le-a spus:
  „Chiar dacă v-aş spune, nu m-aţi crede,
68 iar dacă v-aş întreba, nu mi-aţi răspunde.
69 De acum însă, Fiul Omului va fi  aşezat
 la dreapta puterii lui Dumnezeu”.
70 E. Atunci toţi au spus:
 A. „Tu eşti deci Fiul lui Dumnezeu?”
 E. El le-a răspuns:
  „Voi spuneţi că eu sunt!”
71 E. Atunci ei au zis:
 A. „Ce nevoie mai avem de mărturie?
 Căci noi înşine am auzit-o din gura lui”.
23,1 E. Şi, ridicându-se întreaga adunare,
 l-au dus la Pilat
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Nu găsesc nici o vină în omul acesta.

2 şi au început să-l acuze, spunând:
 P. „L-am găsit pe acesta instigând poporul nostru
 şi oprindu-ne să plătim tribut cezarului
 şi spunând că el este Cristos, regele”.
3 E. Atunci Pilat l-a întrebat:
 A. „Tu eşti regele iudeilor?”
 E. El i-a răspuns:
  „Tu o zici!”
4 E. Iar Pilat a spus arhiereilor şi mulţimii:
 A. „Nu găsesc nici o vină în omul acesta”.
5 E. Dar ei insistau, spunând:
 P. „Răzvrăteşte poporul, învăţând prin toată Iudeea,
 începând din Galileea şi până aici”.
6 E. Când a auzit Pilat, a întrebat dacă omul este galileean,
7 iar când a afl at că este de sub stăpânirea lui Irod,
 l-a trimis la Irod, care se afl a şi el în zilele acelea în Ierusalim.

Irod l-a batjocorit împreună cu soldaţii săi.

8 Văzându-l pe Isus, Irod s-a bucurat mult,
 căci de mult timp dorea să-l vadă,
 pentru că auzise despre el
 şi spera să vadă vreun semn făcut de el.
9 Aşadar, i-a pus multe întrebări,
 dar el nu i-a dat nici un răspuns.
10 Arhiereii şi cărturarii erau acolo şi-l acuzau cu înverşunare.
11 Irod, împreună cu soldaţii săi,
 după ce l-au tratat cu dispreţ,
 l-au îmbrăcat într-o haină strălucitoare
 şi l-au trimis la Pilat.
12 În ziua aceea Irod şi Pilat au devenit prieteni,
 căci mai înainte erau în duşmănie unul cu celălalt.

Pilat l-a lăsat pe Isus la bunul lor plac.

13 Atunci Pilat i-a convocat pe arhierei, pe comandanţi şi poporul
14 şi le-a spus:
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 A. „L-aţi adus la mine pe omul acesta
 ca pe un instigator al poporului
 şi, iată, judecându-l în faţa voastră,
 nu găsesc în omul acesta nici o vină de care îl acuzaţi.
15 De altfel, nici Irod, căci mi l-a trimis înapoi;
 iată, nu a făcut nimic vrednic de moarte.
16 Aşadar, după ce-l voi pedepsi, îl voi elibera”.
17 E. De sărbătoarea Paştelui era necesar ca el să le elibereze pe cineva.
18 Atunci au început să strige împreună:
 P. „Ia-l pe acesta, eliberează-ni-l pe Baraba!”
19 E. Acesta fusese aruncat în închisoare
 pentru o revoltă care avusese loc în cetate şi pentru crimă.
20 Pilat, dorind să-l elibereze pe Isus,
 le-a vorbit din nou,
21 dar ei strigau:
 P. „Răstigneşte-l, răstigneşte-l!”
22 E. Pentru a treia oară le-a spus:
 A. „Dar ce rău a făcut acesta?
 Nu am găsit în el nici o vină care să merite moartea.
 De aceea îl voi pedepsi şi-l voi elibera”.
23 E. Dar ei insistau, cerând cu strigăte puternice ca el să fi e răstignit.
 Şi strigătele lor predominau.
24 Atunci Pilat a decis să li se îndeplinească cererea.
25 El l-a eliberat pe cel care fusese aruncat în închisoare
 pentru revoltă şi crimă,
 iar pe Isus l-a lăsat în voia lor.

Fiicele Ierusalimului, nu mă plângeţi pe mine.

26 E. Pe când îl duceau,
 l-au prins pe un oarecare Simon din Cirene, care venea de la câmp,
 şi i-au pus lui crucea ca s-o poarte după Isus.
27 Îl urma şi o mare mulţime de popor şi de femei
 care-şi băteau pieptul şi-l plângeau.
28 Întorcându-se către ele, Isus le-a spus:
  „Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeţi pe mine,
 ci mai degrabă plângeţi-vă pe voi şi pe copiii voştri.
29 Căci, iată, vor veni zile în care veţi spune: «Fericite cele sterile,
 cele care niciodată n-au născut şi pieptul care n-a alăptat!»
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30 Atunci veţi începe să spuneţi munţilor: «Cădeţi peste noi!»; 
 şi colinelor: «Acoperiţi-ne!» 
31 Căci dacă aşa fac ei cu lemnul cel verde,
 ce se va întâmpla cu cel uscat?”
32 E. Împreună cu el mai erau duşi doi răufăcători ca să fi e ucişi.

Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac.

33 Când au ajuns la locul numit Craniul,
 l-au răstignit pe el şi pe răufăcători, unul la dreapta şi altul la stânga.
34 Atunci Isus a spus:
  „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac”.
 E. Apoi, ca să împartă hainele lui, au tras la sorţi.

Acesta este regele iudeilor.

35 Poporul stătea şi privea,
 iar conducătorii îşi băteau joc de el, spunând:
 P. „Pe alţii i-a salvat, să se salveze pe sine,
 dacă el este Cristos al lui Dumnezeu, alesul”.
36 E. Şi soldaţii îl luau în râs, 
 când se apropiau de el, şi-i aduceau oţet,
37 spunând:
 P. „Dacă tu eşti regele iudeilor, salvează-te pe tine însuţi”.
38 E. Deasupra lui era şi o inscripţie:
 „Acesta este regele iudeilor”.

Astăzi vei fi  cu mine în paradis.

39 Unul dintre răufăcătorii răstigniţi îl insulta, spunând:
 A. „Oare nu eşti tu Cristos? Salvează-te pe tine şi pe noi!”
40 E. Dar celălalt, mustrându-l, i-a răspuns:
 A. „Nu te temi de Dumnezeu, tu care suferi aceeaşi condamnare?
41 Noi pe drept am primit ceea ce meritam pentru faptele noastre;
 dar el n-a făcut nici un rău”.
42 E. Şi spunea:
 A. „Isuse, aminteşte-ţi de mine când vei intra în împărăţia ta!”
43 E. Iar el i-a spus:
  „Adevăr îţi spun, astăzi vei fi  cu mine în paradis!”
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Tată, în mâinile tale încredinţez sufl etul meu.

44 E. Era cam pe la ora a şasea
 şi s-a făcut întuneric pe tot pământul până la ora a noua.
45 Soarele s-a întunecat.
 Catapeteasma templului s-a sfâşiat la mijloc.
46 Isus a strigat cu glas puternic:
  „Tată, în mâinile tale încredinţez sufl etul meu”.
 E. Şi spunând aceasta, şi-a dat duhul.

Aici se îngenunchează şi se face o mică pauză.

47 Când centurionul a văzut ceea ce s-a întâmplat,
 l-a preamărit pe Dumnezeu, zicând:
 A. „Cu adevărat, omul acesta era drept”.
48 E. Şi toate mulţimile adunate la această privelişte,
 văzând cele petrecute, se întorceau bătându-şi pieptul.
49 Toţi cunoscuţii săi şi femeile care l-au urmat din Galileea
 stăteau mai deoparte şi priveau acestea.

Iosif a aşezat trupul lui Isus într-un mormânt.

50 Şi iată că un bărbat, numit Iosif, care făcea parte din consiliu,
 om bun şi drept,
51 nu fusese de acord cu planul şi cu fapta lor.
 El era din cetatea Arimateea a Iudeilor
 şi aştepta împărăţia lui Dumnezeu. 
52 Acesta a venit la Pilat şi a cerut trupul lui Isus.
53 Luându-l jos de pe cruce, l-a înfăşurat într-un giulgiu
 şi l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă,
 în care nimeni încă nu mai fusese pus.
54 Era ziua Pregătirii şi începea sâmbăta.
55 Atunci s-au apropiat femeile care veniseră împreună cu el din Galileea,
 au văzut mormântul şi cum era aşezat trupul lui.
56 Apoi s-au întors şi au pregătit miresme şi balsamuri,
 iar sâmbăta s-au odihnit după Lege.

Cuvântul Domnului
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sau forma scurtă:

EVANGHELIA 

Mult am dorit să mănânc cu voi acest ospăţ de Paşte 
       înainte de a pătimi.

Patima Domnului nostru Isus Cristos 
după sfântul Luca    23,1-49
 

 Î n acel timp,
1 ridicându-se întreaga adunare,
l-au dus la Pilat

Nu găsesc nici o vină în omul acesta.

2 şi au început să-l acuze, spunând:
 P. „L-am găsit pe acesta instigând poporul nostru
 şi oprindu-ne să plătim tribut cezarului
 şi spunând că el este Cristos, regele”.
3 E. Atunci Pilat l-a întrebat:
 A. „Tu eşti regele iudeilor?”
 E. El i-a răspuns:
  „Tu o zici!”
4 E. Iar Pilat a spus arhiereilor şi mulţimii:
 A. „Nu găsesc nici o vină în omul acesta”.
5 E. Dar ei insistau, spunând:
 P. „Răzvrăteşte poporul, învăţând prin toată Iudeea,
 începând din Galileea şi până aici”.
6 E. Când a auzit Pilat,
 a întrebat dacă omul este galileean,
7 iar când a afl at că este de sub stăpânirea lui Irod,
 l-a trimis la Irod, care se afl a şi el în zilele acelea în Ierusalim.

  Irod l-a batjocorit împreună cu soldaţii săi.

8 Văzându-l pe Isus, Irod s-a bucurat mult,
 căci de mult timp dorea să-l vadă,
 pentru că auzise despre el şi spera să vadă vreun semn făcut de el.
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9 Aşadar, i-a pus multe întrebări,
 dar el nu i-a dat nici un răspuns.
10 Arhiereii şi cărturarii erau acolo şi-l acuzau cu înverşunare.
11 Irod, împreună cu soldaţii săi,
 după ce l-au tratat cu dispreţ,
 l-au îmbrăcat într-o haină strălucitoare
 şi l-au trimis la Pilat.
12 În ziua aceea Irod şi Pilat au devenit prieteni,
 căci mai înainte erau în duşmănie unul cu celălalt.

Pilat l-a lăsat pe Isus la bunul lor plac.

13 Atunci Pilat i-a convocat pe arhierei, pe comandanţi şi poporul
14 şi le-a spus:
 A. „L-aţi adus la mine pe omul acesta
 ca pe un instigator al poporului
 şi, iată, judecându-l în faţa voastră,
 nu găsesc în omul acesta nici o vină de care îl acuzaţi.
15 De altfel, nici Irod, căci mi l-a trimis înapoi;
 iată, nu a făcut nimic vrednic de moarte.
16 Aşadar, după ce-l voi pedepsi, îl voi elibera”.
17 E. De sărbătoarea Paştelui era necesar ca el să le elibereze pe cineva.
18 Atunci au început să strige împreună:
 P. „Ia-l pe acesta,
 eliberează-ni-l pe Baraba!”
19 E. Acesta fusese aruncat în închisoare
 pentru o revoltă care avusese loc în cetate şi pentru crimă.
20 Pilat, dorind să-l elibereze pe Isus, le-a vorbit din nou,
21 dar ei strigau:
 P. „Răstigneşte-l, răstigneşte-l!”
22 E. Pentru a treia oară le-a spus:
 A. „Dar ce rău a făcut acesta?
 Nu am găsit în el nici o vină care să merite moartea.
 De aceea îl voi pedepsi şi-l voi elibera”.
23 E. Dar ei insistau, cerând cu strigăte puternice ca el să fi e răstignit.
 Şi strigătele lor predominau.
24 Atunci Pilat a decis să li se îndeplinească cererea.
25 El l-a eliberat pe cel care fusese aruncat în închisoare
 pentru revoltă şi crimă, iar pe Isus l-a lăsat în voia lor.
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Fiicele Ierusalimului, nu mă plângeţi pe mine.

26 E. Pe când îl duceau,
 l-au prins pe un oarecare Simon din Cirene, care venea de la câmp,
 şi i-au pus lui crucea ca s-o poarte după Isus.
27 Îl urma şi o mare mulţime de popor şi de femei
 care-şi băteau pieptul şi-l plângeau.
28 Întorcându-se către ele, Isus le-a spus:
  „Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeţi pe mine,
 ci mai degrabă plângeţi-vă pe voi şi pe copiii voştri.
29 Căci, iată, vor veni zile în care veţi spune:
 «Fericite cele sterile,
 cele care niciodată n-au născut şi pieptul care n-a alăptat!»
30 Atunci veţi începe să spuneţi munţilor: «Cădeţi peste noi!»; 
 şi colinelor: «Acoperiţi-ne!» 
31 Căci dacă aşa fac ei cu lemnul cel verde,
 ce se va întâmpla cu cel uscat?”
32 E. Împreună cu el mai erau duşi doi răufăcători ca să fi e ucişi.

Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac.

33 Când au ajuns la locul numit Craniul,
 l-au răstignit pe el şi pe răufăcători,
 unul la dreapta şi altul la stânga.
34 Atunci Isus a spus:
  „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac”.
 E. Apoi, ca să împartă hainele lui, au tras la sorţi.

Acesta este regele iudeilor.

35 Poporul stătea şi privea,
 iar conducătorii îşi băteau joc de el, spunând:
 P. „Pe alţii i-a salvat, să se salveze pe sine,
 dacă el este Cristos al lui Dumnezeu, alesul”.
36 E. Şi soldaţii îl luau în râs, când se apropiau de el, şi-i aduceau oţet,
37 spunând:
 P. „Dacă tu eşti regele iudeilor, salvează-te pe tine însuţi”.
38 E. Deasupra lui era şi o inscripţie:
 „Acesta este regele iudeilor”.
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Astăzi vei fi  cu mine în paradis.

39 Unul dintre răufăcătorii răstigniţi îl insulta, spunând:
 A. „Oare nu eşti tu Cristos? Salvează-te pe tine şi pe noi!”
40 E. Dar celălalt, mustrându-l, i-a răspuns:
 A. „Nu te temi de Dumnezeu,
 tu care suferi aceeaşi condamnare?
41 Noi pe drept am primit ceea ce meritam pentru faptele noastre;
 dar el n-a făcut nici un rău”.
42 E. Şi spunea:
 A. „Isuse, aminteşte-ţi de mine când vei intra în împărăţia ta!”
43 E. Iar el i-a spus:
  „Adevăr îţi spun, astăzi vei fi  cu mine în paradis!”

Tată, în mâinile tale încredinţez sufl etul meu.

44 E. Era cam pe la ora a şasea
 şi s-a făcut întuneric pe tot pământul până la ora a noua.
45 Soarele s-a întunecat.
 Catapeteasma templului s-a sfâşiat la mijloc.
46 Isus a strigat cu glas puternic:
  „Tată, în mâinile tale încredinţez sufl etul meu”.
 E. Şi spunând aceasta, şi-a dat duhul.

Aici se îngenunchează şi se face o mică pauză.

47 Când centurionul a văzut ceea ce s-a întâmplat,
 l-a preamărit pe Dumnezeu, zicând:
 A. „Cu adevărat, omul acesta era drept”.
48 E. Şi toate mulţimile adunate la această privelişte,
 văzând cele petrecute, se întorceau bătându-şi pieptul.
49 Toţi cunoscuţii săi şi femeile care l-au urmat din Galileea
 stăteau mai deoparte şi priveau acestea.

  Cuvântul Domnului

22. După citirea Pătimirii, dacă este cazul, se va ţine o scurtă omilie. Se poate lăsa şi un anumit spaţiu 
pentru tăcere.

 Se spune Crezul şi se face Rugăciunea credincioşilor.
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23.  ASUPRA DARURILOR

P ătimirea Fiului tău unul-născut
să apropie, Doamne, împăcarea ta cu noi;

deşi nu suntem vrednici de ea prin faptele noastre,
să ne întâmpine îndurarea ta,
în puterea acestei jertfe unice.
Prin Cristos, Domnul nostru.

24. PREFAŢA:  Despre Pătimirea Domnului

Tonul solemn
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Dom¤.                  -nul sã fi - e cu voi! #. ªi cu du - hul tãu.

¤.        Sus ni - mii - - le! #. Le a- vem la Dom-nul.

Sã-i¤.                  mul - þu - mim Dom - nu-lui Dum-ne- ze -- luiu

nos - tru! #.  Vred - nic ºi drept e - ste.

Cu adevãrat vrednic ºi drept,

|

de cuviinþã ºi mântuitor lu -cru

e
|

- ste
|

sã-þi aducem mulþumiri pururea ºi în tot cul,lo-

þie, Doamne, Pãrinte sfânt, atotputernic, veº-nic Dum-ne-zeu,
|

prin Dom - nul nos - tru I - sus Cris - tos.
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R. Sfânt, sfânt, sfânt.

 Textul fără note

V. Domnul să fi e cu voi!
R. Şi cu duhul tău.
V. Sus inimile!
R. Le avem la Domnul.
V. Să-i mulţumim Domnului Dumnezeului nostru!
R. Vrednic şi drept este.
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El,  fiind nevinovat, a binevoit sã sufere pentru toþi cei vi -

-no      vaþi, ºi sã fie osân
|

- dit pe ne- drept pen - tru cei

|

rãu fã - cã- - tori. Moar- tea lui a spãlat greºe- li- le
|

noas- tre,
|

iar în vi - e -- rea lui

|

ne-a dobândit viaþa no - uã de

sfin- þe e.- ni -
|

Pe el îl laudã cerul ºi pã - mân - tul,

|

în - ge - rii
|

ºi ar - han - ghe- lii ºi îl -ves tesc

zi - când fã rã în- ce ta- - - re:
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V. Cu adevărat vrednic şi drept, 
de cuviinţă şi mântuitor lucru este 
să-ţi aducem mulţumiri pururea şi în tot locul, 
ţie, Doamne, Părinte Sfânt, 
atotputernic, veşnic Dumnezeu, 
prin Domnul nostru Isus Cristos.
El, fi ind nevinovat, 
a binevoit să sufere pentru toţi cei vinovaţi
şi să fi e osândit pe nedrept pentru cei răufăcători.
Moartea lui a spălat greşelile noastre,
iar învierea lui ne-a dobândit viaţa nouă de sfi nţenie.
Pe el îl laudă cerul şi pământul,
îngerii şi arhanghelii
şi îl vestesc zicând fără încetare:

R. Sfânt, sfânt, sfânt.

Ant. la Împărtăşanie Tată, dacă nu este posibil ca să treacă acest potir
fără ca să-l beau, să se facă voinţa ta. Mt 26,42

26. DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Î ntăriţi cu hrana sfi ntei Împărtăşanii,
te rugăm, Doamne, 

ca, după cum, prin moartea Fiului tău,
ne-ai dat speranţa bunurilor în care credem,
tot astfel, prin învierea lui, să ne dai harul să ajungem
în împărăţia spre care ne îndreptăm.
Prin Cristos, Domnul nostru.

27. RUGĂCIUNEA ASUPRA POPORULUI

P riveşte, te rugăm, Doamne, la această familie a ta,
pentru care Domnul nostru Isus Cristos 

s-a dat fără şovăire în mâinile celor nelegiuiţi
şi a îndurat chinul crucii. 
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.
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LUNI
DIN SÃPTÃMÂNA SFÂNTÃ
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Ant. la intrare  Judecă-i tu, Doamne, pe cei care mă judecă, 
luptă tu cu cei ce luptă împotriva mea!
Apucă scutul şi pavăza şi ridică-te în ajutorul meu, 
Doamne, puterea mântuirii mele! Cf. Ps 34(35),1-2; 139(140),8

RUGĂCIUNEA ZILEI

D umnezeule atotputernic,
noi, care păcătuim din cauza slăbiciunii noastre,

te rugăm ca, prin pătimirea Fiului tău,
să ne dăruieşti din nou viaţa harului.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR

P riveşte cu bunătate, Doamne,
la tainele sfi nte pe care le săvârşim

şi fă ca jertfa lui Cristos, 
pe care, în milostivirea ta,
ai orânduit-o spre a nimici înscrisul vinovăţiei noastre,
să rodească în noi viaţa veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.

PREFAŢA: Pentru Pătimirea Domnului (II).

Ant. la Împărtăşanie Nu-ţi întoarce faţa de la mine; 
în ziua suferinţei mele, pleacă-ţi urechea spre mine;
în ziua în care te chem, 
grăbeşte-te să mă asculţi! Cf. Ps 101(102),3

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

V izitează, te rugăm, Doamne, poporul tău
şi păzeşte cu grijă şi îndurare

inimile sfi nţite prin aceste taine,
ca, sub ocrotirea ta, să păstreze mereu
darurile tămăduirii veşnice,
primite din mila ta negrăită.
Prin Cristos, Domnul nostru.
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RUGĂCIUNEA ASUPRA POPORULUI

se foloseşte la alegere

T e rugăm, Doamne,
ca mâna ta să nu se îndepărteze de slujitorii tăi smeriţi 

şi să-i ocrotească necontenit 
pe cei care se încred în îndurarea ta, 
ca să se pregătească pentru celebrarea sărbătorilor pascale 
nu numai prin postul trupesc, 
ci, mai ales, prin curăţia sufl etească. 
Prin Cristos, Domnul nostru.
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Ant. la intrare  Nu mă lăsa, Doamne, pradă duşmanilor mei, 
căci s-au ridicat împotriva mea martori mincinoşi, 
iar nelegiuirea s-a amăgit pe sine! Cf. Ps 26(27),12

RUGĂCIUNEA ZILEI

D umnezeule atotputernic şi veşnic,
dă-ne harul să celebrăm astfel misterul pătimirii Domnului,

încât să ne învrednicim a dobândi iertarea ta.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR

T e rugăm, Doamne, să primeşti cu bunătate
jertfa pe care ţi-o aduce familia ta.

Tu, care o faci părtaşă la sfi ntele daruri,
învredniceşte-o să se bucure pe deplin de roadele lor.
Prin Cristos, Domnul nostru.

PREFAŢA: Pentru Pătimirea Domnului (II).

Ant. la Împărtăşanie El nu l-a cruţat pe propriul său Fiu,
ba chiar l-a dat la moarte pentru noi toţi. Rom 8,32

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Î ndestulaţi cu darul mântuitor,
implorăm, Doamne, îndurarea ta,

ca, prin acelaşi sacrament
prin care ai voit să ne întăreşti în această viaţă trecătoare,
să ne faci părtaşi la viaţa veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.

RUGĂCIUNEA ASUPRA POPORULUI

se foloseşte la alegere

Î ndurarea ta, Doamne, să cureţe poporul supus ţie
de toată răutatea omului vechi 

şi să-l facă în stare de o sfântă reînnoire. 
Prin Cristos, Domnul nostru.
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Ant. la intrare  În numele lui Isus să se plece tot genunchiul, 
al celor din ceruri, al celor de pe pământ şi al celor dedesubt, 
căci Domnul s-a făcut ascultător până la moarte, 
şi încă moartea pe cruce: 
de aceea, Isus Cristos este Domn 
spre gloria lui Dumnezeu Tatăl. Cf. Fil 2,10.8.11

RUGĂCIUNEA ZILEI

D umnezeule, care ai voit ca Fiul tău
să îndure pentru noi moartea pe cruce,

spre a ne elibera de puterea vrăjmaşului,
te rugăm, dă-ne nouă, slujitorilor tăi, 
bucuria să dobândim harul învierii.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR

P rimeşte, Doamne, jertfa pe care ţi-o oferim
şi dă-ne, te rugăm, harul

ca pătimirea Fiului tău,
pe care o celebrăm în chip tainic,
să aducă roade în viaţa noastră.
Prin Cristos, Domnul nostru.

PREFAŢA: Pentru Pătimirea Domnului (II).

Ant. la Împărtăşanie Fiul Omului nu a venit ca să fi e slujit,
ci ca să slujească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare
pentru cei mulţi. Mt 20,28

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

D umnezeule atotputernic, te rugăm,
întăreşte în inimile noastre credinţa

că moartea pe care Fiul tău a îndurat-o pe pământ,
şi pentru care dau mărturie 
aceste taine vrednice de închinare,
ne-a dobândit viaţa veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.
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RUGĂCIUNEA ASUPRA POPORULUI

se foloseşte la alegere

D ăruieşte-le, te rugăm, Doamne, credincioşilor tăi harul
să primească necontenit sacramentele pascale 

şi să dorească cu înfocare darurile care vor veni, 
pentru ca, rămânând întru tainele care i-au renăscut, 
să fi e conduşi prin lucrarea lor la viaţa cea nouă. 
Prin Cristos, Domnul nostru.
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1. După o tradiţie foarte veche a Bisericii, în această zi sunt oprite toate Liturghiile fără popor.

LITURGHIA CRISMEI

2. Binecuvântarea uleiului bolnavilor, a uleiului catecumenilor şi sfi nţirea crismei le face episcopul, 
după ritualul descris în Pontifi calul roman, la Liturghia care, în această zi, de obicei, trebuie cele-
brată în cursul dimineţii.

3. Dacă, însă, în această zi, ar fi  greu pentru cler şi popor să se adune împreună cu episcopul, Liturghia 
crismei poate fi  anticipată într-o altă zi, însă în apropierea Paştelui.

4. Această Liturghie, pe care episcopul o concelebrează cu preoţii săi, trebuie să fi e o manifestare a 
comuniunii preoţilor cu episcopul lor. Se cuvine, de aceea, ca toţi preoţii, pe cât posibil, să parti-
cipe la această Liturghie şi să primească sfânta Împărtăşanie, chiar sub ambele specii. Pentru a 
semnifi ca unitatea preoţilor din dieceză, preoţii care concelebrează cu episcopul să reprezinte dife-
ritele părţi ale diecezei.

5. După tradiţia transmisă, binecuvântarea uleiului bolnavilor are loc înainte de sfârşitul Rugăciunii 
euharistice, iar binecuvântarea uleiului catecumenilor şi sfi nţirea crismei, după împărtăşanie. Totuşi, 
din motive pastorale, toate aceste rituri ale binecuvântării pot avea loc după Liturgia cuvântului.

RITUALUL ÎNCEPUTULUI

6. 
Ant. la intrare  Isus Cristos ne-a făcut o împărăţie,
   preoţi pentru Dumnezeu şi Tatăl său,
   lui să-i fi e gloria şi puterea în vecii vecilor. Amin!  Ap 1,6

Se spune Mărire.

7. RUGĂCIUNEA ZILEI

D umnezeule, tu l-ai uns cu Duhul Sfânt
pe Fiul tău unul-născut

şi l-ai rânduit Mesia şi Stăpân peste toate;
dă-ne, te rugăm, harul
ca noi, cei făcuţi părtaşi de aceeaşi consacrare,
să fi m în lume mărturisitori ai misterului răscumpărării.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.
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LECTURA I

Domnul m-a uns şi m-a trimis să le aduc săracilor vestea cea bună,
să-i vindec pe cei cu inima zdrobită.

Citire din cartea profetului Isaia   61,1-3a.6a.8b-9

 Duhul Domnului Dumnezeu este asupra mea,
1 căci Domnul m-a uns
şi m-a trimis să le aduc săracilor vestea cea bună,

 să-i vindec pe cei cu inima zdrobită;
 să le vestesc celor închişi eliberarea
 şi celor prinşi în război libertatea;
2 să dau de ştire un an de milostivire al Domnului
 şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru;
 să-i mângâi pe toţi cei întristaţi;
 să aduc alinare celor care plâng în Sion;
3a să le pun pe cap o coroană împărătească
 în locul cenuşii de pocăinţă,
 să le schimb veşmântul de doliu
 cu untdelemnul bucuriei,
 să le pun haine de sărbătoare în locul disperării.
6a Iar voi vă veţi numi Preoţi ai Domnului
 şi veţi fi  numiţi Slujitori ai Dumnezeului nostru.
8b Le voi da într-adevăr răsplata lor,
 şi voi încheia cu ei un legământ veşnic.
9 Seminţia lor va fi  renumită printre popoare
 şi urmaşii lor printre neamuri.
 Toţi cei care îi vor vedea îi vor preţui,
 pentru că sunt un neam binecuvântat de Domnul.
  

Cuvântul Domnului
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PSALMUL RESPONSORIAL  Ps  88(89),21-22.25 şi 27 (R.: cf. 2a)
 
R.: Îndurările Domnului
 în veci le voi cânta.
 
21 L-am afl at pe David, slujitorul meu,
 şi l-am uns cu untdelemnul meu cel sfânt;
22 pe acesta mâna mea îl va sprijini
 şi braţul meu îi va da putere. R.
 
25 Adevărul şi bunătatea mea vor fi  cu el
 şi puterea lui va creşte prin numele meu;
27 El îmi va spune: „Tu eşti tatăl meu,
 Dumnezeul meu şi stânca mântuirii mele!” R.

LECTURA A II-A  

Ne-a făcut o împărăţie, preoţi pentru Dumnezeu şi Tatăl său.

Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan    1,5-8

H
ar vouă şi pace
5 de la Isus Cristos, martorul cel credincios,
primul născut dintre cei morţi

 şi Domnul regilor pământului.
 Celui care ne iubeşte
 şi ne-a eliberat de păcatele noastre în sângele său
6 şi ne-a făcut o împărăţie, preoţi pentru Dumnezeu şi Tatăl său,
 lui să-i fi e gloria şi puterea în vecii vecilor. Amin!
7 Iată că vine pe nori şi orice ochi îl va vedea
 chiar şi cei care l-au străpuns;
 şi vor izbucni în plâns din cauza lui toate triburile pământului.
 Da. Amin!
8 „Eu sunt alfa şi omega, spune Domnul Dumnezeu,
 cel care este, care era şi care vine, Atotputernicul”.
  

Cuvântul Domnului
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VERS LA EVANGHELIE    

  Duhul Domnului Dumnezeu este asupra mea,
  căci Domnul m-a uns şi m-a trimis
  să le aduc săracilor vestea cea bună.  Is 61,1

EVANGHELIA  

Duhul Domnului este asupra mea:
pentru aceasta m-a uns.

   Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
 după sfântul Luca     4,16-21

 În timpul acela,
16 [Isus] a venit la Nazaret, unde fusese crescut,
şi a intrat în sinagogă,

 după obiceiul lui, în zi de sâmbătă,
 şi s-a ridicat ca să citească.
17 I s-a dat cartea profetului Isaia
 şi, deschizând cartea, a găsit locul în care era scris:
18 „Duhul Domnului este asupra mea:
 pentru aceasta m-a uns

să duc săracilor vestea cea bună;
 m-a trimis să proclam celor închişi eliberarea
 şi celor orbi recăpătarea vederii,
 să redau libertatea celor asupriţi;
19 să vestesc un an de îndurare al Domnului”.
20 A închis apoi cartea, a dat-o slujitorului şi s-a aşezat.
 Ochii tuturor din sinagogă erau îndreptaţi spre el.
21 A început apoi să le vorbească:
 „Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta
 pe care aţi ascultat-o cu urechile voastre”.

  Cuvântul Domnului

8. După citirea Evangheliei, episcopul ţine omilia în care, plecând de la textele lecturilor ce au fost 
citite la Liturgia cuvântului, va vorbi poporului şi preoţilor săi despre ungerea preoţească şi îi va 
îndemna pe preoţi la fi delitate în misiunea lor, invitându-i să-şi reînnoiască în mod public făgăduinţele 
preoţeşti.
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REÎNNOIREA
FĂGĂDUINŢELOR PREOŢEŞTI

9. După omilie, episcopul se adresează preoţilor cu aceste cuvinte, sau cu altele asemănătoare:

V. Fiilor preaiubiţi, 
aniversăm ziua în care Cristos Domnul 
i-a făcut părtaşi pe apostoli 
şi, împreună cu ei, pe noi la preoţia sa. 
Vreţi să reînnoiţi în faţa episcopului vostru 
şi a poporului sfânt al lui Dumnezeu 
făgăduinţele făcute în ziua hirotonirii?

Preoţii răspund împreună:

R. Vreau.

V. Vreţi să trăiţi tot mai uniţi cu Isus Domnul 
şi să deveniţi tot mai asemănători cu el, 
renunţând la voi înşivă 
şi reînnoindu-vă hotărârea de a împlini obligaţiile 
pe care, din iubire faţă de Cristos 
şi din dorinţa de a vă dărui în slujba Bisericii sale, 
vi le-aţi asumat cu bucurie în ziua hirotonirii voastre?

Preoţii:

R. Vreau.

V. Vreţi să fi ţi împărţitorii credincioşi ai tainelor lui Dumnezeu,
prin celebrarea sfi ntei Euharistii şi a celorlalte acţiuni liturgice, 
precum şi prin împlinirea cu fi delitate a misiunii de învăţători, 
urmându-l pe Cristos, capul şi păstorul nostru, 
nu de dragul bunurilor pământeşti, 
ci călăuziţi numai de zel pentru mântuirea sufl etelor?

Preoţii:

R. Vreau.
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Episcopul, adresându-se poporului, continuă:

V. Iar voi, fi ilor preaiubiţi, 
rugaţi-vă pentru preoţii voştri,
pentru ca Domnul 
să reverse din belşug asupra lor darurile sale, 
iar ei, rămânând slujitori credincioşi ai lui Cristos, Marele Preot, 
să vă călăuzească la el,
care este izvorul mântuirii.

Poporul:

R. Cristoase, auzi-ne! Cristoase, ascultă-ne!

V. Rugaţi-vă şi pentru mine,
ca să rămân credincios misiunii apostolice 
care mi-a fost încredinţată
şi să fi u între voi 
chipul viu şi tot mai desăvârşit al lui Cristos, 
preotul, păstorul cel bun, învăţătorul şi slujitorul tuturor.

Poporul:

R. Cristoase, auzi-ne! Cristoase, ascultă-ne!

V. Dumnezeu să ne păstreze pe toţi în iubirea sa
  şi să ne ducă pe toţi, păstor şi turmă,
 la viaţa veşnică.

Toţi:

R. Amin.

10. Urmează Rugăciunea credincioşilor. 

 Nu se spune Crezul.
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LITURGIA EUHARISTICĂ

11. ASUPRA DARURILOR

T e rugăm, Doamne,
ca puterea acestei jertfe

să îndepărteze, cu bunătate, din fi inţa noastră tot ce este vechi
şi să sporească în ea înnoirea vieţii şi harurile spre mântuire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

12. PREFAŢA: Preoţia lui Cristos şi slujirea preoţilor

Tonul solemn

V. Domnul să fi e cu voi! 
R. Şi cu duhul tău.
V. Sus inimile!
R. Le avem la Domnul.
V. Să-i mulţumim Domnului Dumnezeului nostru!
R. Vrednic şi drept este.

V. Cu adevărat vrednic şi drept, de cuviinţă şi mântuitor lucru este 
să-ţi aducem mulţumiri pururea şi în tot locul, 
ţie, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veşnic Dumnezeu.
Tu, ungându-l cu Duhul Sfânt pe Fiul tău unul-născut,
l-ai rânduit Mare Preot al noului şi veşnicului legământ
şi, printr-o hotărâre negrăită, 
ai voit ca preoţia lui unică să se perpetueze în Biserică.
Căci el împodobeşte cu preoţia împărătească
poporul pe care şi l-a dobândit,
dar îi şi alege, cu iubire frăţească, pe unii dintre oameni,
ca, prin impunerea mâinilor, să-i facă părtaşi la sfânta lui slujire.
Astfel, a voit ca aceştia să reînnoiască, în numele lui,
jertfa răscumpărării neamului omenesc,
pregătindu-le fi ilor tăi ospăţul pascal;
ca, astfel, să întâmpine cu iubire poporul tău preasfânt
şi să-l hrănească cu pâinea cuvântului şi a sfi ntelor taine.
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Dându-şi viaţa pentru tine şi pentru mântuirea fraţilor lor,
să se străduiască să fi e tot mai asemenea cu chipul lui Cristos
şi să-ţi dea mărturie statornică de credinţă şi de iubire.
Pentru aceasta, şi noi, Doamne, cu toţi îngerii şi sfi nţii,
îţi aducem cântarea noastră de laudă, zicând cu bucurie:

R. Sfânt, sfânt, sfânt.

Dom¤.                  - nul sã fi - e cu voi! #. ªi cu du - hul tãu.

¤.        Sus i - ni - mi- le! #. Le a - vem la Dom-nul.

Sã-i¤.                  mul - þu - mim Dom - nu- lui Dum- ne- -ze lui- u

nos - tru! #.  Vred - nic ºi drept e - ste.

Cu adevãrat vrednic ºi drept,

|

de cuviinþã ºi mântuitor lu-cru

e -
|

ste sã-þi
|

aducem mulþumiri pururea ºi în tot lo - cul,

þie,    Doamne, Pãrinte sfânt, atotputernic, veº-nic Dum- ne-zeu.

Tu,

|

ungându-l cu Duhul Sfânt pe Fiul tãu unul-nãscut,

l-ai rânduit Mare Preot al noului ºi veºni-cu-lui le- gã-mânt

|
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ºi, printr-o hotãrâre ne - grã i- - tã, ai voit ca
|

pre-o þi -- a lui u - ni cã- sã se perpetu

|
- e - ze în

Bi-se - ri-cã. Cãci el împodobeºte cu preoþia împãrãteascã

poporul pe care ºi l-a do - bân- dit,
|

dar îi ºi alege,

cu iubire frãþeascã, pe unii tredin - oa - meni,
|

ca, prin impune - rea lor, sã-i facã pãrtaºi lamâi -ni -
|

sfân- ta lui slu - ji - re. Ast - fel a voit ca aceºtia

sã reînnoiascã, în numele lui, jertfa rãscumpãrãrii nea

|

- mu-lui

o - me-nesc,
|

pre-gãtindu-le fiilor tãi os - pã - þul

pas cal; ca,

|
- astfel, sã întâmpine cu iubire po po - rul-

tãu prea-sfânt

|
- vân-tu-ºi sã-l hrãneascã cu pâi- nea cu lui

|
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R. Sfânt, sfânt, sfânt.

13.
Ant. la Împărtăşanie  Îndurările Domnului în veci le voi cânta,
    cu gura mea voi proclama
    din generaţie în generaţie adevărul tău.  Ps 88(89),2

14. DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

T e rugăm cu umilinţă, Dumnezeule atotputernic,
ca, reînnoiţi de sfi ntele tale taine,

să ne învrednicim a fi  în lume
buna mireasmă a lui Cristos.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

15. Primirea uleiurilor sfi nte va putea fi  făcută de fi ecare parohie, fi e înaintea celebrării Liturghiei 
de seară din Joia Mare, fi e într-un alt timp mai potrivit.

ºi a sfin - te - lor tai - ne. Dân - du-ºi viaþa pentru

tine ºi pentru mântui - rea fra - þi - lor lor,

|
sã se strãduiascã

sã fie tot mai asemenea cu chi - pul

|
lui Cris - tos

ºi - -sã-þi dea mãrturie statornicã de

|

cre din þã ºi de

iu- bi - re. Pen - tru aceasta, ºi noi, Doamne, cu toþi îngerii

ºi sfin - þii, îþi aducem cântarea

|
noas- trã de la - u - dã,

|

zi - când cu bu - cu - ri - e:
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1. În Triduumul sfânt, Biserica celebrează cu solemnitate cele mai mari taine ale răscumpărării noastre, 
comemorându-l pe Domnul răstignit, înmormântat şi înviat, prin celebrări speciale.

 Sfânt să fi e şi postul pascal care trebuie ţinut în Vinerea sfântă a pătimirii Domnului şi care, după 
posibilităţi, poate fi  prelungit şi în Sâmbăta Sfântă, astfel ca să se ajungă, cu sufl et înălţat, la duminica 
Învierii.

2. Pentru a celebra cum se cuvine Triduum-ul sfânt, este nevoie de un număr potrivit de slujitori laici, 
care trebuie să fi e bine instruiţi în ce priveşte părţile pe care ei le au de îndeplinit.

 În celebrările din aceste zile, să se dea o atenţie deosebită cântărilor poporului, sluji torilor şi preo-
tului celebrant; textele primesc, de fapt, cea mai mare putere când sunt cântate.

 Păstorii să aibă grijă, aşadar, să le explice cât mai bine credincioşilor semnifi caţia şi ordi nea cele-
brărilor şi să-i pregătească pentru o participare activă şi rodnică.

3. Celebrările Triduum-ului sacru au loc în bisericile catedrale şi în cele parohiale, şi numai în acestea, 
întrucât numai aici pot fi  desfăşurate cum se cuvine, adică cu participarea credincioşilor, a unui 
număr potrivit de slujitori şi cu posibilitatea de a executa alternativ unele părţi ale cântării.

 Se recomandă, de aceea, ca micile comunităţi, institutele şi asociaţiile particulare de orice fel să 
se adune în aceste biserici pentru a participa într-o formă nobilă la celebrările sfi nte.
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LITURGHIA DE SEARĂ

1. Liturghia Cinei Domnului se celebrează seara, la o oră potrivită, cu participarea deplină a întregii 
comunităţi locale, toţi preoţii şi ceilalţi clerici îndeplinindu-şi fi ecare funcţia sa.

2. Pot concelebra toţi preoţii, chiar dacă au concelebrat în această zi la Liturghia crismei, sau dacă, 
pentru binele credincioşilor, trebuie să celebreze o altă Liturghie.

3. Din motive de ordin pastoral, Ordinariul locului poate permite celebrarea unei alte Liturghii, în 
biserici şi capele publice sau semipublice, seara, sau, în caz de reală necesitate, chiar şi dimineaţa, 
dar numai pentru credincioşii care nu pot participa în nici un fel la Liturghia de seară. Se va avea 
grijă ca astfel de celebrări să nu slujească interesul unor persoane particulare şi să nu fi e în dauna 
Liturghiei principale de seară.

4. Sfânta Împărtăşanie poate fi  distribuită credincioşilor numai în cadrul Liturghiei; bolnavilor, însă, 
ea li se poate duce la orice oră din zi.

5. Altarul va fi  împodobit cu fl ori, păstrându-se acea moderaţie care se cuvine caracterului acestei zile. 
Tabernacolul va fi  gol; pentru împărtăşirea clerului şi a credincioşilor în această zi şi în ziua urmă-
toare, se vor consacra, la această Liturghie, ostii sufi ciente.

RITUALUL ÎNCEPUTULUI

6. 
Ant. la intrare  Iar noi se cuvine să ne lăudăm în crucea Domnului nostru Isus Cristos;
   în el este mântuirea, viaţa şi învierea noastră;
   prin el am fost mântuiţi şi eliberaţi.  Cf. Gal 6,14

7. Se spune Mărire. În timp ce se cântă acest imn, se trag clopotele; la terminarea lui, clopotele înce-
tează şi nu vor mai fi  trase până la Mărire din Vigilia pascală, dacă episcopul diecezan, după 
nece sităţi, nu hotărăşte altfel. De asemenea, în acest timp, orga şi alte instrumente pot fi  folosite 
numai pentru a susţine cântarea.

8. RUGĂCIUNEA ZILEI

D umnezeule, tu ne-ai chemat să luăm parte la Cina preasfântă,
în care Fiul tău unul-născut, înainte de a se da pe sine la moarte,

a încredinţat Bisericii sale 
jertfa nouă a legământului veşnic, ospăţul iubirii sale;
dă-ne, te rugăm, harul ca, din acest mister atât de mare,
să sorbim plinătatea iubirii şi a vieţii.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.
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LITURGIA CUVÂNTULUI

LECTURA I

Învăţături despre Cina pascală.

Citire din cartea Exodului   12,1-8.11-14

 În zilele acelea, 
1 Domnul s-a adresat lui Moise şi lui Aron,
în ţara Egiptului, spunându-le:

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

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL  Ps 114-115(116),12-13.15-16bc.17-18 (R.: cf. 1Cor 10,16)
 
R.: Din potirul binecuvântat 
 ne împărtăşim cu sângele lui Cristos.
 
12 Ce-i voi da în schimb Domnului
 pentru tot binele pe care mi l-a făcut?
13 Voi lua potirul mântuirii
 şi voi invoca numele Domnului. R.
 
15 Lucru de preţ este în faţa Domnului
 moartea credincioşilor săi.
16bc eu sunt slujitorul tău şi fi ul slujitoarei tale;
 tu ai sfărâmat lanţurile mele. R.
 
17 Îţi voi aduce jertfă de laudă
 şi voi invoca numele Domnului.
18 Voi împlini făgăduinţele făcute Domnului
 de faţă cu tot poporul său. R.
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LECTURA A II-A  

Ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din potirul acesta,
      vestiţi moartea Domnului până când va veni.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
către Corinteni   11,23-26

 Fraţilor, 
23 eu am primit de la Domnul 
ceea ce v-am transmis:

 că Domnul Isus, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea
24 şi, mulţumind, a frânt-o şi a zis:
 „Acesta este trupul meu cel care este pentru voi.
 Faceţi aceasta în amintirea mea”.
25 De asemenea, după cină, a luat potirul spunând:
 „Acesta este potirul noului legământ în sângele meu.
 Faceţi aceasta ori de câte ori beţi în amintirea mea”.
26 Căci ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta
 şi beţi din potirul acesta, vestiţi moartea Domnului până când va veni.
 

Cuvântul Domnului

VERS LA EVANGHELIE  

  Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii.
  Aşa cum eu v-am iubit, aşa să vă iubiţi unul pe altul.  In 13,34

EVANGHELIA  

I-a iubit până la sfârşit.

   Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
 după sfântul Ioan    13,1-15

 Înainte de sărbătoarea Paştelui,
1 ştiind Isus că îi venise ceasul 
să treacă din lumea aceasta la Tatăl,

 iubindu-i pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la sfârşit.
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2 În timpul cinei 
 – când diavolul pusese deja gândul de a-l trăda
 în inima lui Iuda Iscarioteanul, fi ul lui Simon –
3 ştiind că Tatăl a dat toate în mâinile sale
 şi că de la Dumnezeu a venit şi că la Dumnezeu se întoarce,
4 s-a ridicat de la cină, şi-a pus hainele deoparte
 şi, luând un ştergar, s-a încins.
5 Apoi a turnat apă într-un vas de spălat
 şi a început să spele picioarele discipolilor
 şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins.
6 A venit deci la Simon Petru;
 acesta i-a zis: 
 „Doamne, tu să-mi speli picioarele?”
7 Isus a răspuns şi i-a zis:
 „Ceea ce fac eu tu nu înţelegi acum, dar vei înţelege după aceasta”.
8 Petru i-a spus:
 „Nu-mi vei spăla picioarele în veci!”
 Isus i-a răspuns:
 „Dacă nu te voi spăla, nu vei avea parte cu mine”.
9 Simon Petru i-a spus:
 „Doamne, nu numai picioarele mele, ci şi mâinile şi capul”.
10 Isus i-a zis:
 „Cine a făcut baie nu trebuie să-şi spele decât picioarele,
 căci este curat în întregime.  Şi voi sunteţi curaţi, dar nu toţi”.
11 Căci îl ştia pe cel care avea să-l trădeze;
 de aceea a spus: „Nu toţi sunteţi curaţi”.
12 După ce le-a spălat picioarele, şi-a luat hainele,
 s-a aşezat iarăşi la masă şi le-a spus: 
 „Înţelegeţi ce am făcut pentru voi?
13 Voi mă numiţi «Învăţătorul» şi «Domnul»
 şi bine spuneţi, pentru că sunt.
14 Aşadar, dacă eu, Domnul şi Învăţătorul, v-am spălat picioarele,
 şi voi trebuie să vă spălaţi picioarele unii altora.
15 Căci v-am dat exemplu ca şi voi să faceţi aşa cum v-am făcut eu”.
 

Cuvântul Domnului

9. După proclamarea Evangheliei, preotul ţine omilia în care se referă la marile mistere comemorate 
în această Liturghie, şi anume la instituirea sfi ntei Euharistii şi a sacramentului Preoţiei, precum 
şi la porunca Domnului privind dragostea frăţească.
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SPĂLAREA PICIOARELOR

10. După omilie, se trece, acolo unde este indicat din punct de vedere pastoral, la ceremonia spălării 
picioarelor.

11. Bărbaţii aleşi sunt conduşi de slujitori la scaunele pregătite într-un loc potrivit. Preotul (dezbră-
cându-şi, dacă e cazul, cazula) merge la fi ecare şi, ajutat de slujitori, îi toarnă apă pe picioare şi 
le şterge cu un ştergar.

12. În acest timp, se cântă unele dintre antifonele următoare sau alte cântece adecvate.

Antifona 1 După ce s-a ridicat de la cină, 
  Domnul a turnat apă într-un vas
  şi a început să spele picioarele discipolilor:
  iată exemplul pe care ni l-a dat. Cf. In 13,4.5.15

Antifona 2 Domnul Isus, după ce a cinat cu discipolii săi, 
  le-a spălat picioarele şi le-a spus: 
  „Înţelegeţi ce am făcut pentru voi, eu, Domnul şi Învăţătorul?
  V-am dat exemplu, ca şi voi să faceţi la fel”.  Cf. In 13,12.13.15

Antifona 3 „Doamne, tu să-mi speli picioarele?”
  Isus a răspuns şi i-a zis: 
  „Dacă nu te voi spăla, nu vei avea parte cu mine”.

  V. A venit deci la Simon Petru; acesta i-a zis:
  – Doamne...

  V. Ceea ce fac eu tu nu înţelegi acum, dar vei înţelege după aceasta.
  – Doamne...  In 13,6.7.8

Antifona 4 „Dacă eu, Domnul şi Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, 
  cu cât mai mult nu sunteţi voi datori 
  să vă spălaţi picioarele unii altora?” Cf. In 13,14

Antifona 5 „Prin aceasta vor recunoaşte toţi că sunteţi discipolii mei:
  dacă aveţi dragoste unii faţă de alţii”. 
  V. Isus le-a spus ucenicilor săi:
  – Prin aceasta ...  In 13,35

Antifona 6 „Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii.
  Aşa cum eu v-am iubit,
  aşa să vă iubiţi unul pe altul”.  In 13,34
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Antifona 7 „Să rămână în voi acestea trei: credinţa, speranţa şi iubirea; 
  dar mai mare decât toate acestea este iubirea”. 

  V. Iar acum rămân acestea trei: credinţa, speranţa şi iubirea. 
  Dar cea mai mare dintre toate acestea este iubirea. 
  – Să rămână... 1Cor 13,13

13. După spălarea picioarelor, preotul se spală şi se şterge pe mâini, îmbracă cazula şi se întoarce la 
scaun, şi de acolo conduce Rugăciunea universală.

 Nu se spune Crezul.

LITURGIA EUHARISTICĂ

14. La începutul Liturgiei euharistice, poate avea loc procesiunea credincioşilor, la care, odată cu pâinea 
şi vinul, pot fi  prezentate darurile pentru săraci. 

 În acest timp, se cântă textul de mai jos, sau altă cântare adecvată:

Ant. Unde-i iubire, acolo-i Dumnezeu.

  V. Strânşi de-a lui Cristos iubire, suntem trupul său cel mistic.
  V. Să ne bucurăm într-însul, tresăltând de veselie!
  V. Să-l iubim cu-o frică sfântă pe cel care-n veci domneşte
  V. şi să-i dăruim de-a pururi focul inimilor noastre!

Ant. Unde-i iubire, acolo-i Dumnezeu.

  V. Adunaţi în al său staul, una suntem pe vecie:
  V. deci să ne păzim ca-n sufl et să nu pătrundă dezbinarea!
  V. Ne-nţelegerea, gâlceava între noi cuib să nu-şi facă,
  V. ci să-i facem loc în inimi lui Cristos Mântuitorul.

Ant. Unde-i iubire, acolo-i Dumnezeu.

  V. Într-o zi, pe ţărmuri sfi nte, cu cei drepţi noi vom ajunge
  V. şi-om putea vedea aievea strălucirea feţei tale.
  V. Mare va fi  bucuria, ne-ngrădită a ei măsură,
  V. căci în veci de veci alături ne vei sta atuncea, Doamne. Amin.

15.  ASUPRA DARURILOR

D ăruieşte-ne, te rugăm, Doamne, harul
să luăm parte cu vrednicie la aceste taine,

pentru că, ori de câte ori se celebrează memorialul acestei jertfe,
se împlineşte lucrarea răscumpărării noastre.
Prin Cristos, Domnul nostru.
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16.  PREFAŢA: Sacrifi ciul şi sacramentul lui Isus

Tonul solemn

Dom¤.                  -nul sã fi - e cu voi! #. ªi cu du - hul tãu.

¤.        Sus ni - mi -i - le! #. Le a - vem la Dom- nul.

Sã-i¤.                  mul - þu - mim Dom - nu-lui Dum-ne- uze -- lui

nos - tru! #.  Vred - nic ºi drept e - ste.

Cu adevãrat vrednic ºi drept,

|

de cuviinþã ºi mântuitor lu -cru

e
|

ste-
|

sã-þi aducem mulþumiri pururea ºi în tot cul,lo-

þie,    Doamne, Pãrinte sfânt, atotputernic, veº-nic Dum-ne-zeu,
|

prin Dom - nul nos - tru I - sus Cris - tos.
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R. Sfânt, sfânt, sfânt.

Textul fără cântare: Prefaţa I pentru Preasfânta Euharistie.

17. Când se foloseşte Canonul roman, se spune formula de mai jos, în care, În unire, Te rugăm, 
aşadar şi El, în ajunul pătimirii sunt proprii.

mân - tu i rea noas trã- ºi poruncindu-ne ºi nouã--
|

sã aducem a- ce- eaºi jert - fã în a - min-ti - rea lui.

Trupul lui, jertfit pentru noi, când îl mâncãm ne în- tã - reº-te,
|

sângele lui, vãr - sat -pen tru noi, când îl bem, ne cu- rã-þã.

De a

|

- ce - ea,
|

cu în - arge - -rii hanºi - ghe-lii,

cu pâ - nitronurile ºi stã -

|
ri- - le ºi cu toate

ti - riicorurile ce - reºti,oº -

|
înãlþãm imnulîþi

de

|
la - u- dã, cân - tând fã - rã în - ce - ta - re:
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CANONUL ROMAN

18. Preotul, cu braţele întinse, spune:

CP Pe tine, aşadar, preamilostive Părinte,
cu umilinţă te rugăm şi-ţi cerem,
prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tău,

împreunează mâinile şi spune:

CP să binevoieşti a primi

face semnul crucii asupra pâinii şi a potirului laolaltă, spunând:

CP şi a binecuvânta  aceste daruri, aceste prinosuri,
aceste sfi nte jertfe nepătate,

întinzând braţele, continuă:

CP pe care ţi le oferim mai întâi 
pentru Biserica ta sfântă catolică.
Binevoieşte a-i dărui pacea, a o păzi, a o uni
şi cârmui pe întregul pământ,
împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru, N.,
şi Episcopul nostru, N.*,
şi cu toţi aceia care mărturisesc dreapta credinţă
catolică şi apostolică.
* Aici poate fi  amintit numele episcopilor coadiutor sau auxiliari, sau al unui alt episcop, aşa cum 
este notat în Normele generale ale Liturghierului roman, nr. 149.

19. Pomenirea celor vii

1C  Adu-ţi aminte, Doamne, 
 de slujitorii şi slujitoarele tale, N. şi N.

Îşi împreunează mâinile şi se roagă în tăcere câteva momente pentru cei pe care doreşte să-i amin-
tească.

Apoi, cu braţele deschise, continuă:

1C şi de toţi cei de faţă,
a căror credinţă şi evlavie îţi sunt cunoscute,
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pentru care îţi oferim,
sau care îţi oferă această jertfă de laudă,
atât pentru ei înşişi, cât şi pentru toţi ai lor,
pentru răscumpărarea sufl etelor,
spre nădejdea mântuirii şi ocrotirii lor,
şi înalţă rugăciunile lor către tine,
Dumnezeul cel veşnic, viu şi adevărat.

20. Invocarea mijlocirii sfi nţilor

2C  În unire cu întreaga Biserică,
sărbătorind ziua preasfântă
în care Domnul nostru Isus Cristos
s-a dat pe sine însuşi pentru noi,
îi amintim şi îi cinstim, înainte de toate,
pe slăvita pururea Fecioară Maria,
Născătoarea Domnului şi Dumnezeului nostru Isus Cristos,
precum şi pe sfântul Iosif, soţul Fecioarei,
pe toţi sfi nţii tăi apostoli şi martiri,
Petru şi Paul, Andrei,
(Iacob, Ioan, Toma, Iacob, Filip,
Bartolomeu, Matei, Simon şi Tadeu;
Lin, Clet, Clement, Sixt,
Corneliu, Ciprian, 
Laurenţiu, Crisogon,
Ioan şi Paul, Cosma şi Damian),
şi pe toţi sfi nţii tăi.
Prin meritele şi rugăciunile lor,
dăruieşte-ne în toate împrejurările 
ocrotirea şi ajutorul tău.
(Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.)

21.  Cu braţele deschise, preotul continuă:

CP  Te rugăm, aşadar, Doamne,
să primeşti cu bunăvoinţă jertfa slujirii noastre
şi a întregii tale familii, 
pe care ţi-o oferim 
în ziua în care Isus Cristos, Domnul nostru, 
a încredinţat ucenicilor săi 
taina trupului şi sângelui său.
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Rânduieşte în pace zilele noastre,
mântuieşte-ne de osânda veşnică 
şi primeşte-ne în rândul aleşilor tăi.

Împreunează mâinile.

  (Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.)

22.  Ţinând mâinile întinse asupra darurilor, spune:

CC  Te rugăm, Dumnezeule, 
 să binevoieşti a face această jertfă

în toate binecuvântată, ţie sfi nţită,
bine primită şi plăcută ţie,
ca ea să devină pentru noi 
trupul şi sângele preaiubitului tău Fiu, 
Domnul nostru Isus Cristos.

Împreunează mâinile.

23. În formulele care urmează, cuvintele Domnului să fi e rostite clar şi răspicat, după cum o cere însăşi 
natura lor.

CC El, în această zi, ajunul pătimirii sale,
pentru mântuirea noastră şi a tuturor,

preotul ia pâinea în mâini şi, ţinând-o ridicată puţin deasupra altarului, continuă:

CC a luat pâinea în sfi ntele şi preacinstitele sale mâini

ridică ochii:

CC şi, ridicând ochii spre cer, 
către tine, Dumnezeule, Tatăl său atotputernic,
mulţumindu-ţi, a binecuvântat-o,
a frânt-o şi a dat-o ucenicilor săi, zicând:

Se înclină puţin:

CC L uaþi ºi mâncaþi din aceasta toþi:
acesta este trupul meu, 
care se jertfeºte pentru voi.

Preotul arată poporului Ostia consacrată, apoi o aşază pe patenă şi, îngenunchind, o adoră.
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24. Apoi continuă:

CC De asemenea, după cină,

Ia potirul şi, ţinându-l ridicat puţin deasupra altarului, continuă:

CC luând şi acest preţios potir
în sfi ntele şi preacinstitele sale mâini
şi din nou mulţumindu-ţi,
l-a binecuvântat
şi l-a dat ucenicilor săi, zicând:

Se înclină puţin

CC L uaþi ºi beþi din acesta toþi:
acesta este potirul sângelui meu, 
al noului ºi veºnicului legãmânt, 

care pentru voi ºi pentru mulþi se varsã 
spre iertarea pãcatelor. 
Faceþi aceasta în amintirea mea.
Arată poporului potirul, apoi îl pune pe corporal şi, îngenunchind, îl adoră.

25. Apoi spune:

CP  Misterul credinţei.

Poporul continuă, aclamând:

R. Moartea ta o vestim, Doamne, şi învierea ta o mărturisim, 
 până când vei veni.

Sau:

R. Ori de câte ori mâncăm din această Pâine şi bem din acest Potir, 
 moartea ta, Doamne, o vestim, 
 până când vei veni în slavă.

 Sau:

R. Mântuitorul lumii, mântuieşte-ne: 
 tu, care ne-ai eliberat prin crucea şi învierea ta!
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26. Apoi, cu braţele deschise, preotul spune:

CC De aceea, Doamne,
noi, slujitorii tăi şi poporul tău sfânt,
celebrând fericita pătimire,
precum şi învierea din morţi
şi glorioasa înălţare la ceruri a Fiului tău,
Domnul nostru Isus Cristos,
oferim maiestăţii tale preaslăvite,
din darurile tale,
o jertfă curată, o jertfă nepătată,
pâinea sfântă a vieţii fără de sfârşit 
şi potirul mântuirii veşnice.

27.
CC  Binevoieşte a privi asupra lor

cu faţă senină şi blândă
şi a le primi
precum ai primit darurile dreptului tău slujitor, Abel,
şi jertfa patriarhului nostru, Abraham,
şi ceea ce ţi-a oferit marele tău preot, Melchisedec,
jertfă sfântă, prinos nepătat.

28. Înclinat, cu mâinile împreunate, preotul continuă:

CC Te rugăm cu umilinţă, Dumnezeule atotputernic,
să porunceşti ca jertfa aceasta să fi e adusă, 
prin mâinile sfântului tău înger,
pe altarul tău ceresc,
în faţa maiestăţii tale dumnezeieşti,
pentru ca noi toţi, care vom primi de pe acest altar
preasfântul trup şi sânge al Fiului tău,

Se ridică şi îşi face semnul crucii, spunând:

CC să ne umplem de toată binecuvântarea cerească
şi de tot harul.

Îşi împreunează mâinile.

CP (Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.)
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29. Pomenirea celor răposaţi

 Cu braţele deschise, preotul spune:

3C  Aminteşte-ţi, Doamne, 
 şi de slujitorii şi slujitoarele tale, N. şi N.,

care au mers înaintea noastră cu semnul credinţei
şi dorm somnul păcii.

Îşi împreunează mâinile şi se roagă în tăcere câteva momente pentru răposaţii pe care doreşte să-i 
pomenească.

Apoi, cu braţele deschise, continuă:

3C Te rugăm, Doamne, să binevoieşti a le da lor 
şi tuturor celor care odihnesc în Cristos
un loc de răcorire, de lumină şi de pace.

Îşi împreunează mâinile.

3C  (Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.)

30. Preotul îşi bate pieptul cu mâna dreaptă, spunând:

4C  De asemenea, şi pe noi, păcătoşii, slujitorii tăi,

Şi continuă cu braţele deschise

4C care nădăjduim în mulţimea îndurărilor tale,
binevoieşte a ne uni cu sfi nţii tăi apostoli şi martiri:
cu Ioan, Ştefan,
Matia, Barnaba,
(Ignaţiu, Alexandru,
Marcelin, Petru,
Felicitas, Perpetua,
Agata, Lucia,
Agneza, Cecilia, Anastasia)
şi cu toţi sfi nţii tăi.
Te rugăm să ne primeşti alături de ei
nu pentru vrednicia noastră,
ci din belşugul milei tale.

Îşi împreunează mâinile.

4C Prin Cristos, Domnul nostru.
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31. Şi continuă:

CP  Prin care tu, Doamne, pururea creezi aceste daruri,
le sfi nţeşti, le însufl eţeşti, le binecuvântezi

 şi ni le dai nouă.

32. Preotul ia patena cu ostia şi potirul şi, ridicându-le pe amândouă, spune:

CP   Prin Cristos, cu Cristos şi în Cristos,

CC  ţie, Dumnezeule, Tată atotputernic,
în unire cu Duhul Sfânt,
toată cinstea şi mărirea
în toţi vecii vecilor.

Poporul aclamă:

R. Amin.

Urmează apoi ritul Împărtăşaniei.

33.  La un moment potrivit al împărtăşaniei, preotul înmânează de pe masa altarului diaconului, sau 
acolitului, sau altor slujitori extraordinari, Euharistia care, după aceea, urmează să fi e dusă celor 
bolnavi ce se împărtăşesc acasă.

34.
Ant. la Împărtăşanie  Acesta este trupul meu, dat pentru voi; 
    acesta este potirul noului legământ 
    în sângele meu, spune Domnul; 
    ori de câte ori le veţi primi, 
    faceţi aceasta în amintirea mea.  1Cor 11,24-25

35. După distribuirea Împărtăşaniei, pixida cu ostiile pentru împărtăşania din ziua următoare rămâne 
pe altar. Preotul, stând la scaun, spune rugăciunea de după împărtăşanie.

36. DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

D umnezeule atotputernic,
dăruieşte-ne harul ca,

aşa cum ne hrănim în viaţa pământească
la Cina de taină a Fiului tău,
tot astfel, să ne învrednicim a fi  părtaşi
de ospăţul veşnic al împărăţiei tale.
Prin Cristos, Domnul nostru.
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MUTAREA
PREASFÂNTULUI SACRAMENT

37. La sfârşitul rugăciunii de după împărtăşanie, preotul, stând în faţa altarului, pune tămâie în cădel-
niţă, îngenunchează şi tămâiază de trei ori preasfântul Sacrament. Apoi, punându-şi vălul umeral, 
de culoare albă, ia în mâini pixida, pe care o acoperă cu capetele vălului.

38. Se formează procesiunea pentru a duce preasfântul Sacrament, prin biserică, într-un loc special 
pregătit în biserică sau într-o capelă împodobită corespunzător. În frunte merge slujitorul laic cu 
crucea, între alţi doi cu lumânările aprinse. Înaintea preotului ce duce Prea sfântul Sacrament merge 
cădelnicerul cu cădelniţa fumegândă. În acest timp, se cântă imnul Pange, lingua (în afară de ulti-
mele două strofe), sau alt cântec euharistic.

39. Când procesiunea ajunge la locul stabilit, preotul, ajutat, dacă este cazul, de diacon, pune pixida 
pe altar. Apoi, pune tămâie în cădelniţă, îngenunchează şi tămâiază preasfântul Sacrament, în timp 
ce se cântă Tantum ergo sacramentum sau alt cântec euharistic. Apoi, diaconul sau preotul însuşi 
aşază pixida în tabernacol şi îl închide.

40. După un timp de adoraţie în tăcere, preotul cu slujitorii îngenunchează şi se întorc în sacristie.

41. La un moment potrivit, se dezgoleşte altarul şi, dacă e posibil, se scot crucile din biserică. Se reco-
mandă acoperirea crucilor care, eventual, rămân în biserică.

42. Cei care au luat parte la Liturghia de seară nu mai recită Vesperele.

43. Credincioşii vor fi  îndemnaţi ca, după împrejurări şi posibilităţi, să continue adoraţia în faţa prea-
sfântului Sacrament o parte din noapte. Totuşi, după miezul nopţii, adoraţia nu va avea caracter 
solemn.

44. Dacă celebrarea pătimirii Domnului din Vinerea sfântă nu are loc în aceeaşi biserică, Liturghia se 
încheie în mod obişnuit, iar preasfântul Sacrament este pus în tabernacol.
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1. În această zi şi în ziua următoare, Biserica, după o tradiţie străveche, nu celebrează sacramentele, 
în afară de sacramentul Penitenţei şi al Ungerii bolnavilor.

2. În această zi, împărtăşania credincioşilor are loc numai în cadrul celebrării pătimirii Domnului; 
însă bolnavilor, care nu pot participa la această celebrare, li se poate duce sfânta Împărtăşanie la 
orice oră din zi.

3. Pe altar nu se va afl a nimic: nici cruce, nici sfeşnice, nici feţe de altar.

CELEBRAREA PĂTIMIRII DOMNULUI

4. În după-amiaza acestei zile, şi anume în jurul orei trei, dacă din motive pastorale nu se alege o 
oră mai târzie, are loc celebrarea pătimirii Domnului; ea constă din trei părţi: Liturgia cuvântului, 
adorarea crucii şi sfânta Împărtăşanie.

5. Preotul şi diaconul, dacă este, îmbrăcaţi cu veşminte de culoare roşie, ca pentru Liturghie, în tă-
cere, merg la altar şi, după ce fac închinarea cuvenită, se prosternează cu faţa la pământ sau, după 
caz, îngenunchează; apoi, toţi se roagă câtva timp în tăcere. Toţi ceilalţi se aşază în genunchi.

6. Apoi, preotul şi slujitorii merg la scaunele lor; acolo, preotul, întors cu faţa spre popor, spune, cu 
braţele deschise, una dintre următoarele rugăciuni:

RUGĂCIUNE

Nu se spune Să ne rugăm.

A du-ţi aminte de faptele îndurării tale, Doamne,
şi cu ocrotirea ta veşnică sfi nţeşte-i pe slujitorii tăi,

pentru care Cristos, Fiul tău unul-născut,
a orânduit misterul pascal prin sângele său.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

R. Amin.

 Sau:

D umnezeule, 
prin pătimirea lui Cristos, Fiul tău, Domnul nostru,

tu ai nimicit moartea, 
care e moştenirea străvechiului păcat
lăsată întregului neam omenesc;
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te rugăm să ne reînnoieşti după asemănarea Fiului tău,
pentru ca, după cum prin naştere
am primit chipul omului pământesc,
tot astfel, sfi nţiţi de harul tău,
să purtăm chipul omului ceresc.
Prin Cristos, Domnul nostru.

R. Amin.

PRIMA PARTE:
LITURGIA CUVÂNTULUI

7. Toţi se aşază; se citeşte prima lectură, din Cartea profetului Isaia (52,13–53,12), cu psalmul ei.

LECTURA I

El era străpuns pentru păcatele noastre.
 
Citire din cartea profetului Isaia   52,13-53,12

I
ată, servitorul meu va avea succes: 
13 va urca, va deveni mare şi se va înălţa pe culmile măririi. 
14 Precum pentru mulţi a fost pricină de groază, 

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

Cuvântul Domnului
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PSALMUL RESPONSORIAL  Ps 30(31),2 şi 6.12-13.15-16.17 şi 25 (R.: Lc 23,46)
 
R. În mâinile tale, Doamne, 
 încredinţez sufl etul meu.
 
  2 Doamne, în tine mă încred,
 să nu fi u dat nicicând de ruşine;
 mântuieşte-mă în dreptatea ta.
  6 În mâinile tale îmi încredinţez sufl etul,
 tu mă vei mântui, Doamne, Dumnezeule adevărat. R.
 
12 Am ajuns de râsul duşmanilor mei:
 spaimă mare pentru vecinii şi cunoscuţii mei;
 cei care mă văd pe drum mă ocolesc.
13 Sunt dat uitării ca un mort,
 ca unul fără inimă, am ajuns ca o oală spartă. R.
 
15 Dar eu mă încred în tine, Doamne, şi spun:
 „Tu eşti Dumnezeul meu, 
16 soarta mea este în mâinile tale!”
 Scapă-mă din mâinile duşmanilor mei
 şi de cei care mă persecută. R.
 
17 Fă să strălucească faţa ta peste slujitorul tău,
 mântuieşte-mă în îndurarea ta.
25 Fiţi tari, prindeţi curaj,
 voi, toţi cei care nădăjduiţi în Domnul! R.
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8. Urmează a doua lectură, din Scrisoarea către Evrei (4,14-16; 5,7-9) şi versetul la Evanghelie.

LECTURA A II-A 

A învăţat ascultarea din cele ce a pătimit.
După ce a fost făcut desăvârşit,

a devenit cauză de mântuire veşnică pentru toţi cei care ascultă de el.
   
Citire din Scrisoarea către Evrei   4,14-16; 5,7-9

F
raţilor, 
14 având, aşadar, un mare preot minunat,
care a străbătut cerurile,

 pe Isus, Fiul lui Dumnezeu,
 să ţinem cu tărie mărturisirea credinţei.
15 Căci nu avem un mare preot
 care să nu poată suferi
 împreună cu noi în slăbiciunile noastre,
 ci unul care a fost încercat în toate
 asemenea nouă, în afară de păcat.
16 Aşadar, să ne apropiem cu toată încrederea de tronul harului
 ca să primim îndurare
 şi să găsim ca ajutor harul său la timpul potrivit.
5,7 În zilele vieţii sale pământeşti,
 el a oferit, cu strigăte puternice şi cu lacrimi,
 rugăciuni şi cereri către acela
 care avea puterea să-l salveze de la moarte
 şi a fost ascultat datorită evlaviei lui.
  8 Şi, deşi era Fiu,
 a învăţat ascultarea din cele ce a pătimit,
  9 iar după ce a fost făcut desăvârşit,
 a devenit cauză de mântuire veşnică
 pentru toţi cei care ascultă de el.
 

Cuvântul Domnului
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VERS LA EVANGHELIE   

  Cristos s-a făcut ascultător până la moarte,
  şi încă moartea pe cruce. 
  Pentru aceasta şi Dumnezeu l-a înălţat şi i-a dăruit numele, 
  care este mai presus de orice nume.  Fil 2,8-9

9. Apoi se citeşte relatarea pătimirii Domnului după Ioan (18,1-19,42), în acelaşi fel ca în duminica 
precedentă.

EVANGHELIA4

L-au luat pe Isus şi l-au legat.

Patima Domnului nostru Isus Cristos 
după sfântul Ioan      18,1-19,42

 Î n timpul acela,
1 Isus a ieşit împreună cu discipolii săi
dincolo de torentul Cedron,

 unde era o grădină în care a intrat el şi discipolii lui.
  2 Dar ştia şi Iuda, trădătorul, locul acela
 pentru că de multe ori
 Isus se aduna acolo împreună cu discipolii săi.
  3 Aşadar, Iuda,
 luând cohorta şi servitori de la arhierei şi farisei,
 a venit acolo cu felinare, torţe şi arme.
  4 Atunci Isus, cunoscând toate câte vor veni asupra lui,
 a ieşit şi le-a zis:
  „Pe cine căutaţi?”
  5 E. I-au răspuns:
 P. „Pe Isus Nazarineanul”.
  6 E. El le-a zis:
  „Eu sunt”.
 E. Era acolo cu ei şi Iuda, cel care l-a trădat.
 Când le-a zis: „Eu sunt”, ei s-au dat înapoi
 şi au căzut la pământ.
  7 Atunci, i-a întrebat a doua oară:
  „Pe cine căutaţi?”,

4 E = Evanghelistul;  = Isus; A = Alţii; P = Poporul.
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 E. iar ei au zis:
 P. „Pe Isus Nazarineanul”.
  8 E. Isus le-a răspuns:
  „V-am spus că eu sunt. 
 Aşadar, dacă mă căutaţi pe mine,
 lăsaţi-i pe aceştia să plece”.
  9 E. Ca să se împlinească cuvântul pe care îl spusese:
 „Dintre cei pe care mi i-ai dat, n-am pierdut pe nici unul”.
10 Atunci Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o
 şi l-a lovit pe servitorul arhiereului
 şi i-a tăiat urechea dreaptă;
11 iar numele servitorului era Malchus.
 Dar Isus i-a zis lui Petru:
  „Pune-ţi sabia în teacă.
 Oare să nu beau potirul pe care mi l-a dat Tatăl?”
 

L-au dus pe Isus întâi la Anna.

12 E. Atunci, cohorta, comandantul şi servitorii iudeilor,
 l-au luat pe Isus şi l-au legat.
13 L-au dus mai întâi la Anna, căci era socrul lui Caiafa,
 care era marele preot al acelui an.
14 Caiafa era acela care dăduse iudeilor sfatul:
 „Este mai bine să moară un singur om pentru popor”.
15 Iar Simon Petru şi celălalt discipol îl urmau pe Isus.
 Acel discipol era cunoscut marelui preot
 şi a intrat împreună cu Isus în curtea marelui preot,
16 în timp ce Petru stătea afară, în faţa porţii.
 Atunci celălalt discipol, care era cunoscut marelui preot, a ieşit
 şi a vorbit cu portăreasa şi l-a lăsat şi pe Petru să intre.
17 Servitoarea portăreasă i-a spus lui Petru:
 A. „Nu cumva eşti şi tu dintre discipolii acelui om?”
 E. El i-a zis:
 A. „Nu sunt”.
18 E. Stăteau acolo servitorii şi cei din gardă;
 făcuseră un foc pentru că era frig şi se încălzeau.
 Şi Petru stătea cu ei şi se încălzea.
19 Atunci, marele preot l-a întrebat pe Isus despre discipolii lui
 şi despre învăţătura sa.
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20 Isus i-a răspuns:
  „Eu am vorbit lumii pe faţă.
 Întotdeauna am învăţat în sinagogă şi în templu,
 unde se adună toţi iudeii. N-am vorbit nimic pe ascuns.
21 De ce mă întrebi pe mine?
 Întreabă-i pe cei care au auzit ce le-am vorbit:
 iată, ei ştiu ce am spus”.
22 E. Îndată ce a spus acestea,
 unul dintre cei din gardă, care stătea acolo, 
 i-a dat o palmă lui Isus, spunând:
 A. „Aşa răspunzi tu marelui preot?”
23 E. Isus i-a răspuns:
  „Dacă am vorbit rău, arată-mi ce este rău,
 dar dacă am vorbit bine, de ce mă loveşti?”
24 E. Atunci Anna l-a trimis legat la Caiafa, marele preot.

Nu cumva eşti şi tu dintre ucenicii lui? Nu sunt.

25 Iar Simon Petru stătea şi se încălzea.
 Atunci ei i-au spus:
 A. „Nu cumva eşti şi tu dintre discipolii lui?”
 E. El a negat şi a zis:
 A. „Nu sunt”.
26 E. Unul dintre servitorii marelui preot,
 o rudă a celui căruia Petru i-a tăiat urechea, i-a zis:
 A. „Nu te-am văzut eu în grădină împreună cu el?”
27 E. Dar Petru a negat din nou şi îndată a cântat cocoşul.

Împărăţia mea nu este din această lume.

28 Atunci l-au adus pe Isus de la Caiafa la pretoriu.
 Era dimineaţă.
 Dar ei nu au intrat în pretoriu ca să nu se profaneze
 şi să poată mânca paştele.
29 Pilat a ieşit afară la ei şi a spus:
 A. „Ce acuzaţie aduceţi împotriva acestui om?”
30 E. Au răspuns şi i-au zis:
 P. „Dacă nu ar fi  fost acesta un răufăcător,
 nu l-am fi  dat pe mâna ta”.

SĂPTĂMÂNA SFÂNTĂ122

saptamana sfanta_final.indd   122 19.03.2008   11:08:18



31 E. Atunci, Pilat le-a zis:
 A. „Luaţi-l voi şi judecaţi-l voi după Legea voastră!”
 E. Iudeii i-au spus:
 A. „Nouă nu ne este permis
 să ucidem pe nimeni”.
32 E. Astfel trebuia să se împlinească cuvântul pe care îl spusese el,
 arătând de ce fel de moarte avea să moară.
33 Pilat a intrat din nou în pretoriu,
 l-a chemat pe Isus şi i-a zis:
 A. „Tu eşti regele iudeilor?” 
34 E. Isus a răspuns:
  „De la tine însuţi spui aceasta
 sau ţi-au vorbit alţii despre mine?”
35 E. Pilat a răspuns:
 A. „Oare sunt eu iudeu?
 Poporul tău şi arhiereii te-au dat pe mâna mea.
 Ce ai făcut?”
36 E. Isus a răspuns:
  „Împărăţia mea nu este din lumea aceasta.
 Dacă împărăţia mea ar fi  fost din lumea aceasta,
 slujitorii mei s-ar fi  luptat
 ca să nu fi u dat pe mâna iudeilor.
 Dar acum împărăţia mea nu este de aici”.
37 E. Atunci Pilat i-a zis:
 A. „Aşadar, eşti rege?”
 E. Isus i-a răspuns:
  „Tu spui că eu sunt rege.
 Eu pentru aceasta m-am născut
 şi pentru aceasta am venit în lume,
 ca să dau mărturie despre adevăr.
 Oricine este din adevăr ascultă glasul meu”.
38 E. Pilat i-a zis:
 A. „Ce este adevărul?”.
 E. După ce a spus aceasta,
 a ieşit din nou la iudei şi le-a zis:
 A. „Eu nu găsesc în el nici o vină.
39 Dar este un obicei la voi
 ca de Paşti să vă eliberez pe cineva;
 aşadar, vreţi să vi-l eliberez pe regele iudeilor?”
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40 E. Atunci au strigat din nou, spunând:
 A. „Nu pe acesta, ci pe Baraba!”
 E. Iar Baraba era un tâlhar.

Te salut, regele ideilor!

19,1 Atunci Pilat l-a luat pe Isus
 şi l-a dat să fi e biciuit.
  2 Soldaţii au împletit o coroană din spini, i-au pus-o pe cap
 şi l-au îmbrăcat cu o haină de purpură,
  3 apoi veneau la el şi spuneau:
 A. „Bucură-te, regele Iudeilor!”
 E. Şi-i dădeau palme. 
  4 Pilat a ieşit din nou afară şi le-a zis:
 A. „Iată, vi-l aduc afară
 ca să ştiţi că nu găsesc în el nici o vină”.
  5 E. Aşadar, Isus a ieşit afară,
 purtând coroana de spini şi haina de purpură.
 Iar Pilat le-a zis:
 A. „Iată omul!”
  6 E. Când l-au văzut,
 arhiereii şi cei din gardă au strigat:
 P. „Răstigneşte-l! Răstigneşte-l!”
 E. Pilat le-a zis:
 A. „Luaţi-l voi şi răstigniţi-l
 pentru că eu nu găsesc în el nici o vină!”
  7 E. Iudeii i-au răspuns:
 P. „Noi avem o Lege
 şi după această Lege trebuie să moară,
 pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu”.
  8 E. Când a auzit Pilat cuvintele acestea,
 s-a înspăimântat şi mai mult.
  9 A intrat iarăşi în pretoriu şi i-a zis:
 A. „De unde eşti tu?”
 E. Dar Isus nu i-a dat nici un răspuns.
10  Atunci Pilat i-a zis:
 A. „Mie nu-mi vorbeşti?
 Nu ştii că eu am putere să te eliberez
 şi am putere să te răstignesc?”
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11 E. Isus i-a răspuns:
  „Nu ai avea nici o putere asupra mea
 dacă nu ţi-ar fi  fost dată de sus.
 De aceea, cel care m-a dat în mâinile tale
 are un păcat mai mare”.

La moarte cu el! La moarte cu el!

12 E. De aceea, Pilat căuta să-l elibereze,
 dar iudeii strigau:
 P. „Dacă-l eliberezi pe acesta,
 nu eşti prietenul împăratului.
 Oricine se face pe sine rege
 se împotriveşte împăratului”. 
13 E. Când a auzit Pilat cuvintele acestea,
 l-a dus pe Isus afară
 şi s-a aşezat pe un tron
 în locul numit „Lithostrotos”
 – iar în ebraică, „Gabbata”.
14 Era ziua Pregătirii Paştelui, pe la ceasul al şaselea.
 Şi le-a spus iudeilor:
 A. „Iată-l pe regele vostru!”
15 E. Atunci ei au strigat:
 P. „Ia-l, ia-l, răstigneşte-l”!
 E. Pilat le-a spus:
 A. „Să-l răstignesc pe regele vostru?”
 E. Arhiereii au răspuns:
 P. „Nu avem alt rege decât pe împăratul”.
16 E. Atunci l-a predat lor
 ca să fi e răstignit. Aşadar, l-au luat pe Isus.

L-au răstignit, şi împreună cu el alţi doi.

17 Purtându-şi singur crucea,
 a ieşit spre locul numit „al Craniului”,
 care în ebraică este numit „Golgota”,
18 unde l-au răstignit pe el
 şi împreună cu el alţi doi,
 de o parte şi de alta, iar Isus în mijloc.
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19 Pilat a scris şi o inscripţie şi a pus-o pe cruce.
 Era scris: „Isus Nazarineanul, regele iudeilor”.
20 Mulţi dintre iudei au citit această inscripţie,
 pentru că locul unde a fost răstignit Isus era aproape de cetate
 şi era scris în ebraică, latină şi greacă.
21 Arhiereii iudeilor i-au spus lui Pilat:
 A. „Nu scrie: «Regele iudeilor»,
 ci acela a zis: «Eu sunt regele iudeilor»”.
22 E. Pilat a răspuns:
 A. „Ce-am scris, am scris”.

Au împărţit între ei hainele mele.

23 E. După ce soldaţii l-au răstignit pe Isus,
 au luat hainele lui şi au făcut patru părţi,
 fi ecărui soldat o parte,
 şi tunica.
 Însă tunica era fără cusătură,
 ţesută dintr-o bucată, de sus până jos;
24 aşadar, au zis unii către alţii:
 A. „Să nu o rupem,
 ci să tragem la sorţi pentru ea, a cui să fi e”.
 E. Aceasta ca să se împlinească Scriptura:
 „Au împărţit între ei hainele mele
 şi pentru tunica mea au aruncat zaruri”. 
 Soldaţii au făcut toate acestea.

Iată-l pe fi ul tău! Iat-o pe mama ta!

25 Lângă crucea lui Isus,
 stăteau mama lui Isus şi sora mamei lui, Maria a lui Cleopa,
 şi Maria Magdalena.
26 Aşadar, văzând Isus că stătea acolo mama lui
 şi discipolul pe care îl iubea,
 i-a spus mamei:
  „Femeie, iată-l pe fi ul tău!”
27 E. Apoi, i-a spus discipolului:
  „Iat-o pe mama ta!”
 E. Şi, din ceasul acela, discipolul a luat-o acasă la el.
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Totul s-a împlinit!

28 După aceasta, văzând că toate s-au împlinit,
 ca să se împlinească Scriptura,
 Isus a zis:
  „Mi-e sete”.
29 E. Era acolo un vas plin cu oţet.
 Atunci, ei au pus în isop un burete îmbibat cu oţet
 şi i l-au apropiat de gură.
30 După ce a luat oţetul,
 Isus a spus:
  „S-a împlinit!”
 E. Şi, plecându-şi capul, şi-a dat duhul.

Aici se îngenunchează și se face o mică pauză.

A curs apă şi sânge.

31 Întrucât era ziua Pregătirii,
 ca să nu rămână trupurile pe cruce sâmbăta
 – pentru că acea sâmbătă era zi mare –
 iudeii i-au cerut lui Pilat
 să le zdrobească fl uierele picioarelor
 şi să-i ia de acolo.
32 Atunci, au venit soldaţii,
 au zdrobit fl uierele picioarelor celui dintâi
 şi ale celuilalt
 care era răstignit cu el.
33 Dar când au venit la Isus şi au văzut că deja murise,
 nu i-au zdrobit fl uierele picioarelor,
34 ci unul dintre soldaţi i-a străpuns coasta cu o suliţă
 şi îndată a ieşit sânge şi apă.
35 Cel care a văzut a dat mărturie
 şi mărturia lui este adevărată;
 el ştie că spune adevărul ca să credeţi şi voi.
36 Acestea s-au făcut ca să se împlinească Scriptura:
 „Nu i se va zdrobi nici un os”.
37 Iar în altă parte Scriptura mai spune:
 „Vor privi la cel pe care l-au străpuns”.
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Au înfăşurat trupul lui Isus într-un giulgiu, folosind miresme.

38 După acestea, Iosif  din Arimateea,
 care era discipol al lui Isus, dar în ascuns, de frica iudeilor,
 l-a rugat pe Pilat să-l lase să ia trupul lui Isus.
 Pilat i-a permis.
 Atunci, a venit şi a luat trupul lui Isus.
39 A venit şi Nicodim,
 cel care fusese mai înainte la el noaptea,
 şi a adus un amestec de mir şi aloe, cam de o sută de litre.
40 Ei au luat trupul lui Isus,
 l-au înfăşurat în giulgiuri, cu uleiurile aromatice,
 după cum este obiceiul de înmormântare la evrei.
41 În locul unde fusese răstignit Isus
 era o grădină, iar în grădină era un mormânt nou
 în care nu fusese pus nimeni, niciodată.
42 Aşadar, pentru că era ziua Pregătirii iudeilor,
 iar mormântul era aproape, l-au pus pe Isus acolo.

Cuvântul Domnului

 Textul Pătimirii pe note, la pag. 228 (la sfârşit).

10. După citirea pătimirii Domnului, preotul va ţine o scurtă omilie; la sfârşitul ei, preotul îi poate 
îndemna pe credincioşi la câteva momente de rugăciune.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ

11. Liturgia cuvântului se încheie cu rugăciunea universală, care se face după cum urmează: diaconul, 
dacă este, sau, în lipsa lui, un slujitor laic, stând în picioare la pupitru, citeşte invitatoriul, în care 
se indică intenţia. Apoi, toţi se roagă câteva clipe în tăcere, după care preotul, stând în picioare la 
scaun, sau, dacă e cazul, la altar, cu braţele deschise, rosteşte rugăciunea.

 Credincioşii pot rămâne în genunchi sau în picioare pe tot timpul rugăciunilor.

12. Înainte de rugăciunea preotului, se poate folosi îndemnul tradiţional rostit de diacon: Să ne plecăm 
genunchii – Ridicaţi-vă, cu îngenuncherea tuturor pe timpul rugăciunii în tăcere.

− Să ne plecăm genunchii.
− Ridicaţi-vă.

 Conferinţele episcopale pot stabili şi alte îndemnuri ca introducere la rugăciunea preotului.
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13. În caz de necesitate publică gravă, episcopul diecezan poate îngădui sau dispune adăugarea unei 
intenţii speciale.

I. Pentru sfânta Biserică

Rugăciunea se cântă cu tonul simplu sau, dacă se foloseşte îndemnul: Să ne plecăm genunchii – Ridi-
caţi-vă, cu tonul solemn.

V. Să ne rugăm, aşadar, fraţilor preaiubiţi,
 pentru Biserica sfântă a lui Dumnezeu,
 ca Domnul şi Dumnezeul nostru să binevoiască a-i dărui pacea,
 a o uni şi cârmui pe toată faţa pământului,
 iar nouă să ne dea harul,
 ca, trăind în pace şi linişte,
 să-l preamărim pe Dumnezeu, Tatăl Atotputernic.

Rugăciune în tăcere. Apoi, preotul:

V. Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
 care în Cristos ai arătat mărirea ta tuturor neamurilor, 

ocroteşte lucrările îndurării tale,
pentru ca Biserica ta, răspândită pe întregul pământ,
să stăruie cu credinţă neclintită în mărturisirea numelui tău.
Prin Cristos, Domnul nostru.

R. Amin.

I

Sã ne rugãm, aºadar, fraþilor preaiubiþi,

|

a luipentru Biserica sfântã

Dum- ne -

|
zeu, ca Domnul ºi Dumnezeul nostru sã binevoiascã

a-i dãrui pace, a o uni ºi cârmui pe toatã -

|
fa - þa pã mân - tu - lui,

iar nouã sã ne dea harul ca trãind în

|
pa - ce ºi li - niº - te

sã-l preamãrim pe Dumnezeu, Ta - tãl nic.-a -tot pu - -ter
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II. Pentru papa
I

Sã     ne rugãm ºi pentru preafericitul nostru Pãrinte

(

Pa pa- N.

|)
,

ca     Domnul ºi Dumnezeul nostru,

|

lã,care l-a ales în demnitatea

|
e-pis-co-pa-

sã-l    pãstreze sãnãtos ºi nevãtãmat pentru

|
Bi - se - ri - ca sa cea sfân-tã,

spre a cârmui po - po rul- sfânt al Dom-nu - lui.

V. Să ne rugăm şi pentru preafericitul nostru Părinte Papa N.,
 ca Domnul şi Dumnezeul nostru,
  care l-a ales în demnitatea episcopală,
 să-l păstreze sănătos şi nevătămat
 pentru Biserica sa cea sfântă,
 spre a cârmui poporul sfânt al Domnului.

Rugăciune în tăcere. Apoi, preotul:

V. Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
 în înţelepciunea ta sunt întemeiate toate:

ascultă cu bunătate rugăciunile noastre
şi ocroteşte-l cu iubirea ta pe păstorul suprem
pe care l-ai ales pentru noi;
călăuzeşte prin el poporul creştin
şi fă-l să înainteze în credinţă.
Prin Cristos, Domnul nostru.

R. Amin.
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III. Pentru tot clerul şi poporul credincios

V. Să ne rugăm şi pentru episcopul nostru N.,*
 pentru toţi episcopii, preoţii şi diaconii Bisericii
 şi pentru toată mulţimea credincioşilor.

* Aici pot fi  amintite numele episcopilor coadiutori sau auxiliari, sau al unui alt episcop, aşa cum 
este notat în Normele generale ale Liturghierului roman, nr. 149.

Rugăciune în tăcere. Apoi, preotul:

V. Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
 care sfi nţeşti şi călăuzeşti cu Duhul tău 

întregul trup al Bisericii,
ascultă rugăciunile pe care ţi le aducem 
pentru toţi membrii ei,
ca, fi ecare după chemarea sa, 
prin harul tău, să te slujească necontenit cu fi delitate.
Prin Cristos, Domnul nostru.

R. Amin.

I

Sã ne rugãm ºi pentru -tru

(
e - pis-co -

) (
-pul tru(nos Pe- tru) (

)|
nos A - -u rel),

pen - tru toþi Episcopii, preoþii ºi di - a

|
- co - nii Bi - se cii- ri -

ºi pentru toatã mulþimea cre - din - cio - ºi - lor.

VINEREA SFÂNTĂ A PĂTIMIRII DOMNULUI 131

saptamana sfanta_final.indd   131 19.03.2008   11:08:20



IV.  Pentru catecumeni

V. Să ne rugăm şi pentru catecumeni,
 ca Domnul şi Dumnezeul nostru să le lumineze mintea şi inima
 şi să le deschidă poarta milostivirii sale,
 pentru ca, prin baia renaşterii,
  să primească iertarea tuturor păcatelor
 şi să fi e afl aţi şi ei în Isus Cristos Domnul nostru.

Rugăciune în tăcere. Apoi, preotul:

V. Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
 care dăruieşti pururi rodnicie Bisericii tale,

sporeşte credinţa şi înţelepciunea catecumenilor (noştri),
pentru ca, renăscuţi prin izvorul Botezului, 
să fi e primiţi în rândul fi ilor tăi adoptivi.
Prin Cristos, Domnul nostru.

R. Amin.

Sã    

I

ne rugãm pentru -
ca - te - -cu meni

caca te -- cu me Domnul ºi Dumnezeul-

|
nii noº- tri

nostru sã le lumineze mintea ºi inima ºi sã le dechidã poarta milos ti vi rii- - -

sa - le pen
||

- tru ca prin baia renaºterii sã primeascã iertarea

|

tu - tu - ror

pã - ca - te -
|

lor ºi sã fi - e a - flaþi ºi ei în I - sus

Cris- tos Dom- nul -nos tru.
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V. Pentru unitatea creştinilor

V. Să ne rugăm şi pentru toţi fraţii care cred în Cristos,
 ca Domnul şi Dumnezeul nostru
 să le dea harul de a înfăptui adevărul,
 să-i adune şi să-i păstreze în unica sa Biserică.

Rugăciune în tăcere. Apoi, preotul:

V. Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
 care aduni cele risipite şi le păstrezi laolaltă,

priveşte cu bunătate la turma Fiului tău,
pentru ca integritatea credinţei şi legătura iubirii 
să-i unească pe toţi cei care 
au fost consfi nţiţi prin acelaşi Botez.
Prin Cristos, Domnul nostru.

R. Amin.

V

Sã ne rugãm ºi pentru toþi fraþii ca - re cred în Cris- tos, ca

|
Domnul

| |
ºi Dumnezeul nostru sã le dea harul de a înfãptui -a de - vã - rul,

sã-i adune ºi sã-i - cã.în unica sapãs Bi-- setre -- rize
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VI. Pentru evrei

V. Să ne rugăm şi pentru evrei,
 ca Domnul Dumnezeul nostru,

care le-a vorbit lor mai întâi,
să le dea harul să crească în iubirea faţă de numele său
şi în fi delitate faţă de legământul său.

Rugăciune în tăcere. Apoi, preotul:

V. Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
 care ai dăruit făgăduinţele tale 

lui Abraham şi urmaşilor lui,
ascultă cu bunătate rugăciunile Bisericii tale,
pentru ca poporul pe care ţi l-ai dobândit la început 
să se învrednicească a ajunge 

 la plinătatea răscumpărării.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

R. Amin.

V

Sã vrei,ne rugãm ºi pen Domnul Dumnezeul nostru,- tru e -

|
ca

care le-a vorbit lor mai în- tâi, sã le dea harul sã creascã în iubirea faþã de

|

nu - me - le sãu

|

gã- -ºi în fidelitate faþã de -le mân tul sãu.
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VII.  Pentru aceia care nu cred în Cristos

V. Să ne rugăm şi pentru cei care nu cred în Cristos,
 ca, inspiraţi de lumina Duhului Sfânt,
 să poată intra şi ei pe calea mântuirii.

Rugăciune în tăcere. Apoi, preotul:

V. Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
 te rugăm ca toţi cei care nu-l mărturisesc pe Cristos

să trăiască în sinceritatea inimii în faţa ta,
şi astfel, să afl e adevărul;
iar nouă dă-ne harul 
să înaintăm mereu în iubire unii faţă de alţii
şi să căutăm a pătrunde mai adânc 
misterul vieţii dumnezeieşti,
pentru ca, astfel, să fi m în lume 
adevăraţi martori ai dragostei tale.
Prin Cristos, Domnul nostru.

R. Amin.

V

Sã    ne rugãm ºi pentru cei care nu tos, ca,

|
inspiraþi de luminacred în Cris-

Du- -hu

|
Sfânt,lui sã poatã in- tra ºi ei pe ca - lea -mân - itu - rii.
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VIII. Pentru cei care nu cred în Dumnezeu

V. Să ne rugăm şi pentru cei care nu-l recunosc pe Dumnezeu,
 ca şi ei, urmând cu inimă sinceră cele drepte,
 să se învrednicească a ajunge
 la acelaşi Dumnezeu.

Rugăciune în tăcere. Apoi, preotul:

V. Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
 tu i-ai creat pe toţi oamenii, 

pentru ca, pururi dorindu-te, să te caute
şi, găsindu-te, să-şi afl e pacea inimii;
fă, te rugăm, ca în ciuda oricăror piedici,
toţi oamenii să descopere semnele bunătăţii tale,
precum şi mărturia pe care ţi-o dau, prin fapte bune,
cei care cred în tine,
şi astfel, să te recunoască, plini de bucurie,
pe tine, singurul Dumnezeu adevărat 
şi Tatăl nostru al tuturor.
Prin Cristos, Domnul nostru.

R. Amin.

V

Sã     ne rugãm ºi pentru cei care nu-l recunosc pe -ne- zeu, ca

|
ºi ei,Dum

te,urmând cu inimã sincerã sã se învredniceascãce
|

- le drep -

a a - jun -ge la a ce- - laºi Dum-ne- zeu.
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IX.  Pentru conducătorii statelor

V. Să ne rugăm şi pentru toţi conducătorii statelor,
 ca Domnul şi Dumnezeul nostru
 să le călăuzească mintea şi inima după voinţa sa,
 spre adevărata pace şi libertate.

Rugăciune în tăcere. Apoi, preotul:

V. Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
 în mâna ta sunt inimile oamenilor 

şi drepturile popoarelor;
priveşte cu bunătate la cei care ne conduc,
ca, prin darul tău,
să statornicească pe întreg pământul
siguranţa păcii, bunăstarea popoarelor 
şi libertatea religiei.
Prin Cristos, Domnul nostru.

R. Amin.

I

Sã ne rugãm ºi pentru toþi lor,con - du - cã - to - rii

|
-sta -te

ca Domnul ºi Dumnezeul nostru sã le cãlãuzeascã mintea ºi inima dupã

vo - in - þa sa,

|
spre adevãrata pace ºi li - ber - ta - te.
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X.  Pentru cei care suferă

V. Să ne rugăm, fraţilor preaiubiţi,
  ca Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul,
 să îndepărteze din lume toate greşelile,
 să vindece toate bolile, să alunge foametea,
  să deschidă închisorile, să rupă toate lanţurile,
 să-i apere pe cei care călătoresc, să-i întoarcă pe cei rătăciţi,
 să dăruiască sănătate celor bolnavi
 şi celor care mor, mântuire.

Rugăciune în tăcere. Apoi, preotul:

V. Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
 mângâierea celor întristaţi şi tăria celor care suferă,

să ajungă la tine rugăciunile celor ce te cheamă în ajutor 
din orice strâmtorare, pentru ca toţi, în încercările lor, 
să aibă bucuria de a simţi îndurarea ta.
Prin Cristos, Domnul nostru.

R. Amin.

Sã ne rugãm, fraþilor preaiubiþi,

|

- -

|
ca Dumnezeu, Tatãl a - tot -pu ter nic

sã îndepãrteze din lume toa - te gre - ºe

|
- li - le, sã vindece

toa - te bo - li -

|
le, sã a - lun - ge foa

|
- me - tea, sã deschidã

în- chi -so - ri - le,

|
sã ru - pã toa - te lan - þu - ri - le,

||
sã-i apere

pe cei care cã - lã - to

|
- resc, sã-i întoarcã pe

|
cei rã - tã- ciþi, sã dãruiascã

sãnãtate ce - ºi celor care mor  – lor bol
|

- navi, mân - tu - i - re.
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PARTEA A DOUA
ADORAREA SFINTEI CRUCI

14. După terminarea rugăciunii universale, se face adorarea solemnă a sfi ntei cruci. Dintre cele două 
forme de înfăţişare a crucii, indicate aici, se va alege aceea care corespunde mai bine exigenţelor 
pastorale.

ÎNFĂŢIŞAREA SFINTEI CRUCI
Prima formă

15. Diaconul, sau alt slujitor potrivit, împreună cu slujitorii, merge în sacristie, de unde aduce în proce-
siune crucea, acoperită cu un văl de culoare violetă, prin biserică, până în centrul prezbiteriului, 
însoţită de doi slujitori cu lumânări aprinse. 

 Preotul, stând în faţa altarului cu faţa spre popor, primeşte crucea, îi dezveleşte partea de sus şi 
o ridică, intonând îndemnul: Iată lemnul crucii, fi ind ajutat în cântare de diacon sau, dacă este cazul, 
de cor. Toţi răspund: Veniţi să-l adorăm! La terminarea răspunsului, toţi îngenunchează şi adoră 
câteva clipe în tăcere crucea pe care preotul, stând în picioare, o ţine ridicată.

 O altă formă de cântare, la pag. 249.

 Apoi, preotul dezveleşte braţul drept al crucii şi, ridicând crucea din nou, intonează îndemnul Iată 
lemnul crucii şi celelalte, ca mai sus.

 În sfârşit, dezveleşte complet crucea şi, ridicând-o, repetă pentru a treia oară îndemnul Iată lemnul 
crucii şi celelalte, ca prima dată.

¤.       Ia - tã

|
lem-nul cru - cii, de ca -re a a - târ - nat

mân - tu - i - rea lu - mii.

#. Ve - niþi sã ne -în chi -nãm.
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A doua formă

16. Preotul, sau diaconul, sau alt slujitor potrivit, împreună cu slujitorii, merge la uşa bisericii, unde 
primeşte crucea neacoperită, iar slujitorii iau lumânările aprinse; toţi pornesc în procesiune prin 
biserică, spre prezbiteriu. În apropierea uşii, în mijlocul bisericii şi înainte de intrarea în prezbiteriu, 
cel care poartă crucea o ridică şi intonează îndemnul Iată lemnul crucii, la care toţi răspund: Veniţi 
să-l adorăm!; după fi ecare răspuns, toţi îngenunchează şi adoră câteva momente în tăcere, ca mai 
sus.

ADORAREA SFINTEI CRUCI

17. Apoi, însoţit de doi slujitori cu lumânări aprinse, preotul sau diaconul duce crucea la intrarea în 
prezbiteriu, sau într-un alt loc potrivit, şi o aşază acolo, sau o dă slujitorilor ca să o ţină, punând 
lumânările la dreapta şi la stânga crucii.

18. La adorarea crucii, primul care se apropie este preotul celebrant, după ce, dacă e cazul, şi-a dat jos 
cazula şi încălţămintea. Urmează apoi clerul, slujitorii laici şi credincioşii, care vin ca într-un fel 
de procesiune şi venerează crucea printr-o îngenunchere simplă sau prin alt semn adecvat, conform 
obiceiului locului, de exemplu, sărutând-o.

19. Se va prezenta pentru adoraţie o singură cruce. Dacă numărul credincioşilor este prea mare şi nu poate 
veni fi ecare dintre ei la adoraţie, preotul, după ce o parte dintre credincioşi a venit să adore crucea, 
o ia şi, stând în mijloc, în faţa altarului, invită poporul, prin câteva cuvinte, la adorarea sfi ntei cruci; 
apoi, ţine crucea ridicată mai sus, câteva momente, iar credincioşii o adoră în tăcere.

20. În timpul adorării sfi ntei cruci, se cântă antifona Crucii tale, Plângerea Mântuitorului, imnul 
Cruce sfântă sau alte cântece potrivite. În timpul cântărilor, cei care au făcut adoraţia pot şedea.

Cântări în timpul  adorării sfi ntei cruci

Ant. Crucii tale ne închinăm, Stăpâne,
 şi sfânta înviere a ta o lăudăm şi o preamărim,
 căci, iată, prin lemnul crucii a venit bucuria în toată lumea.

 Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze;
 să-şi îndrepte spre noi faţa senină
 şi să se îndure de noi. Cf. Ps 66(67),2

Se repetă antifona: Crucii tale…
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Plângerea Mântuitorului

Părţile care se cântă de un cor sunt indicate cu numerele 1 (corul întâi) şi 2 (corul al doilea); ceea 
ce trebuie cântat de ambele coruri împreună este indicat astfel: 1 şi 2. Unele versuri pot fi  cântate 
şi de doi cântăreţi.

I
 Textul pe note, la pag. 251.

 1 şi 2

− Poporul meu, spune-mi, ce rău ţi-am făcut? 
Sau cu ce te-am întristat?
Răspunde-mi!

1

− Eu te-am eliberat din robia Egiptului,
iar tu i-ai pregătit Mântuitorului tău crucea.

1 Hágios o Theós.
2 Sfi nte Dumnezeule.
1 Hágios Ischyrós.
2 Sfi nte Tare.
1 Hágios Athánatos, eléison himás.
2 Sfi nte fără de moarte, îndură-te de noi.

1 şi 2

− Patruzeci de ani te-am călăuzit prin pustiu,
te-am hrănit cu mană cerească
şi te-am dus în ţara făgăduită,
iar tu i-ai pregătit Mântuitorului tău crucea.

1 Hágios o Theós.
2 Sfi nte Dumnezeule.
1 Hágios Ischyrós.
2 Sfi nte Tare.
1 Hágios Athánatos, eléison himás.
2 Sfi nte fără de moarte, îndură-te de noi.
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1 şi 2

− Ce aş mai fi  putut să fac pentru tine şi nu am făcut?
Te-am sădit ca pe cea mai frumoasă vie a mea, 
şi tu nu mi-ai dat în schimb decât amărăciune;
pentru setea mea tu n-ai avut decât oţet 
şi cu o suliţă ai străpuns coasta Mântuitorului tău.

1 Hágios o Theós.
2 Sfi nte Dumnezeule.
1 Hágios Ischyrós.
2 Sfi nte Tare.
1 Hágios Athánatos, eléison himás.
2 Sfi nte fără de moarte, îndură-te de noi.

II

Cantorii:

− Eu pentru tine am biciuit Egiptul, făcând să moară-ntâii săi născuţi,
iar tu, drept răsplată, m-ai dat la biciuire.

1 şi 2 repetă:

R. Poporul meu, spune-mi, ce rău ţi-am făcut? 
Sau cu ce te-am întristat? Răspunde-mi!

Cantorii:

− Eu te-am scos din Egipt, înecându-l pe Faraon în Marea Roşie:
iar tu m-ai dat în mâinile marilor preoţi.

1 şi 2 repetă:

R. Poporul meu…

Cantorii:

− Eu am deschis marea înaintea ta, 
iar tu mi-ai deschis coasta cu suliţa.

1 şi 2 repetă:

R. Poporul meu…
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Cantorii:

− Eu te-am condus mergând înaintea ta într-un nor luminos,
iar tu m-ai condus legat în faţa lui Pilat.

1 şi 2 repetă:

R. Poporul meu…

Cantorii:

− Eu te-am hrănit cu mană în pustiu, 
iar tu m-ai biciuit şi m-ai lovit cu palmele.

1 şi 2 repetă:

R. Poporul meu…

Cantorii:

− Eu ţi-am potolit setea în pustiu,
 scoţând apă din stâncă,

iar tu, ca băutură, mi-ai dat fi ere şi oţet.

1 şi 2 repetă:

R. Poporul meu…

Cantorii:

− Eu pentru tine i-am lovit pe regii Canaanului,
iar tu m-ai lovit peste cap cu o trestie.

1 şi 2 repetă:

R. Poporul meu…

Cantorii:

− Eu ţi-am pus sceptru regesc în mână,
iar tu mi-ai aşezat coroană de spini pe cap.

1 şi 2 repetă:

R. Poporul meu…
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Cantorii:

− Eu te-am înălţat la o mare cinste, 
iar tu m-ai atârnat, în schimb,
pe lemnul crucii.

1 şi 2 repetă:

R. Poporul meu…

Imn
 Textul pe note, la pag. 250.

Toţi:

R. Cruce sfântă, lemn ce singur, între toţi copacii lumii,
ai purtat aşa coroană, aşa fl oare, aşa roade!
Lemn iubit, ce porţi în cuie o povară-atât de sfântă!

Cantorii:

− Gura mea să povestească lupta crâncenă şi sfântă,
biruinţa suferinţei, jertfa glorioasă-a crucii,
căci, murind, Mântuitorul
lumea a răscumpărat-o.

Toţi:

R. Cruce sfântă, lemn ce singur, între toţi copacii lumii,
ai purtat aşa coroană, aşa fl oare, aşa roade!

Cantorii:

− Creatoru-a toată fi rea s-a-ntristat văzând că omul
a muşcat din pomul morţii
şi-a căzut în grea osândă;
Domnu-a pus pecetea vieţii
pe copacu-nşelăciunii.

Toţi:

R. Lemn iubit, ce porţi în cuie o povară-atât de sfântă!
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Cantorii:

− Taina aceasta a fost cerută de misterul mântuirii,
ca, prin moartea lui,
să moară însăşi moartea omenirii;
pomul blestemat să poarte roadele tămăduirii.

Toţi:

R. Cruce sfântă, lemn ce singur, între toţi copacii lumii,
ai purtat aşa coroană, aşa fl oare, aşa roade!

Cantorii:

− La-mplinirea vremii sfi nte, din a cerului tărie,
Tatăl, Creatorul lumii, l-a trimis pe Fiul veşnic,
ca din sânul feciorelnic să se nască-n omenire.

Toţi:

R. Lemn iubit, ce porţi în cuie o povară-atât de sfântă!

Cantorii:

− Pruncul, aşezat pe paie în sălaşul strâmt şi rece,
ochii-şi îneca în lacrimi,
pe când Maica preacurată
înfăşa cu gingăşie trupul lui în albul scutec.

Toţi:

R. Cruce sfântă, lemn ce singur, între toţi copacii lumii,
ai purtat aşa coroană, aşa fl oare, aşa roade!

Cantorii:

− Dar Isus sporea cu vârsta şi cu duhu-nţelepciunii,
astfel că, în fl oarea vieţii, şi-a-mplinit chemarea sfântă
şi s-a dat pe sine însuşi, Miel nevinovat, la moarte.

Toţi:

R. Lemn iubit, ce porţi în cuie o povară-atât de sfântă!
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Cantorii:

− Iată cuiele, oţetul, fi erea, trestia, scuipatul;
iată, suliţa străpunge trupul blând, din care curge
râu de apă şi de sânge, ca să spele tot creatul!

Toţi:

R. Cruce sfântă, lemn ce singur, între toţi copacii lumii,
ai purtat aşa coroană, aşa fl oare, aşa roade!

Cantorii:

− O, copac semeţ, coboară ramurile, 
să nu doară mădularele strivite ale Regelui, 
menite să plătească, răstignite, a păcatului ocară!

Toţi:

R. Lemn iubit, ce porţi în cuie o povară-atât de sfântă!

Cantorii:

− Numai tu ai fost în stare să primeşti aşa onoare:
azi prin tine e salvată lumea naufragiată,
dându-i Mielul fără pată, Victima mântuitoare!

Toţi:

R. Cruce sfântă, lemn ce singur, între toţi copacii lumii,
ai purtat aşa coroană, aşa fl oare, aşa roade!

Finalul ce nu trebuie omis niciodată:

Toţi:

R. Preamărim pe Tatăl veşnic şi pe Fiul său, pe Duhul,
glorie Treimii Sfi nte înălţăm, căci ea de-a pururi
poartă-n palmă omenirea şi-o îndreaptă către ţintă. Amin.

În funcţie de situaţia locului sau de tradiţiile populare şi de necesităţi pastorale, se poate cânta Stabat 
Mater, după Gradualul roman, sau alt cântec potrivit în cinstea suferinţelor preasfi ntei Fecioare 
Maria.

21. După terminarea adoraţiei, crucea este dusă de diacon sau de slujitor la locul ei la altar. Lumânările 
aprinse se aşază fi e lângă altar, fi e pe altar, fi e în apropierea crucii.
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PARTEA A TREIA
SFÂNTA ÎMPĂRTĂŞANIE

22. Pe altar se aşterne o faţă de altar şi se aşază corporalul şi Liturghierul. Apoi, diaconul sau, dacă nu este, 
preotul însuşi, punându-şi vălul umeral, aduce direct la altar preasfântul Sacrament de la locul unde 
a fost pus, în timp ce toţi stau în picioare în tăcere. Doi slujitori însoţesc preasfântul Sacrament, cu 
lumânări aprinse, apoi le aşază lângă altar sau pe altar.

 După ce diaconul, dacă este prezent, a pus pe altar preasfântul Sacrament şi a descoperit pixida, 
preotul se apropie de altar şi îngenunchează. 

23. Apoi, preotul spune cu glas tare, cu mâinile împreunate:

V. Îndemnaţi de porunca Mântuitorului
  şi povăţuiţi de învăţătura sa dumnezeiască, 

îndrăznim a spune:

Preotul, cu braţele deschise, şi toţi cei de faţă continuă:

R. Tatăl nostru, care eşti în ceruri:
 sfi nţească-se numele tău;

vie împărăţia ta;
facă-se voia ta, precum în cer,
aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele
dă-ne-o nouă astăzi;
şi ne iartă nouă greşelile noastre,
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri;
şi nu ne duce pe noi în ispită;
ci ne mântuieşte de Cel Rău.

24. Preotul continuă singur, cu braţele deschise:

V. Mântuieşte-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele
 şi binevoieşte a da pacea în zilele noastre,

pentru ca, ajutaţi de milostivirea ta,
să fi m pururea liberi de păcat şi feriţi de orice tulburare,
aşteptând speranţa fericită
şi venirea Mântuitorului nostru Isus Cristos.

Preotul îşi împreunează mâinile. 
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Poporul încheie rugăciunea cu aclamaţia:

R. Căci a ta este împărăţia, 
şi puterea, şi mărirea în veci!

25. Apoi preotul, cu mâinile împreunate, spune în taină:

V. Primirea trupului tău, Doamne Isuse Cristoase,
să nu-mi fi e spre judecată şi osândă,
ci, prin bunătatea ta, să-mi folosească
spre apărarea sufl etului şi a trupului şi spre tămăduirea mea.

26. Preotul îngenunchează, ia ostia şi, ţinând-o puţin ridicată deasupra pixidei, stând cu faţa spre popor, 
spune cu glas tare:

V. Iată Mielul lui Dumnezeu,
 iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii.

Fericiţi cei chemaţi la ospăţul Mielului.

Şi, împreună cu poporul, spune o singură dată:

R. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu,
dar spune numai un cuvânt
şi se va tămădui sufl etul meu.

27. Plecându-se spre altar, preotul se împărtăşeşte cu veneraţie din trupul lui Cristos, spunând în taină: 
Trupul lui Cristos.

28. Apoi îi împărtăşeşte pe credincioşi. În timpul împărtăşaniei, se poate cânta Psalmul 21(22) sau alt 
cântec corespunzător momentului.

29. După terminarea împărtăşaniei, pixida este dusă de către diacon sau un slujitor adecvat în locul 
pregătit în afara bisericii, sau, dacă împrejurările o cer, este aşezată în tabernacol.

30. Apoi, preotul spune: Să ne rugăm şi, după ce a păstrat, dacă e cazul, un timp de tăcere sacră, ros-
teşte Rugăciunea după împărtăşanie:

V. Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
  care ne-ai dăruit viaţă nouă
 prin fericita pătimire şi înviere a Fiului tău, Domnul nostru Isus Cristos,

păstrează în noi lucrarea îndurării tale,
pentru ca, împărtăşindu-ne din această taină,
viaţa noastră să fi e o neîncetată cântare de laudă adusă ţie.
Prin Cristos, Domnul nostru.
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31. La încheiere, diaconul sau, în lipsa lui, preotul însuşi poate să facă îndemnul: Plecaţi-vă fruntea 
pentru binecuvântare.

 Apoi, preotul, stând cu faţa la popor şi întinzând braţele asupra poporului, rosteşte Rugăciunea asupra 
poporului:

V. Te rugăm, Doamne,
  să reverşi belşugul binecuvântării tale
  asupra poporului credincios,

care a celebrat moartea Fiului tău în speranţa învierii lui;
dăruieşte-i iertare şi mângâiere, sporeşte-i credinţa
şi învredniceşte-l de mântuirea veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

32. Toţi, după ce au îngenuncheat în faţa crucii, pleacă în tăcere. 

33. După celebrare, altarul poate fi  dezgolit, păstrându-se totuşi pe el crucea cu două sau patru lumâ-
nări.

34. Cei care au luat parte la acţiunea liturgică solemnă din această după-amiază nu mai recită Vesperele.
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1. În Sâmbăta Sfântă, Biserica rămâne lângă mormântul Domnului, în rugăciune şi post, meditând 
pătimirea şi moartea lui, precum şi coborârea lui la cei din iad, şi aşteptând învierea lui.

2. Biserica se abţine de la celebrarea Liturghiei, masa altarului fi ind dezgolită, până după Vigilia solemnă 
sau privegherea nocturnă în aşteptarea învierii, când tristeţea va face loc bucuriilor pascale, de bel-
şugul cărora va tresălta timp de cincizeci de zile.

3. În această zi, sfânta Împărtăşanie se poate da numai ca viatic.
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DUMINICA PAªTELUI:
Învierea Domnului
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VIGILIA PASCALĂ
DIN NOAPTEA SFÂNTĂ

1.  Conform unei tradiţii foarte vechi, această noapte este o „priveghere în cinstea Domnului“ (Ex 12,42), 
astfel încât credincioşii, după îndemnul Evangheliei (Lc 12,35-37), ţinând în mâini făcliile aprinse, 
să fi e asemenea unor oameni care aşteaptă ca Domnul să se întoarcă, pentru ca, atunci când va sosi, 
să-i afl e priveghind şi să-i aşeze la masa lui.

2.  Privegherea din această noapte, care este cea mai mare şi mai nobilă dintre toate solemnităţile, să 
fi e unică pentru fi ecare biserică. Ea să fi e astfel orânduită: după ceremonia luminii (lucernarium) 
şi preconiul pascal (care este prima parte a acestei Vigilii), sfânta Biserică meditează faptele minu-
nate pe care le-a săvârşit Domnul Dumnezeu pentru poporul său încă de la început, plină de încre-
dere în cuvântul şi în făgăduinţa lui (partea a doua, sau Liturgia cuvântului), până când, apropiindu-se 
ziua Învierii, împreună cu noii săi membri renăs cuţi prin Botez (partea a treia), este chemată la 
masa pe care Domnul a pregătit-o poporului său, memorialul morţii şi învierii sale, până când va 
veni (partea a patra).

3.  Întreaga celebrare a Vigiliei pascale trebuie să se desfăşoare în timpul nopţii, astfel încât să nu înceapă 
înainte de căderea nopţii, sau să se termine înainte de ivirea zorilor zilei de duminică.

4.  Liturghia Vigiliei, chiar dacă se celebrează înainte de miezul nopţii, este Liturghia pascală a dumi-
nicii Învierii.

5.  Cine participă la Liturghia din timpul nopţii se poate împărtăşi din nou la Liturghia din ziua de 
Paşti. Cel care celebrează sau concelebrează Liturghia din timpul nopţii poate celebra sau concelebra 
şi a doua Liturghie în ziua de Paşti.

  Vigilia pascală înlocuieşte Ofi ciul lecturilor.

6.  Preotul este asistat în mod obişnuit de diacon. În lipsa lui, funcţiile sale sunt preluate de însuşi preotul 
celebrant sau de un concelebrant, cu excepţia acelora care sunt indicate mai jos.

  Preotul şi diaconul se îmbracă în veşminte albe, ca pentru Liturghie.

7.  Se pregătesc lumânări pentru toţi cei care participă la priveghere. Luminile din biserică sunt stinse.
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PARTEA ÎNTÂI:
ÎNCEPUTUL SOLEMN AL VIGILIEI

SAU CEREMONIA LUMINII

BINECUVÂNTAREA FOCULUI

8.  Într-un loc potrivit, în afara bisericii, se pregăteşte focul. După ce poporul s-a adunat aici, preotul 
vine împreună cu slujitorii, dintre care unul duce lumânarea pascală. Nu se duc crucea procesională 
şi lumânările.

  Acolo unde focul nu poate fi  aprins în afara bisericii, ritul se desfăşoară după cum se menţionează, 
mai jos, la nr. 13.

9.  Preotul şi credincioşii fac semnul crucii, în timp ce el spune: În numele Tatălui, şi al Fiului, şi 
al Sfântului Duh. Apoi, salută în modul obişnuit poporul adunat şi îi adresează un scurt îndemn 
în legătură cu privegherea de noapte, folosind cuvintele de mai jos sau altele asemănătoare:

V. Fraţilor preaiubiţi,
în această noapte preasfântă,
în care Domnul nostru Isus Cristos a trecut din moarte la viaţă,
Biserica îi cheamă pe fi ii săi, răspândiţi în lumea întreagă,
să se adune în priveghere şi rugăciune.
Dacă vom comemora astfel Paştele Domnului,
ascultându-i cuvântul şi celebrându-i tainele sfi nte,
vom avea speranţa de a fi  părtaşi de biruinţa lui asupra morţii
şi de a trăi împreună cu el în Dumnezeu.

10.  Apoi, preotul binecuvântează focul, spunând, cu braţele deschise:

V. Să ne rugăm:
 Dumnezeule, care, prin Fiul tău,
 ai dăruit credincioşilor fl acăra luminii tale,

sfi nţeşte  acest foc nou
şi, prin aceste sărbători ale Paştelui,
înfl ăcărează-ne de dorinţe cereşti,
ca să putem ajunge cu inimi curate
la sărbătorile luminii veşnice.
Prin Cristos, Domnul nostru.

R.  Amin.
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PREGĂTIREA
LUMÂNĂRII PASCALE

11.  După ce a fost binecuvântat focul cel nou, unul dintre slujitori aduce lumânarea pascală în faţa preo-
tului care, cu un stilum, trasează pe ceara lumânării o cruce. Apoi, face deasupra ei litera grecească 
Alpha şi dedesubt litera Omega, iar între braţele crucii, patru cifre, exprimând anul curent. Între 
timp, spune:

1.  Cristos ieri şi astăzi, 

Trasează linia verticală,

2.  Începutul şi sfârşitul, 

trasează linia transversală,

3.  Alpha 

trasează deasupra crucii litera A,

4.  şi Omega,

trasează sub cruce litera Ω.

5.  Ale lui sunt timpurile 

Trasează prima cifră a anului curent în colţul din stânga sus al crucii,

6.  şi veşnicia. 

trasează a doua cifră a anului curent, în colţul din dreapta sus al crucii.

7.  A lui este mărirea şi puterea 

Trasează a treia cifră a anului curent, în colţul din stânga jos al crucii,

8.  pentru toată veşnicia. Amin. 

trasează a patra cifră a anului curent, în colţul din dreapta jos al crucii.

12.  După trasarea crucii şi a celorlalte semne, preotul poate înfi ge în ceară cinci boabe de tămâie, în 
formă de cruce, spunând în acest timp:

+A

2       0

0       7

Ω
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1.  Prin rănile sale sfi nte, 

2.  glorioase, 

3.  să ne păzească 

4.  şi să ne ocrotească,

5.  Cristos Domnul. Amin.

13.  Acolo unde, din cauza unor eventuale difi cultăţi, nu se poate face aprinderea focului, binecuvântarea 
focului se va adapta la împrejurări. După ce poporul se adună, ca de obicei, în biserică, preotul şi 
slujitorii care poartă lumânarea pascală vin la uşa bisericii. Poporul, pe cât posibil, se întoarce către 
preot.

  Se fac salutul şi îndemnul ca mai sus, la nr. 9; apoi, se binecuvântează focul şi se pregăteşte lumâ-
narea pascală, ca mai sus, la nr. 10-12.

14.  Din focul cel nou, preotul aprinde lumânarea pascală, spunând:

V. Lumina lui Cristos, care învie plin de mărire,
să risipească întunericul inimii şi al minţii.

  În ce priveşte elementele anterioare, conferinţele episcopale pot stabili şi alte forme care corespund 
mai bine tradiţiei şi mentalităţii poporului respectiv.

PROCESIUNEA

15.  După ce a fost aprinsă lumânarea pascală, unul dintre slujitori ia cărbuni aprinşi din foc şi îi pune 
în cădelniţă, iar preotul pune tămâie în modul obişnuit. Diaconul, sau, în lipsa lui, un alt slujitor 
adecvat ia de la slujitor lumânarea pascală şi se face procesiunea. Cădelnicerul, cu cădelniţa fume-
gândă, merge înaintea diaconului sau a unui alt slujitor, care duce lumânarea pascală. Urmează 
preotul cu slujitorii şi poporul, care ţin cu toţii lumânările stinse în mâini.

  La uşa bisericii, diaconul, stând în picioare şi ridicând lumânarea pascală, cântă:

− Lumen Christi. sau: − Lumina lui Cristos!

1

4      2      5

3

¤. Lu - mi - na lui Cris- tos!
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 Toţi răspund: 

R. Deo grátias. sau: R. Mulţumim lui Dumnezeu.

  Preotul aprinde lumânarea sa de la lumânarea pascală.

16.  Diaconul înaintează spre mijlocul bisericii; aici, stând în picioare şi ridicând lumânarea pascală, 
cântă din nou:

− Lumen Christi.  sau: − Lumina lui Cristos!

 Toţi răspund: 

R. Deo grátias. sau: R. Mulţumim lui Dumnezeu.

  Toţi îşi aprind lumânările de la lumânarea pascală.

17.  Ajungând la altar, diaconul, cu faţa la popor, ridică lumânarea pascală şi cântă a treia oară:

− Lumen Christi.  sau: − Lumina lui Cristos!

 Toţi răspund: 

R. Deo grátias. sau: R. Mulţumim lui Dumnezeu.

  Apoi, diaconul aşază lumânarea pascală pe sfeşnicul pregătit lângă pupitru, sau în mijlocul prezbi-
teriului. Se aprind luminile din biserică, cu excepţia lumânărilor de la altar.

VESTIREA SOLEMNĂ A ÎNVIERII

18.  Ajuns la altar, preotul merge la scaunul său, îi dă lumânarea slujitorului, pune tămâie în 
cădelniţă şi o binecuvântează, ca în timpul Liturghiei, la Evanghelie. Diaconul merge la preot 
şi, spu nând: Binecuvântează, părinte, cere şi primeşte binecuvântarea de la preot, care îi spune cu 
glas scăzut:

V. Domnul să fi e în inima ta şi pe buzele tale, 
ca să poţi vesti cu vrednicie preconiul său pascal: 
în numele Tatălui, şi al Fiului,  şi al Sfântului Duh.

Diaconul răspunde:

R. Amin.

  Această binecuvântare se omite dacă preconiul este vestit de altcineva decât de diacon.

#. Mul - þu mim- lui Dum ne- - zeu.
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19.  Diaconul, după ce a tămâiat cartea şi lumânarea pascală, cântă preconiul pascal de la amvon sau 
de la pupitru. Toţi stau în picioare, ţinând în mâini lumânările aprinse. 

  În lipsa diaconului, preconiul pascal poate fi  vestit de preotul însuşi sau de un preot concelebrant. 
Dacă, însă, dintr-o necesitate, preconiul este vestit de un cantor laic, se omit cuvintele de la De 
aceea, fraţilor preaiubiţi şi până la sfârşitul îndemnului, precum şi salutul Domnul să fi e cu voi.

  Preconiul, chiar şi în forma scurtă (pag. 171), poate fi  cântat.

Tresãltaþi de bucuri-e, voi îngerilor,oºtire cereascã, bucuraþi-vã,

| | |

voi slujiþi pe Dumnezeu, vestiþi cu sunetetoþi cei care îl
|

de trâmbiþe biruinþa unui împãrat atât de ma- re.

|

Bu-cu-rã-te ºi tu, pãmântule, învãluit în atâta -mi-nã,

| |
lu

cãci Împãratul cel veºnic te-a îmbrãcat în strãlucirea sa ºi a
|

întunericul nopþii ta - le. Tre -sal -tã de bucurie,izgonit

Sfânta Bi- - splendoarea luminii

|

Maicã se ri-cã împodobitã cu

sa- le; sã rãsune acest sfânt lãcaº de strigãtele puternice
| |

a- le mul - þi - mii.

( De a-ceea, fraþilor preaiubiþi,adunaþi în jurul acestei sfinte
|

lumânãri, împreunãcu mine imploraþi îndurarea lui Dumnezeu
|
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a ter nic, ca el, - ales fãrã vred-

| |

cel -tot-pu- - pentru care m a

ni-ci-a mea în rândul sluji-to-ri -lor sãi, sã reverse asupra

| |

sa - le, ca sã cânt la-u-da a-ces -luminiimea strãlucirea
|

tei lu -mâ -nãri.

¤.  Domnul sã fi - e voi!cu #. ªi cu du-hul tãu.

¤.       Sus i -ni-mi- le! #. Le a-vem la Dom-nul. ¤.       Sã mul -

þu -mim Dom - nu- lui Dum- ne -ze - u - lui no - stru!

C vrednicu ºi drept - sãadevãrat e ste preamãrim
|

toatãcu

pe

|

înflãcãrarea inimii ºi cu toatã puterea glasului Dumnezeul

cel - - nãs- pe Fiul
|

sãuatot unulnevãzut, -Tatãl pu ter nic ºi

cut, Domnul

|

nos I-tru sus Cristos; ca re pentru

|
noi aplãtit-
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Pãrinteveºnicului datoria Adam ºi a spãlat cu
|

lãsatã de

sângele preasfânt pã - ca- tul strã - mo - ºesc.
|

sãu

A - -ta esteceas Paº-telui în jertfit a -
|

sãrbãtoarea care este

vã ra- Miel, sunt sfinþite su- fle te--
| |

de- - tul cu sângele cãruia

le cre -din cio- ºi -lor.-
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A-ceasta noap teae -- scosste -- în care
|

pe pãodinioarã i ai

pe fi lui el din Egipt ºi în ca- re i-ai fã--

| |
rinþii noºtri, -ii Isra

cut sã treacã prin Marea Ro-ºi - e ca pe'un drum uscat.

|

A noapteaceasta e -ste ca- tuluica-re a -
|

risipit întunericul pã

prin coloana cea - mi-noa sã.lu -

Aceasta este noaptea lumea aduce dincare-a-cum

|
în

|

toatã îi

nou har ºi-i cei care cred în Cristos,uneºte

| |
pela cu sfinþii

saptamana sfanta_final.indd   164 19.03.2008   11:08:30



fost stricãciunea lumii ºi din întu-ne-smulºidupã ce au din

ri - cul pã - ca - tu - lui.
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Aceasta teae- legãtuste - ri - le- în care Cristos
|

rupândnoap

mor - þii se î bi - ru- -nal -- torþã din a - dân - curi.

|
i

În zadar ne-am fi nãscut, n- fost rãs cum-pãraþi.

|
dacã -am fi

Cât este bu-nã-tade tea ºi îndurarea ta þã de noi.minunatã -

|

fa-

O, revãrsare -admirabilã perãscumpãraa dra gostei:pentru a-i

sclavi l -ai pe
|

în Fisuºi tãu.-ul-dat

O, pãcat al lui Adam, þie a murit Cristos, caredatoritã

te-a - - tu- i --a dus rea.nimicit ºi ne a mân

-ri - ciFe - tã vi- nã avut deai un Rãsparte -pentru cã

|

cumpãrãtor a - de ma -tât re.
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Da, cu adevãrat fe-ri-ci-tã noap

|

-te, þi s-a dat sãnumai þie

|

cu noºti o - ra în care Cristos a în-vi -at dinIsus

|
morþi.-

esteAceasta noaptea stã fi

|
scris: „Noaptea va

|
despre care

luminatã ca zi- noaptea mãua;

|
va înconjura ca o luminã

- - re bu - cu -ri - a

|
mea”.toastrã lu-- ci spre

-ces teiPuterea nopþi fã-rã-de - -gi-sfântã le, spa-a -

| |
a ºterge le

celorlã ori ce vi-nã,- -vã þi -

|

nevino - a,
|

pãcat lecãzuþi redãîn

celor bu-cu - a; stinge duºîntristaþi, - -i - a-du-ri -mã ni le, -ce
|

- - le - ge - frân - ge sil - ni - ci - i - le.rea,

|
în þe
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O, noapte -ri- ci - tã, tu eºti care ai -aceea îm
|

cu adevãrat fe

cerul cu - Dum- - cupã ne zeu o

|
pãcat -mân tul, pe - mul.
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aceastãÎn -ru lui caa ha primeºte, Pãrinte
|

Sfânt,noapte -

jertfã - -dã ºi flacãra aces -

|
teiaceastãde searã cântare de la u

lu- pe þi-omânãri oferã Sfânta Bisericã prin - -lecare
|

mâi ni

|

-noas tre. - caIatã - careînþelesul acestei lumânãri pas le, pe
|

Dumnezeuam -aprins o bi-

|

de - cul ne-cu-cinstea lui laîn fo

ei a fostvântat: deºi ea nu ºi-flacãra împãrþitã la a - tâ- þia a
|

pierdut nimic strã - ci sa.din -lu- rea
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Te -rugãm, a fã ca lumânarea

|
aceasta,sfinþitãºa-dar, Doamne,

în luicinstea nu în-me în ce- -re- catãu, sã lumineze
|

fãrã - ta
|

aceastã sã - cã în -tu ne-ri-cul.risipeas -noapte

o jertfãcaPrimeºte pe- þio ºi fã oplãcu-tã -e - sã

|
strãluceascã

împreunã mi - ni - le ce -ru-lui.cu lu -
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Preconiul Pascal
forma lungă

Textul fără cântare:

V. Tresăltaţi de bucurie, voi, îngerilor, oştire cerească, 
bucuraţi-vă, voi, toţi cei care îl slujiţi pe Dumnezeu,
vestiţi cu sunete de trâmbiţe biruinţa unui împărat atât de mare.
Bucură-te şi tu, pământule, învăluit în atâta lumină, 
căci împăratul cel veşnic te-a îmbrăcat în strălucirea sa 
şi a izgonit întunericul nopţii tale.
Tresaltă de bucurie, sfântă Maică Biserică, 
împodobită cu splendoarea luminii sale; 
să răsune acest sfânt lăcaş de strigătele puternice ale mulţimii.

(De aceea, fraţilor preaiubiţi, 
adunaţi în jurul acestei sfi nte lumânări, 
împreună cu mine, imploraţi îndurarea lui Dumnezeu cel atotputernic,
pentru ca el, care m-a ales, fără vrednicia mea,
în rândul slujitorilor săi,
să reverse asupra mea strălucirea luminii sale, 
ca să cânt lauda acestei lumânări.)
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|
luceafãrul - -

care -cio da tã,nu Fiul tãu, Domnul nostruapune ni - -

|
Isus

Cristos, se glori os din mormânt

|
revãrsatridicându --care - ºi a

strãlucirea o menesc ºi- - careasupra neamu ºilui vieþuieºte
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|
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(V.  Domnul să fi e cu voi! 
R.   Şi cu duhul tău.)
V.  Sus inimile!
R.   Le avem la Domnul.
V.  Să-i mulţumim Domnului Dumnezeului nostru!
R.   Vrednic şi drept este.

V. Cu adevărat vrednic şi drept este să-l preamărim
 cu toată înfl ăcărarea inimii şi cu toată puterea glasului

pe Dumnezeu cel nevăzut, Tatăl atotputernicul, 
şi pe Fiul său unul-născut, Domnul nostru Isus Cristos;
care pentru noi a plătit veşnicului Părinte datoria lăsată de Adam 
şi a spălat cu sângele său preasfânt păcatul strămoşesc.

Aceasta este sărbătoarea Paştelui,
în care este jertfi t adevăratul Miel, 
cu sângele căruia sunt sfi nţite sufl etele credincioşilor.

Aceasta este noaptea în care odinioară i-ai scos pe părinţii noştri, 
pe fi ii lui Israel din Egipt 
şi i-ai făcut să treacă Marea Roşie ca pe-un drum uscat.

Aceasta este noaptea care a risipit întunericul păcatului 
prin coloana cea luminoasă.

Aceasta este noaptea care acum în toată lumea îi aduce din nou la har 
şi-i uneşte cu sfi nţii pe cei care cred în Cristos, 
după ce au fost smulşi din stricăciunea lumii 
şi din întunericul păcatului.

Aceasta este noaptea în care Cristos, rupând lanţurile morţii, 
se înalţă biruitor din adâncuri.

În zadar ne-am fi  născut, dacă n-am fi  fost răscumpăraţi.
Cât de minunată este bunătatea şi îndurarea ta faţă de noi!
O, admirabilă revărsare a dragostei: 
pentru a-i răscumpăra pe sclavi, l-ai dat pe însuşi Fiul tău!

O, păcat al lui Adam, 
datorită ţie a murit Cristos, care te-a nimicit şi ne-a adus mântuirea!
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Fericită vină, 
pentru că ai avut parte de un Răscumpărător atât de mare!

Da, cu adevărat fericită noapte, numai ţie ţi s-a dat să cunoşti ora 
în care Isus Cristos a înviat din morţi.

Aceasta este noaptea despre care stă scris: 
„Noaptea va fi  luminată ca ziua; 
noaptea mă va înconjura ca o lumină strălucitoare, spre bucuria mea“.

Puterea sfântă a acestei nopţi şterge fărădelegile, spală orice vină, 
celor căzuţi în păcat le redă nevinovăţia, celor întristaţi, bucuria;
stinge duşmăniile, aduce înţelegerea, frânge silniciile.

O, noapte cu adevărat fericită, 
tu eşti aceea care ai împăcat cerul cu pământul, 
pe Dumnezeu cu omul.

În această noapte a harului, primeşte, Părinte Sfânt, ca jertfă de seară, 
această cântare de laudă şi fl acăra acestei lumânări,
pe care ţi-o oferă sfânta Biserică prin mâinile noastre.

Iată înţelesul acestei lumânări pascale, 
pe care am aprins-o în cinstea lui Dumnezeu
de la focul binecuvântat: 
deşi fl acăra ei a fost împărţită la atâţia, 
ea nu şi-a pierdut nimic din strălucirea sa.
Într-adevăr, ea se hrăneşte din fi inţa multor fl ori,
preschimbată de maica albină în ceară preţioasă.

Te rugăm, aşadar, Doamne,
fă ca lumânarea aceasta, sfi nţită în cinstea numelui tău, 
să lumineze fără încetare, ca în această noapte să risipească întunericul.

Să o găsească încă aprinsă Luceafărul dimineţii, 
acel Luceafăr care nu apune niciodată,
Fiul tău, Domnul nostru Isus Cristos, 
care, ridicându-se glorios din mormânt, 
şi-a revărsat strălucirea asupra neamului omenesc 
şi care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

R.   Amin.

SĂPTĂMÂNA SFÂNTĂ170

saptamana sfanta_final.indd   170 19.03.2008   11:08:32



Preconiul pascal
forma scurtă

V. Tresăltaţi de bucurie, voi, îngerilor, oştire cerească, 
bucuraţi-vă, voi, toţi cei care îl slujiţi pe Dumnezeu,
vestiţi cu sunete de trâmbiţe biruinţa unui împărat atât de mare!
Bucură-te şi tu, pământule, învăluit în atâta lumină, 
căci împăratul cel veşnic te-a îmbrăcat în strălucirea sa 
şi a izgonit întunericul nopţii tale.
Tresaltă de bucurie, sfântă Maică Biserică, 
împodobită cu splendoarea luminii sale; 
să răsune acest sfânt lăcaş 
de strigătele puternice ale mulţimii.

(V.  Domnul să fi e cu voi! 

R.   Şi cu duhul tău.)

V.  Sus inimile!

R.   Le avem la Domnul.

V.  Să-i mulţumim Domnului Dumnezeului nostru!

R.   Vrednic şi drept este.

V. Cu adevărat vrednic şi drept este 
să-l preamărim cu toată înfl ăcărarea inimii
şi cu toată puterea glasului
pe Dumnezeu cel nevăzut, Tatăl atotputernicul, 
şi pe Fiul său unul născut, Domnul nostru Isus Cristos;
care pentru noi a plătit veşnicului Părinte
datoria lăsată de Adam 
şi a spălat cu sângele său preasfânt păcatul strămoşesc.

Aceasta este sărbătoarea Paştelui,
în care este jertfi t adevăratul Miel, 
cu sângele căruia sunt sfi nţite sufl etele credincioşilor.

Aceasta este noaptea 
în care odinioară i-ai scos pe părinţii noştri, 
pe fi ii lui Israel din Egipt 
şi i-ai făcut să treacă Marea Roşie
ca pe un drum uscat.

Aceasta este noaptea care a risipit întunericul păcatului 
prin coloana cea luminoasă.

Aceasta este noaptea 
care acum în toată lumea îi aduce din nou la har 
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şi-i uneşte cu sfi nţii pe cei care cred în Cristos, 
după ce au fost smulşi din stricăciunea lumii 
şi din întunericul păcatului.

Aceasta este noaptea 
în care Cristos, rupând lanţurile morţii, 
se înalţă biruitor din adâncuri.

Cât de minunată este bunătatea şi îndurarea ta faţă de noi!
O, admirabilă revărsare a dragostei: 
pentru a-i răscumpăra pe sclavi, 
l-ai dat pe însuşi Fiul tău!

O, păcat al lui Adam, 
datorită ţie a murit Cristos, 
care te-a nimicit şi ne-a adus mântuirea!

Fericită vină,
pentru că ai avut parte de un Răscumpărător atât de mare!
Puterea sfântă a acestei nopţi
şterge fărădelegile, spală orice vină, 
celor căzuţi în păcat le redă nevinovăţia,
celor întristaţi, bucuria.

O, noapte cu adevărat fericită, 
tu eşti aceea care ai împăcat cerul cu pământul, 
pe Dumnezeu cu omul!

În această noapte a harului, 
primeşte, Părinte Sfânt, ca jertfă de seară, 
această cântare de laudă şi fl acăra acestei lumânări,
pe care ţi-o oferă sfânta Biserică prin mâinile noastre.

Te rugăm, aşadar, Doamne,
fă ca lumânarea aceasta, sfi nţită în cinstea numelui tău, 
să lumineze fără încetare, 
ca în această noapte să risipească întunericul.
Primeşte-o ca pe o jertfă plăcută ţie 
şi fă-o să strălucească împreună cu luminile cerului.

Să o găsească încă aprinsă Luceafărul dimineţii, 
acel Luceafăr care nu apune niciodată,
Fiul tău, Domnul nostru Isus Cristos, 
care, ridicându-se glorios din mormânt, 
şi-a revărsat strălucirea asupra neamului omenesc 
şi care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. 

R.  Amin.
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PARTEA A DOUA:
LITURGIA CUVÂNTULUI

20.  În această Vigilie, maica tuturor vigiliilor, sunt propuse nouă lecturi: şapte din Vechiul Testament 
şi două din Noul Testament (Epistola şi Evanghelia), care trebuie să fi e citite toate, oriunde aceasta 
este posibil, pentru a respecta caracterul Vigiliei, care cere prelungirea în timp.

21.  Cu toate acestea, acolo unde grave motive pastorale o cer, poate fi  redus numărul lecturilor din 
Vechiul Testament. Se va avea totuşi în vedere că citirea cuvântului lui Dumnezeu este o parte 
fundamentală a Vigiliei pascale. Se vor citi cel puţin trei lecturi luate din Vechiul Testament, şi 
anume din Lege şi Profeţi, şi se vor cânta psalmii responsoriali respectivi. Nu se va omite, însă, 
niciodată, citirea capitolului 14 din Exod, cu cântarea lui.

22.  Toţi sting lumânările şi se aşază. Înainte de începerea lecturilor, preotul le adresează credincioşilor 
acest îndemn sau altul asemănător:

V. Fraţilor preaiubiţi,
după ce am început cu solemnitate această priveghere,
să ascultăm cu inimi liniştite
cuvântul lui Dumnezeu.
Să medităm cum, odinioară,
Dumnezeu a izbăvit poporul său,
iar în vremurile din urmă,
l-a trimis pe Fiul său ca Răscumpărător.
Să ne rugăm Dumnezeului nostru
să desăvârşească lucrarea mântuitoare
a misterului pascal.

23.  Urmează lecturile. Lectorul merge la amvon şi citeşte prima lectură, după care psalmis tul sau can-
torul rosteşte psalmul, iar poporul răspunde. Apoi, toţi se ridică în picioare, iar preotul spune: Să 
ne rugăm şi, după ce toţi se roagă o vreme în tăcere, preotul rosteşte rugăciunea corespunzătoare 
lecturii. În locul psalmului responsorial se poate păstra un timp de tăcere sacră, omiţându-se, în 
acest caz, pauza după Să ne rugăm.
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LECTURILE

24.  LECTURA I 
Creaţia (Gen 1,1–2,2 sau 1,1.26-31a) şi Psalmul 103(104) sau 32(33).

forma lungă

Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse  
şi iată erau foarte bune.

Citire din cartea Genezei  1,1-2,2

 L
a început
1 Dumnezeu a creat cerul şi pământul. 
2 Pământul era pustiu şi gol. 

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

Cuvântul Domnului

sau forma scurtă:

Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse 
şi iată erau foarte bune.

Citire din cartea Genezei   1,1.26-31a

 L
a început
1 Dumnezeu a creat cerul şi pământul. 
26 Dumnezeu a zis: 

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

Cuvântul Domnului
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PSALMUL RESPONSORIAL  Ps  103(104),1-2a.5-6.10.12.13-14.24.35c (R.: 30)

R.: Tu îţi trimiţi Duhul tău şi ele vor fi  create,
şi vei reînnoi faţa pământului.

 
1 Binecuvântează, sufl ete al meu, pe Domnul!
 Doamne, Dumnezeul meu, tu eşti nemărginit de mare.
 Tu eşti înveşmântat în strălucire şi măreţie,
2a învăluit în lumină ca într-o haină! R.

5 Tu ai aşezat pământul pe temeliile sale,
 ca să nu se clatine în veci şi de-a pururi.
6 Tu l-ai acoperit cu abisul cum l-ai acoperi cu o haină;
 şi apele stăteau până deasupra munţilor. R.

10 Tu faci să ţâşnească izvoarele în văi
 şi ele se strecoară printre munţi.
12 Păsările cerului locuiesc deasupra lor
 şi dintre ramuri îşi înalţă glasul lor. R.

13 Tu laşi să cadă din lăcaşurile tale ploaie peste munţi;
 tu saturi pământul cu rodul lucrărilor tale.
14 Tu faci să crească iarbă pentru vite şi verdeţuri în folosul omului,
 ca el să scoată hrană din pământ. R.

24 Cât de numeroase sunt lucrările tale, Doamne:
 toate le-ai făcut cu înţelepciune;
 pământul este plin de creaturile tale.
35c Binecuvântează, sufl ete al meu, pe Domnul! R.

sau

PSALMUL RESPONSORIAL   Ps 32(33),4-5.6-7.12-13.20.22 (R.: 5b)
 
R.: Pământul este plin de bunătatea Domnului.

4 Drept este cuvântul Domnului
 şi toate lucrările sale sunt vrednice de crezare.
5 El iubeşte dreptatea şi adevărul,
 pământul este plin de bunătatea Domnului. R.
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6 Prin cuvântul Domnului au fost făcute cerurile
 şi prin sufl area gurii lui toate oştirile sale.
7 El ţine ca într-un burduf  apele mării
 şi pune în vistierii abisurile. R.
 
12 Fericit este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul,
 poporul pe care el şi l-a ales ca moştenire.
13 Domnul priveşte din ceruri,
 el îi vede pe toţi fi ii oamenilor. R.
 
20 Sufl etul nostru îl aşteaptă pe Domnul;
 pentru că el este ajutorul şi apărătorul nostru.
22 Fie, Doamne, mila ta asupra noastră,
 precum şi speranţa noastră este în tine. R.

După Lectura întâi, despre creaţie, se face următoarea rugăciune:

V. Să ne rugăm.
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
care cu negrăită înţelepciune orânduieşti toate lucrările tale,
dă-le celor răscumpăraţi harul să înţeleagă
că minunată a fost, la început, crearea lumii 
dar şi mai minunată, la plinirea timpurilor,
jertfa lui Cristos, Mielul nostru de Paşti,
care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

R.   Amin.

  Sau (referitor la crearea omului):

V. Să ne rugăm.
Dumnezeule, care în chip minunat l-ai creat pe om
şi în chip şi mai minunat l-ai răscumpărat,
dă-ne, te rugăm, harul 
să ne împotrivim statornic amăgirilor păcatului 
cu puterea spiritului,
ca să ne învrednicim a ajunge la bucuriile veşnice. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

R.  Amin.
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25.  LECTURA A II-A
Jertfa lui Abraham (Gen 22,1-18; sau 1-2.9a.10-13.15-18) şi Psalmul 15(16).

forma lungă:

Jertfa patriarhului nostru Abraham.

Citire din cartea Genezei   22,1-18

Î
n zilele acelea,
1 Dumnezeu l-a pus la încercare pe Abraham
şi i-a zis: 

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

Cuvântul Domnului
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sau forma scurtă:

Jertfa patriarhului nostru Abraham.

Citire din cartea Genezei  22,1-2.9a.10-13.15-18

Î
n zilele acelea,
1 Dumnezeu l-a pus la încercare pe Abraham
şi i-a zis: 

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

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL  Ps 15(16),5.8.9-10.11 (R.: 1)
 
R.: Păzeşte-mă, Dumnezeule,

pentru că mă încred în tine.
 
5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,
 tu eşti acela care ai în mână soarta mea.
8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;
 dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.
 
9 De aceea, inima mea se bucură şi sufl etul meu tresaltă de bucurie;
 ba chiar şi trupul meu se va odihni în speranţă,
10 deoarece nu vei lăsa sufl etul meu în locuinţa morţilor,
 nici nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. R.
 
11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii;
 în faţa ta sunt bucurii nespuse
 şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

După Lectura a doua, despre jertfa lui Abraham, se face următoarea rugăciune:

V. Să ne rugăm.
Dumnezeule, Părintele celor credincioşi, 
revărsând harul înfi erii,
tu sporeşti pe tot pământul numărul fi ilor făgăduinţei tale
şi, prin taina pascală a Botezului, 
pe Abraham, slujitorul tău, 
îl faci părintele tuturor neamurilor, după cum ai jurat;
dă-i poporului tău puterea să poată răspunde cum se cuvine
la harul chemării tale. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

R.   Amin.

DUMINICA PAŞTELUI: ÎNVIEREA DOMNULUI / VIGILIA PASCALĂ DIN NOAPTEA SFÂNTĂ 183

saptamana sfanta_final.indd   183 19.03.2008   11:08:34



26.  LECTURA A III-A  
Trecerea Mării Roşii (Ex 14,15–15,1) şi cântarea (Ex 15).

Fiii lui Israel au intrat prin mijlocul mării, mergând ca pe uscat.

Citire din cartea Exodului  14,15-15,1

Î
n zilele acelea,
15 Domnul i-a zis lui Moise:
„De ce strigi către mine?

 Porunceşte-le fi ilor lui Israel să pornească la drum,
16 iar tu ia-ţi toiagul, întinde-ţi braţul asupra mării şi desparte-o în două,
 pentru ca fi ii lui Israel să treacă prin mijlocul mării ca pe uscat.
17 Iată, eu voi împietri inima egiptenilor, 
 ca să meargă pe urmele lor în mare.
 Eu voi triumfa, spre gloria mea, 
 asupra faraonului şi a întregii sale armate,
 asupra carelor şi călăreţilor săi.
18 Atunci egiptenii vor şti că eu sunt Domnul,
 când voi triumfa, spre gloria mea,
 asupra faraonului, asupra carelor şi călăreţilor săi”.
19 Îngerul Domnului, care mergea în fruntea armatei lui Israel,
 şi-a schimbat locul şi mergea în urma lor.
 Stâlpul de nor s-a ridicat dinaintea lor şi s-a aşezat în spatele lor.
20 Astfel, a venit, a stat între tabăra egiptenilor şi tabăra fi ilor lui Israel.
 Acest nor era întuneric pentru unii,
 iar pentru ceilalţi, lumină în timpul nopţii
 şi toată noaptea n-au putut să se apropie unii de alţii.
21 Moise şi-a întins mâna asupra mării.
 Domnul a alungat marea, toată noaptea,
 cu un vânt puternic de la răsărit şi a transformat-o în uscat.
 Apele s-au despărţit,
22 iar fi ii lui Israel au intrat prin mijlocul mării, mergând ca pe uscat;
 apele erau ca un zid la dreapta şi la stânga lor.
23 Egiptenii, urmărindu-i, au intrat după ei în mijlocul mării
 cu toţi caii lui faraon, cu carele şi călăreţii lui.
24 Spre ziuă, Domnul a privit din stâlpul de foc
 şi din nor spre tabăra egiptenilor
 şi a umplut tabăra egiptenilor de spaimă.
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25 A făcut să sară roţile de la carele lor, încât cu greu mergeau carele.
 Atunci au strigat egiptenii: „Să fugim din faţa lui Israel, 
 căci Domnul se luptă pentru ei împotriva noastră”.
26 Domnul i-a zis lui Moise:
 „Întinde-ţi mâna asupra mării,
 ca să se întoarcă apele asupra egiptenilor, 
 asupra carelor lor şi asupra călăreţilor lor”.
27 Moise şi-a întins mâna asupra mării
 şi marea s-a întors spre ziuă la locul ei.
 Egiptenii fugeau împotriva apei
 şi i-a înecat Dumnezeu în mijlocul valurilor.
28 Apele s-au tras la loc 
 şi au acoperit carele şi călăreţii întregii oştiri a lui faraon,
 care intraseră după israeliţi în mare, şi nu a scăpat nici unul dintre ei.
29 Fiii lui Israel însă au trecut prin mare ca pe uscat
 şi apa le-a fost ca un zid la dreapta şi la stânga.
30 Aşa i-a salvat Domnul în ziua aceea pe israeliţi din mâinile egiptenilor
 şi a văzut Israel cadavrele egiptenilor pe ţărmul mării.
31 A văzut Israel puterea cea mare
 pe care a folosit-o Domnul împotriva egiptenilor.
 S-a temut poporul de Domnul 
 şi a crezut în Domnul şi în Moise, slujitorul lui.
15,1 Atunci, Moise şi fi ii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta:

PSALMUL RESPONSORIAL   Ex 15,1-2.3-4.5-6.13 şi 17-18 (R.: 1a)
 
R.: Să cântăm Domnului,

căci strălucită este biruinţa sa.
 
1 Să cântăm Domnului, căci strălucită este biruinţa sa:
 a aruncat în mare calul şi călăreţul.
2 Domnul este puterea şi tăria mea: el a devenit mântuirea mea,
 el este Dumnezeul meu, pe el îl voi cinsti; 
 el este Dumnezeul părinţilor mei, pe el îl voi preamări. R.
 
3 Domnul este un luptător viteaz;
 numele lui este Domnul.
4 A aruncat în mare carele şi oştirea lui faraon,
 luptătorii lui aleşi au fost înecaţi în Marea Roşie. R.
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5 Abisul i-a acoperit, s-au scufundat în adâncul mării ca o piatră.
6 Dreapta ta, Doamne, şi-a arătat puterea,
 dreapta ta, Doamne, l-a lovit pe duşman. R.

13 Ai călăuzit în îndurarea ta poporul pe care l-ai eliberat
 şi cu puterea ta l-ai purtat spre lăcaşul tău cel sfânt.
17 Tu vei duce poporul tău şi-l vei aşeza pe muntele moştenirii tale,
 în locul pe care tu, Doamne, ţi l-ai ales ca lăcaş,
 în templul tău cel sfânt, pe care l-au zidit mâinile tale.
18 Domnul domneşte de-a pururi, în veacul veacului! R.

După Lectura a treia, despre trecerea Mării Roşii, se face următoarea rugăciune:

V. Să ne rugăm.
Dumnezeule, noi vedem şi în zilele noastre
strălucind faptele minunate pe care le-ai săvârşit odinioară:
ceea ce ai făcut pentru un singur popor,
eliberându-l cu puterea dreptei tale de urmărirea egiptenilor,
săvârşeşti acum spre mântuirea tuturor neamurilor,
renăscându-le prin apa Botezului.
Fă ca toţi oamenii să fi e primiţi între fi ii lui Abraham
şi să aibă parte de demnitatea poporului ales.
Prin Cristos, Domnul nostru.

R.   Amin.

  Sau:

V. Să ne rugăm.
Dumnezeule, în lumina Noului Testament,
ai dezvăluit înţelesul străvechilor tale fapte minunate;
 astfel, Marea Roşie este chipul apei Botezului,
iar poporul eliberat din robie
prefi gurează misterul poporului creştin.
Dă-le tuturor neamurilor harul
ca, împărtăşindu-se prin credinţă
de demnitatea poporului ales,
să renască, prin puterea Duhului tău, la viaţa cea nouă.
Prin Cristos, Domnul nostru.

R.   Amin.

SĂPTĂMÂNA SFÂNTĂ186

saptamana sfanta_final.indd   186 19.03.2008   11:08:35



27.  LECTURA A IV-A 
Ierusalimul cel nou (Is 54,5-14) şi Psalmul 29(30).

În iubirea mea veşnică mă voi îndura de tine,
zice Domnul, răscumpărătorul tău.

Citire din cartea profetului Isaia 54,5-14

A
şa vorbeşte Domnul către Ierusalim: 
5 „Cel care te-a creat este soţul tău: 
numele lui este: Domnul oştirilor. 

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

DUMINICA PAŞTELUI: ÎNVIEREA DOMNULUI / VIGILIA PASCALĂ DIN NOAPTEA SFÂNTĂ 187

saptamana sfanta_final.indd   187 19.03.2008   11:08:35



14 Vei fi  clădit pe dreptate: 
 la adăpost de oprimare, de care nu va mai trebui să te temi; 
 eliberat de orice groază, 
 căci aceasta nu se va mai apropia de tine”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 29(30),2.4.5-6.11-12a.13b (R.: 2a)
 
R.: Te preamăresc, Doamne,

pentru că m-ai eliberat.

2 Te preamăresc, Doamne, pentru că m-ai eliberat
 şi n-ai lăsat pe vrăjmaşii mei să râdă de mine.
4 Doamne, tu mi-ai scos sufl etul din locuinţa morţilor,
 tu mi-ai dat viaţă, ca să nu cobor în mormânt. R.

5 Cântaţi Domnului, voi, credincioşii lui,
 preamăriţi memoria sfi nţeniei sale!
6 Căci mânia lui ţine o clipă, dar îndurarea lui ţine toată viaţa.
 Seara intră în casă plânsul, iar dimineaţa bucuria. R.

11 Ascultă-mă, Doamne, ai milă de mine!
 Doamne, fi i tu ajutorul meu!
12a Tu ai schimbat plânsul meu în dans,
13b Doamne, Dumnezeul meu, în veci te voi preamări! R.

După Lectura a patra, despre Ierusalimul cel nou, se face următoarea rugăciune:

V. Să ne rugăm.
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
pentru slava numelui tău,
împlineşte ceea ce ai făgăduit, pentru credinţa lor, părinţilor noştri 
şi înmulţeşte, prin înfi ere sfântă, numărul fi ilor tăi, 
pentru ca Biserica să vadă în mare parte împlinit cuvântul tău, 
de care drepţii vechiului legământ nu s-au îndoit niciodată.
Prin Cristos, Domnul nostru.

R.   Amin.

Sau oricare dintre rugăciunile de după lecturile următoare, dacă acestea se omit.

SĂPTĂMÂNA SFÂNTĂ188

saptamana sfanta_final.indd   188 19.03.2008   11:08:35



28.  LECTURA A V-A 
  Mântuirea oferită în dar tuturor (Is 55,1-11) şi cântarea (Is 12).

Veniţi la mine! Voi încheia cu voi un legământ veşnic.

Citire din cartea profetului Isaia 55,1-11

A
şa vorbeşte Domnul: 
1 „Voi care sunteţi însetaţi, veniţi la apă, 
chiar dacă nu aveţi bani, veniţi; 

veniţi şi procuraţi-vă grâu fără bani şi mâncaţi; 
procuraţi-vă vin şi lapte, fără să plătiţi nimic. 

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

PSALMUL RESPONSORIAL  Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R.: 3)
 
R.: Cântaţi cu bucurie şi veselie 

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

După Lectura a cincea, despre mântuirea oferită în dar tuturor, se face următoarea rugăciune:

V. Să ne rugăm.
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
speranţa unică a lumii,
care prin cuvintele profeţilor tăi
ai vestit tainele ce se împlinesc în vremea de acum,
sporeşte râvna poporului tău,
pentru că nimeni dintre cei care cred în tine
nu poate înainta în virtute
fără puterea harului tău.
Prin Cristos, Domnul nostru.

R.   Amin.
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29.  LECTURA A VI-A 
  Izvorul înţelepciunii (Bar 3,9-15.31–4,4) şi Psalmul 18(19).

Păşeşte spre lumină în strălucirea Domnului.

Citire din cartea profetului Baruh   Bar 3,9-15.31-4,4

 Ascultă, Israele, poruncile vieţii 
9 şi pleacă-ţi urechea ca să cunoşti înţelepciunea. 
10 Pentru ce te afl i, Israele, exilat în ţara duşmanilor tăi? 

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

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18(19),8.9.10.11 (R.: In 6,68b)
 
R.:  Tu, Doamne, ai cuvintele vieţii veşnice.

8 Legea Domnului este desăvârşită,
 înviorează sufl etul;
 mărturia Domnului este adevărată,
 îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

9 Orânduirile Domnului sunt drepte,
 înveselesc inima,
 poruncile Domnului sunt strălucitoare,
 luminează ochii. R.

10 Frica de Domnul este curată,
 rămâne pentru totdeauna;
 judecăţile Domnului sunt adevărate,
 toate sunt drepte. R.

11 Ele sunt mai de dorit decât aurul
 şi decât mult aur curat,
 mai dulci decât mierea
 şi decât fagurele proaspăt. R.

După Lectura a şasea, despre izvorul înţelepciunii, se face următoarea rugăciune:

V. Să ne rugăm.
Dumnezeule, care dai creştere necontenită Bisericii tale,
chemând în sânul ei oameni din toate neamurile,
te rugăm să-i păstrezi pururi sub ocrotirea ta
pe aceia pe care îi speli în apa Botezului.
Prin Cristos, Domnul nostru.

R.   Amin.
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30.  LECTURA A VII-A 
  Inimă nouă şi duh nou (Ez 36,16-17a.18-28) şi Psalmul 41(42)-42(43).

Vă voi stropi cu apă curată 
şi vă voi da o inimă nouă.

Citire din cartea profetului Ezechiel 36,16-17a.18-28

 Cuvântul Domnului
mi s-a adresat, spunându-mi:
17a „Fiul omului, când casa lui Israel locuia în ţara sa,

 a profanat-o cu purtarea sa şi cu faptele sale.
18 Am făcut să cadă asupra lor mânia mea
 pentru sângele pe care l-au vărsat în ţară
 şi pentru idolii cu care s-au pângărit.
19 I-am risipit printre popoarele păgâne
 şi au fost împrăştiaţi prin ţări străine.
 I-am judecat după purtările lor şi după faptele lor.
20 La popoarele la care s-au dus
 au necinstit numele meu cel sfânt,
 încât se zicea despre ei:
 «Acesta este poporul lui Dumnezeu,
 care a trebuit să-şi părăsească ţara».
21 Dar am luat în consideraţie numele meu cel sfânt,
 pe care fi ii lui Israel l-au necinstit
 printre popoarele la care s-au dus.
22 De aceea, spune casei lui Israel:
 «Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu:
 Aceasta nu pentru voi o fac, casa lui Israel,
 ci pentru numele meu cel sfânt,
 pe care l-aţi necinstit voi printre popoarele la care aţi mers.
23 Voi face să apară sfi nţenia numelui meu cel mare,
 pe care l-aţi necinstit printre popoare,
 pe care voi l-aţi profanat în mijlocul lor.
 Vor afl a popoarele că eu sunt Domnul,
 zice Domnul Dumnezeu,
 când îmi voi arăta sfi nţenia înaintea lor.
24 Vă voi scoate dintre popoare, vă voi aduna din toate ţările
 şi vă voi aduce înapoi în ţara voastră.
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25 Vă voi stropi cu apă curată şi veţi fi  curăţaţi.
 Vă voi curăţa de toate întinările şi de toţi idolii voştri.
26 Vă voi da o inimă nouă
 şi voi pune în voi un duh nou;
 voi scoate din trupul vostru inima de piatră
 şi vă voi da o inimă de carne.
27 Voi pune în voi duhul meu
 şi atunci veţi urma legile mele,
 veţi păzi poruncile mele şi le veţi pune în practică.
28 Veţi locui în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri.
 Veţi fi  poporul meu
 şi eu voi fi  Dumnezeul vostru»”.
 

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 41(42),3.5bcd; 42(43),3.4 (R.: 41(42),2)
 
R.: Sufl etul meu te doreşte 

pe tine, Dumnezeule.
 
3 Sufl etul meu e însetat de Dumnezeu,
 de Dumnezeul cel viu;
 când voi veni şi voi vedea faţa lui Dumnezeu? R.
 
5bcd Îmi aduc aminte de aceasta
 şi sufl etul se topeşte în mine
 cum înaintam prin mulţime, până la casa lui Dumnezeu,
 în strigătele de bucurie şi de mulţumire
 ale unei mulţimi în sărbătoare. R.
 
42,3 Trimite-mi lumina şi adevărul tău!
 Ele să mă călăuzească,
 să mă ducă la muntele tău cel sfânt
 şi în lăcaşurile tale. R.
 
4 Voi merge la altarul lui Dumnezeu,
 la Dumnezeul bucuriei şi veseliei mele,
 şi te voi lăuda cu harpa,
 Dumnezeule, Dumnezeul meu. R.
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 sau, când se celebrează botezul:

PSALMUL RESPONSORIAL Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R.: 3)

R.: Cântaţi cu bucurie şi veselie 
căci mare şi sfânt este Domnul.

2 Iată, Dumnezeu este mântuitorul meu:
 voi fi  plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic,
 căci Domnul este tăria şi lauda mea, în el am afl at mântuirea.
3 Cu bucurie veţi scoate apă din izvoarele mântuirii. R.

4bcd Şi veţi spune atunci: 
 „Lăudaţi pe Domnul şi chemaţi numele lui,
 vestiţi printre neamuri lucrările sale. R.

5 Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri minunate;
 să ştie aceasta tot pământul.
6 Strigaţi cu bucurie şi veselie, locuitori ai Sionului,
 căci Dumnezeu este în mijlocul vostru. R.

 sau

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 50(51),12-13.14-15.18-19 (R.: 12a)
 
R.: Creează în mine, Dumnezeule, o inimă curată. 
 
12 Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule,
 şi un duh statornic înnoieşte înlăuntrul meu.
13 Nu mă alunga de la faţa ta
 şi duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. R.

14 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale
 şi întăreşte-mă cu duh binevoitor.
15 Atunci voi învăţa pe cei fără de lege căile tale
 şi cei păcătoşi la tine se vor întoarce. R.

18 Pentru că jertfele nu-ţi sunt plăcute
 şi, chiar dacă ţi-aş aduce, arderile de tot nu te-ar mulţumi.
19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit,
 inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui. R.
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După Lectura a şaptea, despre inima nouă şi duhul nou, se face următoarea rugăciune:

V. Să ne rugăm.
Dumnezeule, putere neschimbătoare
şi lumină fără de asfi nţit,
priveşte cu bunătate la taina minunată a Bisericii întregi
şi săvârşeşte cu pace lucrarea mântuirii oamenilor,
pe care ai hotărât-o din veşnicie;
lumea întreagă să vadă şi să-şi dea seama
că cele căzute se ridică,
cele învechite se reînnoiesc
şi că toate se întregesc iarăşi 
prin Cel care este începutul a toate, Isus Cristos,
care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

R.   Amin.

Sau:

V. Să ne rugăm.
Dumnezeule,
care ne pregăteşti pentru celebrarea misterului pascal
prin cuvintele Vechiului şi ale Noului Testament,
dă-ne harul să înţelegem îndurarea ta,
pentru ca darurile pe care le primim acum
să ne întărească speranţa că le vom primi şi pe cele viitoare.
Prin Cristos, Domnul nostru.

R.   Amin.

31.  După ultima lectură din Vechiul Testament, împreună cu psalmul responsorial şi rugăciunea sa, 
se aprind lumânările la altar şi preotul intonează imnul Mărire, pe care îl continuă toţi şi în timpul 
căruia se trag clopotele, după obiceiul locului.
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32.  După terminarea imnului, preotul rosteşte Rugăciunea zilei în modul obişnuit.

RUGĂCIUNEA ZILEI

D umnezeule,
care dai strălucire acestei nopţi preasfi nte

prin slava învierii Domnului,
întăreşte în Biserica ta duhul înfi erii,
pentru ca noi, fi ii tăi, reînnoiţi cu trupul şi cu sufl etul,
să-ţi slujim în curăţia inimii.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

R.   Amin.

33.  Apoi, lectorul citeşte Epistola.

EPISTOLA

Cristos înviat din morţi nu mai moare.
 
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Romani  6,3-11

F
raţilor, 
3 nu ştiţi că noi toţi,
care am fost botezaţi în Cristos Isus,

 am fost botezaţi în moartea lui?
4 Aşadar, am fost înmormântaţi împreună cu el 
 prin botez în moartea [lui]
 pentru ca, după cum Cristos a înviat din morţi
 prin gloria Tatălui,
 la fel şi noi să umblăm într-o viaţă nouă.
5 Căci dacă am fost împreună sădiţi
 într-o moarte asemănătoare cu a lui,
 la fel vom fi  în înviere,
6 ştiind bine
 că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el,
 pentru ca trupul păcatului să fi e nimicit,
 aşa încât să nu mai fi m sclavii păcatului,
7 fi indcă cel care a murit a fost eliberat de păcat.
8 Dar dacă am murit împreună cu Cristos,
 credem că vom şi trăi împreună cu el,
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9 ştiind că Cristos cel înviat din morţi nu mai moare,
 moartea nu mai are nici o putere asupra lui.
10 Când a murit,
 el a murit pentru păcat o dată pentru totdeauna,
 dar acum este viu;
 el trăieşte pentru Dumnezeu.
11 Tot aşa şi voi,
 consideraţi că sunteţi morţi pentru păcat,
 dar vii pentru Dumnezeu în Cristos Isus.
 

Cuvântul Domnului

34.  La terminarea Epistolei, toţi se scoală în picioare şi preotul intonează în mod solemn, de trei ori, 
ridicând treptat vocea, Aleluia, pe care îl repetă toţi. Dacă este necesar, însuşi psalmistul intonează 
Aleluia.

V.  Aleluia.

  Apoi, psalmistul sau cantorul rosteşte Psalmul 117(118), iar poporul răspunde Aleluia.

PSALMUL RESPONSORIAL Ps  117(118),1-2.16ab-17.22-23
 
R.: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
 
1 Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun:
 veşnică este îndurarea lui!
2 Să spună acum Israel că este bun:
 veşnică este îndurarea lui! R.
 
16ab Dreapta Domnului a făcut lucruri minunate,
 dreapta Domnului m-a înălţat.
17 Nu voi muri, ci voi trăi
 şi voi istorisi faptele Domnului. R.
 
22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii
 a ajuns în capul unghiului.
23 Domnul a făcut acest lucru
 şi este minunat în ochii noştri. R.

35.  Preotul, în modul obişnuit, pune tămâie în cădelniţă şi îi dă diaconului binecuvântarea. La Evanghelie 
nu se duc lumânări, ci numai cădelniţa fumegândă.
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EVANGHELIA 

ANUL A 

A înviat şi merge înaintea voastră în Galileea.

   Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
 după sfântul Matei     28,1-10

 În acel timp,
1 după ce a trecut sâmbăta,
în zorii primei zile a săptămânii,

 Maria Magdalena şi cealaltă Marie
 au venit să vadă mormântul.
2 Şi, iată, a venit un cutremur mare:
 îngerul Domnului a coborât din cer,
 a venit şi a rostogolit piatra, apoi s-a aşezat pe ea.
 3 Înfăţişarea lui era ca fulgerul,
 iar haina lui era albă ca zăpada.
4 La vederea lui, paznicii s-au cutremurat de frică
 şi au rămas ca morţi.
5 Dar îngerul a spus femeilor:
 „Voi nu vă temeţi! Ştiu că-l căutaţi pe Isus cel răstignit.
6 Nu este aici, căci a înviat după cum a zis.
 Veniţi şi vedeţi locul unde a zăcut.
7 Mergeţi în grabă şi spuneţi discipolilor lui:
 «A înviat din morţi şi, iată, merge înaintea voastră în Galileea.
 Acolo îl veţi vedea». Iată, v-am spus”.
8 Plecând în grabă de la mormânt,
 cu frică şi cu bucurie mare,
 au alergat să dea de ştire discipolilor lui.
9 Şi, iată, Isus le-a venit în întâmpinare şi le-a zis: „Bucuraţi-vă!”
 Iar ele, apropiindu-se, i-au cuprins picioarele şi i s-au închinat.
10 Atunci Isus le-a zis: „Nu vă temeţi!
 Mergeţi şi daţi de ştire fraţilor mei să meargă în Galileea
 şi acolo mă vor vedea”.

Cuvântul Domnului
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ANUL B

Isus Nazarineanul cel răstignit a înviat.
 

   Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
 după sfântul Marcu     16,1-8

 În acel timp,
1 după ce a trecut sâmbăta,
Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob, şi Salome

 au cumpărat miresme ca să vină şi să-l ungă.
2 Şi, dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii,
 au ajuns la mormânt când soarele răsărise
3 şi ziceau una către alta:
 „Cine ne va rostogoli piatra de la intrarea în mormânt?”
4 Dar privind,
 au observat că piatra fusese rostogolită; deşi era foarte mare.
5 Intrând în mormânt,
 au văzut un tânăr aşezat la dreapta,
 îmbrăcat cu o haină lungă, albă,
 şi au fost cuprinse de spaimă.
6 Dar el le-a zis:
 „Nu vă înspăimântaţi!
 Îl căutaţi pe Isus Nazarineanul, cel răstignit.
 A înviat, nu este aici!
 Iată locul în care îl puseseră.
7 Dar mergeţi şi spuneţi discipolilor lui şi lui Petru
 că el merge înaintea voastră în Galileea.
 Acolo îl veţi vedea după cum v-a spus”.
8 Ieşind, au fugit de la mormânt,
 căci tremurau de spaimă şi de uimire.
 Şi nu au spus nimănui pentru că se temeau.
 

Cuvântul Domnului
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ANUL C 

De ce-l căutaţi pe Cel Viu printre cei morţi?

   Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
 după sfântul Luca     24,1-12

 În acel timp,
1 în prima zi a săptămânii, dis-de-dimineaţă,
femeile care veniseră împreună cu el din Galileea, 

 au plecat la mormânt, ducând miresmele pregătite.
2 Au găsit piatra de la mormânt rostogolită,
3 iar când au intrat, nu au găsit trupul Domnului Isus.
4 Pe când ele erau nedumerite de acest fapt,
 iată că le-au apărut doi bărbaţi în haine strălucitoare.
5 Cuprinse de spaimă, şi-au plecat faţa spre pământ.
 Atunci ei le-au spus:
 „De ce-l căutaţi pe Cel Viu printre cei morţi?
6 Nu este aici. A înviat.
 Amintiţi-vă ce v-a spus pe când era încă în Galileea:
7 «Fiul Omului trebuie să fi e dat pe mâna oamenilor păcătoşi,
 să fi e răstignit, iar a treia zi să învie»”.
8 Atunci şi-au amintit de cuvintele lui.
9 Întorcându-se de la mormânt,
 au vestit toate acestea celor unsprezece şi tuturor celorlalţi.
10 Erau: Maria Magdalena, Ioana şi Maria, mama lui Iacob,
 şi altele împreună cu ele,
 care au spus acestea apostolilor.
11 Însă cuvintele acestea li s-au părut vorbe goale
 şi nu le-au crezut.
12 Atunci Petru, ridicându-se, a alergat la mormânt.
 Aplecându-se, a văzut numai giulgiurile
 şi a plecat mirat de ceea ce s-a întâmplat.

Cuvântul Domnului

36.  După Evanghelie, să nu se omită omilia, chiar dacă este scurtă.
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PARTEA A TREIA:
LITURGIA BAPTISMALĂ

37.  După omilie urmează liturgia baptismală. Preotul, însoţit de slujitori, se duce la baptis teriu, dacă 
acesta poate fi  văzut de credincioşi. În caz contrar, vasul cu apă se aşază în prezbiteriu. 

38.  Dacă există catecumeni, aceştia sunt chemaţi să se apropie; ei sunt prezentaţi de către naşi. Dacă 
sunt de botezat copii mici, părinţii şi naşii îi aduc în faţa comunităţii adunate.

39.  Apoi, dacă se face procesiunea la baptisteriu sau la apa de Botez, aceasta este organizată imediat. 
În faţă merge un slujitor cu lumânarea pascală, după care urmează candidaţii la Botez, împreună 
cu naşii, apoi slujitorii, diaconul şi preotul. În timpul procesiunii, se cântă litania (nr. 43). După 
termi narea litaniei, preotul adresează îndemnul (nr. 40).

40.  Dacă, însă, liturgia baptismală se desfăşoară în prezbiteriu, preotul rosteşte imediat îndemnul de 
introducere, folosind următoarele cuvinte sau altele asemănătoare.

  Dacă sunt de faţă candidaţi la Botez:

V.  Preaiubiţilor,
  să susţinem într-un cuget, cu rugăciunile noastre,

speranţa fericită a acestor fraţi ai noştri,
pentru ca Tatăl atotputernic
să însoţească cu ajutorul îndurării sale
pe cei care se îndreaptă spre izvorul renaşterii.

 

Prea     -

a

iubiþilor, sã susþinem într-un cuget,

|

cu rugãciunile noastre, speranþa

fericitã a acestor fraþi

|
pentru ca Tatãl atotputernicai noº - tri,

|

sã însoþeascã cu ajutorul îndurãrii sa - le pe cei care se îndreaptã spre

iz - vo - rul re -naº te - rii.-
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 Dacă se binecuvântează apa de Botez, dar nu sunt de faţă candidaţi la Botez:

V. Să invocăm cu stăruinţă, preaiubiţilor,
harul lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, 
asupra acestei ape,
pentru ca aceia care se vor naşte din ea la o viaţă nouă,
să fi e uniţi ca fi i adoptivi ai lui Dumnezeu, în Cristos.

41.  Doi cantori cântă litania şi toţi răspund, stând în picioare (fi ind timpul pascal).

  Dacă procesiunea spre baptisteriu durează mai mult, litania se cântă în timpul procesiunii; în acest 
caz, chemarea celor care urmează a fi  botezaţi se face înainte de procesiune; în fruntea procesiunii 
este purtată lumânarea pascală; după ea, urmează catecumenii împreună cu naşii, apoi slujitorii, 
diaconul şi preotul. Îndemnul se va face înainte de binecuvân tarea apei.

42.  Dacă nu sunt de faţă candidaţi la Botez şi nici nu se binecuvântează apa de Botez, se omite litania 
şi îndată se face binecuvântarea apei (nr. 54).

43.  La litanie se pot adăuga şi alte nume de sfi nţi, mai ales numele patronului bisericii sau al locului, 
şi al acelora care urmează a fi  botezaţi.

LITANIA TUTUROR SFINŢILOR

V. Doamne, îndură-te de noi!  R. Doamne, îndură-te de noi!
sau:

V. Kýrie, eléison!  R. Kýrie, eléison!

V. Cristoase, îndură-te de noi!  R. Cristoase, îndură-te de noi!
sau:

V. Christe, eléison!  R. Christe, eléison!

Dacã se binecuvânteazã apa

Sã invocãm cu stãruinþã, preaiubiþilor,

|

harul lui Dumnezeu, Tatãl

atotputernicul asupra a - pea -

|
pentru ca aceia care se vor naºteces - tei

din ea la o via - þã

|
-no -uã, sã fie uniþi ca fii adoptivi în I sus Cris-tos.
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V. Doamne, îndură-te de noi!  R. Doamne, îndură-te de noi!
sau:

V. Kýrie, eléison!  R. Kýrie, eléison!

V. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu,  R. Roagă-te pentru noi!
V. Sfi nte Mihail, R. Roagă-te pentru noi!
V. Sfi nţilor îngeri ai lui Dumnezeu, R. Rugaţi-vă pentru noi!
V. Sfi nte Ioane Botezătorule, R. Roagă-te pentru noi!
V. Sfi nte Iosife, R. Roagă-te pentru noi!
V. Sfi nţilor Petru şi Paul, R. Rugaţi-vă pentru noi!
V. Sfi nte Andrei, R. Roagă-te pentru noi!
V. Sfi nte Ioane, R. Roagă-te pentru noi!
V. Sfântă Marie Magdalena, R. Roagă-te pentru noi!
V. Sfi nte Ştefane, R. Roagă-te pentru noi!
V. Sfi nte Ignaţiu din Antiohia, R. Roagă-te pentru noi!
V. Sfi nte Laurenţiu, R. Roagă-te pentru noi!
V. Sfi ntelor Perpetua şi Felicitas, R. Rugaţi-vă pentru noi!
V. Sfântă Agneza, R. Roagă-te pentru noi!
V. Sfi nte Grigore, R. Roagă-te pentru noi!
V. Sfi nte Augustine, R. Roagă-te pentru noi!
V. Sfi nte Atanasiu, R. Roagă-te pentru noi!
V. Sfi nte Vasile, R. Roagă-te pentru noi!
V. Sfi nte Martine, R. Roagă-te pentru noi!
V. Sfi nte Benedict, R. Roagă-te pentru noi!
V. Sfi nţilor Francisc şi Dominic, R. Rugaţi-vă pentru noi!
V. Sfi nte Francisc (Xaveriu), R. Roagă-te pentru noi!
V. Sfi nte Ioane Maria (Vianney), R. Roagă-te pentru noi!
V. Sfântă Ecaterina (din Siena), R. Roagă-te pentru noi!
V. Sfântă Tereza din Avila, R. Roagă-te pentru noi!
V. Toţi sfi nţii şi sfi ntele lui Dumnezeu, R. Rugaţi-vă pentru noi!

V. Fii milostiv,  R. Mântuieşte-ne, Doamne!
V. De orice rău, R. Mântuieşte-ne, Doamne!
V. De orice păcat, R. Mântuieşte-ne, Doamne!
V. De moartea veşnică, R. Mântuieşte-ne, Doamne!
V. Prin întruparea ta, R. Mântuieşte-ne, Doamne!
V. Prin moartea şi învierea ta, R. Mântuieşte-ne, Doamne!
V. Prin revărsarea Duhului Sfânt, R. Mântuieşte-ne, Doamne!
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V. Noi, păcătoşii,  R. Te rugăm, ascultă-ne!

Dacă sunt de faţă candidaţi la Botez:

V. Ca să binevoieşti a-i renaşte
la viaţa harului pe cei chemaţi
să primească acum Botezul,

 R. Te rugăm, ascultă-ne!

 Dacă nu sunt de faţă candidaţi la Botez:

V. Ca să binevoieşti a sfi nţi
prin harul tău această apă
prin care ţi se vor naşte noi fi i,

 R. Te rugăm, ascultă-ne!

V. Isuse, Fiul Dumnezeului celui viu, R. Te rugăm, ascultă-ne!

V. Cristoase, auzi-ne! R. Cristoase, auzi-ne!
V. Cristoase, ascultă-ne! R. Cristoase, ascultă-ne!

 Dacă sunt de faţă candidaţi la Botez, preotul, cu braţele deschise, rosteşte următoarea rugăciune:

V. Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
tu eşti cel care lucrezi în sacramentele 
pe care iubirea ta le-a orânduit, 
vino şi lucrează acum în sacramentul Botezului; 
trimite duhul adopţiunii tale, 
pentru ca cei care se vor naşte din apa Botezului 
să devină fi ii tăi.
Fă ca ceea ce săvârşim noi, nevrednicii tăi slujitori, 
să aibă efect prin puterea ta.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

R.  Amin.
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BINECUVÂNTAREA APEI DE BOTEZ

44.  Preotul binecuvântează apa de Botez, rostind, cu braţele deschise, următoarea rugăciune:

Dum- nezeule, care cu putere nevãzutã,

|

sãvârºeºti lucruri minunate

prin semnele sfin - te - lor

|
Tai- ne ºi (de-a lungul timpului) ai pregãtit

fãp tu ta,în multe feluri apa,

|
- - ra -ca sã des lui.-co-peri Bo te zu--ha-rul

Doam- ne, Duhul tãu umbla peste ape încã de la în - -

|
tulce - pu lu-mii,

dân - du-le încã din acele

|

sãmânþa puterii -tim- puri de sfin þi - re.

Dum    - nezeule, care ai indicat imaginea renaºterii

|

prin însãºi revãr sa- - rea

po - to - pu -lui,

|
cãci - natuna ºi aceeaºi apã a însem

|
în mod tai - nic

ºi sfâr - ºi - tul pã - ca tu- lui

|

- ºi în ce- - pu - tul sfin- þe - ni - ei;

Dumnezeule, care i-ai fãcut pe fiii lui Abraham

|

sã treacã prin Marea Roºie

ca pe un drum us

|
- cat, pen - tru ca mulþimea, eliberatã

de robia Fara - o nu
|

- - lui, sã prefigureze poporul bo - te - za - þi - lor.
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  Dacă socoteşte oportun, preotul cufundă lumânarea pascală în apă o dată sau de trei ori, spunând:

Dum - nezeule, când Fiul tãu a fost botezat de Ioan

| |

în apa Iordanului,

Te rugãm, Doamne, sã coboare în toatã -

|

-

|
a ceas-tã a pã puterea

Du - hu

|

- lui tãu cel Sfânt, prin Fi - ul tãu, I - sus Cris - tos,

DUMINICA PAŞTELUI: ÎNVIEREA DOMNULUI / VIGILIA PASCALĂ DIN NOAPTEA SFÂNTĂ 207

a fost uns cu Du-hul

|
Sfânt; ºi fiind rãstignit pe cruce, a lãsat sã iasã

din coasta sa ºisân-ge ºi a
|

- dupã învierea sa le-a poruncit ucenicilor:pã,

„Mergeþi ºi învãþaþi toa - te poapo
|

- re- le,- bo te- zân- -du- le pe e - le

în numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al - tu - lui Duh”:Sfân pri -veºte la faþa

Bi se- - ri - cii ta - le

|
ºi binevoieºtea-i des-chi lui.-de

|

iz -vo-rul Bo- te -zu-

Fi - e ca aceastã apã sã primeascã de la Duhul Sfânt harul Fiului tãu

U - nul - nãs - cut,

|
pen

|

- tru ca prin Taina Botezului, omul, creat

du - pã chi-pul tãu, sã

|
fie spãlat de toatã prihana -ve-chiu-lui -strã pã cat

ºi sã se învredniceascã a învia ca

|

fãp - -tu rã -no uã din apã

ºi din Du - hul Sfânt.
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şi, ţinând lumânarea în apă, continuă:

45.   Apoi, scoate lumânarea din apă, în timp ce poporul rosteşte aclamaţia:

46.  Preotul binecuvântează apa de Botez, rostind, cu braţele deschise, următoarea rugăciune:

V.  Dumnezeule, cu putere nevăzută,
tu săvârşeşti lucruri minunate prin semnele sfi ntelor taine 
şi, de-a lungul timpului,
ai pregătit în multe chipuri apa, făptura ta,
ca să dezvălui harul Botezului. 
Dumnezeule, Duhul tău, 
încă de la facerea lumii, se purta deasupra apelor,
dându-le de pe atunci sămânţa puterii de sfi nţire.
Dumnezeule, prin însăşi revărsarea potopului,
ai arătat chipul renaşterii spirituale,
căci una şi aceeaşi apă a însemnat în mod tainic
şi sfârşitul păcatului, şi începutul sfi nţeniei.
Dumnezeule, tu i-ai făcut pe fi ii lui Abraham
să treacă Marea Roşie pe cărare uscată,
pentru ca mulţimea, eliberată din robia faraonului,
să prefi gureze poporul celor botezaţi.

pen- tru ca toþi, înmormântaþi întru moarte cu Cristos

| |
prin Bo - tez,

cu El sã în - vi - e la via - þa dum-ne - ze- ias- cã. Ca - re împreunã

cu tine vieþuieºte ºi domneºte,

| |
în unire cu Du Sfânt- hul în toþi

ve - cii ve - ci - lor. A - min.

Bi - ne - cuvântaþi-l, izvoare pe

|
Dom-nul, lãudaþi-l ºi preamãriþi-l

în ve - cii ve - ci - lor.
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Dumnezeule, când Fiul tău a fost botezat de Ioan
în apa Iordanului,
a fost uns cu Duhul Sfânt;
când a fost răstignit pe cruce,
din coasta lui au izvorât sânge şi apă;
iar după ce a înviat,
le-a poruncit ucenicilor săi, zicând:
„Mergeţi şi învăţaţi toate popoarele,
botezându-le în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Duhului Sfânt”.
Şi acum, te rugăm,
priveşte la faţa Bisericii tale
şi binevoieşte a-i deschide izvorul Botezului.
Fie ca această apă să primească de la Duhul Sfânt
harul Fiului tău unul-născut,
pentru ca, prin taina Botezului,
omul, creat după chipul tău, 
să fi e spălat de toată prihana străvechiului păcat
şi să se învrednicească a învia ca făptură nouă
din apă şi din Duhul Sfânt.

Dacă socoteşte oportun, preotul cufundă lumânarea pascală în apă o dată sau de trei ori, spunând:

V.  Te rugăm, Doamne, să coboare în această apă, 
  puterea Duhului tău cel Sfânt,
  prin Fiul tău, Isus Cristos,

  şi, ţinând lumânarea în apă, continuă: 

V.  pentru ca toţi, 
înmormântaţi fi ind împreună cu Cristos prin Botez, 
să învie împreună cu el la viaţa dumnezeiască. 
El, care, fi ind Dumnezeu, 
împreună cu tine vieţuieşte şi domneşte, 
în unire cu Duhul Sfânt, în toţi vecii vecilor.

R.  Amin.

47.  Apoi, scoate lumânarea din apă, în timp ce poporul rosteşte aclamaţia:

R. Binecuvântaţi-l, izvoare, pe Domnul, 
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!
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48.  După binecuvântarea apei de Botez şi aclamaţia poporului, preotul, stând în picioare, îi întreabă 
pe candidaţii adulţi şi pe părinţii şi naşii copiilor dacă renunţă la Satana, aşa cum este prescris în 
respectivul Ritual roman.

  Dacă ungerea cu uleiul catecumenilor pentru adulţi nu s-a făcut înainte, între riturile imediat pregă-
titoare, se face în acest moment.

49.  Apoi, preotul le pune celor adulţi întrebările despre mărturisirea de credinţă, sau, dacă este vorba 
de copii, cere tuturor naşilor şi părinţilor să rostească împreună mărturisirea de credinţă, aşa cum 
este indicat în respectivul Ritual roman.

  Acolo unde, în această noapte, sunt mulţi candidaţi la Botez, ritul poate fi  astfel orânduit încât, 
imediat după răspunsurile candidaţilor, naşilor şi părinţilor, celebrantul să ceară şi să primească 
reînnoirea făgăduinţelor de la Botez de la toţi cei de faţă.

50.  Terminându-se întrebările, preotul îi botează pe candidaţii adulţi şi pe copii.

51.  După botez, preotul unge copiii cu sfânta crismă şi înmânează tuturor, fi e adulţi, fi e copii, 
haina albă. Apoi, preotul sau diaconul ia lumânarea pascală de la slujitor şi aprinde lumânările 
neofi ţilor. La copii, se omite ritul „Effetta”.

52.  După aceea, dacă nu există spălări baptismale şi alte rituri explicative, care ar fi  avut loc în baptis-
teriu, se revine în prezbiteriu, procesiunea orânduindu-se ca mai înainte, neofi ţii, naşii sau părinţii 
purtând lumânarea aprinsă. În timpul procesiunii, se cântă cântecul baptismal „Am văzut apă” sau 
alt cântec potrivit (nr. 56).

53.  Dacă sunt botezaţi candidaţi adulţi, episcopul sau, în lipsa lui, preotul care a conferit Botezul le 
administrează imediat sacramentul Confi rmaţiunii sau Mirului în prezbiteriu, aşa cum este indicat 
în Pontifi calul sau Ritualul roman.

BINECUVÂNTAREA APEI

54.  Dacă însă nu sunt de faţă candidaţi la Botez şi nici nu se binecuvântează apa de Botez, preotul 
îi introduce pe credincioşi la binecuvântarea apei, spunând:

Fraþilor preaiubiþi, sã-l rugãm cu stãruinþã

| |
pe Domnul Dumnezeul nos-tru

sã      binevoiascã a binecuvânta aceastã apã, fãptura sa

|

cu care vom fi stropiþi

în amintirea Botezului - Dom-

| |

nos tru. nul sã ne ajute ºi pe noi sã ne reînnoim,

pentru a rãmâne credincioºi Duhului pe care l-am pri - mit.
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V.  Fraţilor preaiubiţi,
să-l rugăm cu stăruinţă pe Domnul Dumnezeul nostru
să binevoiască a binecuvânta această apă, făptura sa,
cu care vom fi  stropiţi
în amintirea Botezului nostru.
Domnul să ne ajute şi pe noi să ne reînnoim,
pentru a rămâne credincioşi Duhului pe care l-am primit.

Şi, după o scurtă pauză în care se roagă în tăcere, continuă cu braţele deschise:

V.  Doamne, Dumnezeul nostru,
caută cu bunăvoinţă spre poporul tău,
care în această noapte preasfântă veghează
şi îşi aminteşte de lucrarea minunată
prin care ne-ai creat
şi de lucrarea şi mai minunată
prin care ne-ai răscumpărat:

Tu ai creat apa ca să dea rod ogoarelor,
să învioreze şi să spele trupurile noastre.
Tu ai făcut din ea slujitoarea îndurării tale:
prin ea, ai eliberat poporul tău din robie
şi i-ai potolit setea în pustiu;
prin chipul ei, profeţii au vestit noul legământ
pe care aveai să-l închei cu oamenii;

în sfârşit, prin apa sfi nţită de Cristos în Iordan,
tu ai reînnoit în baia naşterii celei noi
fi rea noastră decăzută.

Te rugăm, aşadar, Doamne,
binecuvântează această apă,
ca ea să ne amintească de Botezul primit,
şi dăruieşte-ne harul să împărtăşim bucuria fraţilor noştri,
care au fost botezaţi în sărbătoarea Învierii.
Prin Cristos, Domnul nostru.

R.   Amin.
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REÎNNOIREA FĂGĂDUINŢELOR DE LA BOTEZ

55.  După terminarea ritului Botezului (şi al Mirului), sau, dacă acesta n-a avut loc, după binecuvântarea 
apei, toţi, stând în picioare, ţinând lumânările aprinse în mâini, îşi reînnoiesc făgăduinţele de la 
Botez, împreună cu candidaţii de la Botez, dacă aceasta nu a avut deja loc (cf. nr. 48).

  Preotul adresează credincioşilor următoarele cuvinte sau altele asemănătoare:

V. Fraţilor preaiubiţi, prin misterul pascal,
am fost înmormântaţi împreună cu Cristos prin Botez,
ca să trăim împreună cu el întru înnoirea vieţii.
De aceea, acum, la sfârşitul celor patruzeci de zile de pocăinţă,
să ne reînnoim făgăduinţele făcute la sfântul Botez,
făgăduinţe prin care ne-am lepădat odinioară de Satana şi de faptele lui
şi ne-am obligat să-i slujim lui Dumnezeu
în sfânta Biserică Catolică.
Aşadar:

Preotul:

V. Vă lepădaţi de Satana?

 Toţi:

R. Mă lepăd.

 Preotul:

V. Şi de toate faptele lui?

 Toţi:

R. Mă lepăd.

 Preotul:

V. Şi de toată trufi a lui?

 Toţi:

R. Mă lepăd.

sau:  Preotul:

V. Vă lepădaţi de păcat, ca să trăiţi
în libertatea fi ilor lui Dumnezeu?

 Toţi:

R. Mă lepăd.

 Preotul:

V. Vă lepădaţi de atracţiile spre rău, 
pentru ca păcatul
să nu stăpânească peste voi? 

 Toţi:

R. Mă lepăd.

 Preotul:

V. Vă lepădaţi de Satana,
care e autorul şi cauza păcatului?  

 Toţi:

R. Mă lepăd.
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Apoi, preotul continuă: 

V. Credeţi în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, 
Creatorul cerului şi al pământului?

 Toţi:

R. Cred.

 Preotul:

V. Credeţi în Isus Cristos, Fiul său unic, Domnul nostru, 
care s-a născut din Maria Fecioara, 
a pătimit şi s-a îngropat, a înviat din morţi 
şi şade de-a dreapta Tatălui?

 Toţi:

R. Cred.

 Preotul:

V. Credeţi în Duhul Sfânt,
 sfânta Biserică Catolică, 

împărtăşirea sfi nţilor, iertarea păcatelor, 
învierea morţilor şi viaţa veşnică?

 Toţi:

R. Cred.

Preotul încheie:

V. Iar Dumnezeu cel atotputernic,
Tatăl Domnului nostru Isus Cristos,
care ne-a renăscut din apă şi din Duhul Sfânt
şi care ne-a dăruit iertarea păcatelor,
să ne ocrotească prin harul său
în Cristos Isus, Domnul nostru,
spre viaţa veşnică.

 Toţi:

R. Amin.
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56.  Preotul stropeşte poporul cu apă sfi nţită, în timp ce toţi cântă:

Antifona

Ant.   Am văzut apă izvorând,
  Din partea dreaptă a templului, Aleluia;
  Şi toţi aceia la care a ajuns această apă s-au mântuit;
  Şi vor cânta mereu: Aleluia, aleluia.

  Se poate cânta şi un alt cântec cu caracter baptismal.

57.  Între timp, neofi ţii sunt conduşi la locul lor între credincioşi.

  Dacă binecuvântarea apei de Botez nu s-a făcut în baptisteriu, diaconul şi slujitorii aduc, cu res-
pectul cuvenit, vasul cu apă în baptisteriu.

  Dacă nu s-a făcut binecuvântarea apei de Botez, apa sfi nţită este aşezată în locul cuvenit.

58.  După stropirea cu apă sfi nţită, preotul se întoarce la scaunul său, de unde, omiţând Crezul, conduce 
rugăciunea credincioşilor, la care neofi ţii participă pentru prima oară.

Am vã - zut a - pã iz -vo- rând, Din partea dreaptã a tem-

|

plu -lui, a - le - lu - ia, ªi toþi a- ceia la care a a-

|

juns a - ceas -tã a - pã s-au mân-tu - it; ªi vor

|

cân me -- reu:ta a - - lu - ia, - le - lule - ia.

|

a

|
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PARTEA A PATRA:
LITURGIA EUHARISTICĂ

59.  Preotul merge la altar şi începe Liturgia euharistică în modul obişnuit.

60.  Se cuvine ca pâinea şi vinul să fi e aduse la altar de neofi ţi sau, dacă sunt copii, de părinţii şi naşii 
lor.

61.  RUGĂCIUNEA ASUPRA DARURILOR

T e rugăm, Doamne,
primeşte rugăciunile poporului tău împreună cu aceste daruri,

pentru ca jertfa începută în misterul pascal
să ne dobândească, prin lucrarea ta, tămăduirea veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.

62.  PREFAŢA I PENTRU PAŞTI: Misterul pascal (în această noapte).

63.  La rugăciunea euharistică se pomeneşte numele celor botezaţi şi al naşilor, după formulele care 
se găsesc în Liturghier şi Ritualul roman pentru fi ecare Rugăciune euharistică.

64.   Înainte de Mielul lui Dumnezeu, preotul poate să le adreseze neofi ţilor un scurt îndemn în care să 
le vorbească despre prima lor sfântă Împărtăşanie şi despre valoarea acestei taine, care este culmea 
şi centrul întregii vieţi creştine.

65.  Se recomandă ca neofi ţii să primească sfânta Împărtăşanie sub ambele specii, împreună cu naşii, 
naşele, părinţii şi soţii catolici, precum şi cu cateheţii laici. Se cuvine, de asemenea, ca, având apro-
barea episcopului diecezan şi acolo unde  circumstanţele o permit, toţi credincioşii să primească 
sfânta Împărtăşanie sub ambele specii.

66. 
Ant. la Împărtăşanie Cristos, Mielul nostru de Paşti, a fost jertfi t;
   să sărbătorim, aşadar, 
   cu azimele sincerităţii şi ale adevărului. Aleluia!  1Cor 5,7-8

Dacă este potrivit, se poate cânta Psalmul 117(118).

67.  DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

R evarsă asupra noastră, Doamne, Duhul iubirii tale,
pentru ca noi, care am fost hrăniţi cu tainele pascale,

să fi m mereu uniţi prin iubirea ta.
Prin Cristos, Domnul nostru.
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68.  BINECUVÂNTAREA SOLEMNĂ

V. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu,
astăzi, în marea sărbătoare a Învierii,
şi cu îndurare să vă ocrotească de orice răutate a păcatului.

R.   Amin.

V. Dumnezeu, care, prin învierea Fiului său, 
v-a renăscut spre viaţa veşnică,
să vă dăruiască din belşug răsplata nemuririi.

R.   Amin.

V. Voi, care, după ce l-aţi însoţit pe Cristos în pătimirile sale,
celebraţi acum bucuria pascală,
prin darul lui, să ajungeţi cu sufl ete pline de veselie
la sărbătoarea bucuriei veşnice.

R.   Amin. 

V. Şi binecuvântarea lui Dumnezeu atotputernicul,
a Tatălui, şi a Fiului,  şi a Sfântului Duh,
să coboare asupra voastră şi să rămână pururea cu voi.

R.   Amin.

  Se poate folosi şi formula binecuvântării fi nale din Ritualul Botezului adulților sau al copiilor, în 
funcţie de circumstanţe.

 
69.  La sfârşitul Liturghiei, diaconul sau, în lipsa lui, însuşi preotul cântă sau spune:

V. Liturghia s-a sfârşit: mergeţi în pace. Aleluia, aleluia!

¤.              

| |

Liturghia s-a sfârºit! Mergeþi în

|

pa - ce, A - le - lu - ia,

A - le - -lu ia.
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R.   Mulţumim lui Dumnezeu. Aleluia, aleluia!

  Această formulă se foloseşte pentru toată Octava Paştelui.  

70.  Lumânarea pascală se aprinde la toate celebrările liturgice mai solemne din acest timp.

#.          

|

Mulþumim lui

|

Dum - ne - -zeu, leA lu- - ia,

A - le - -lu ia.
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DUMINICA FLORIILOR
ŞI A PĂTIMIRII DOMNULUI

RUGĂCIUNEA ZILEI

Sã ne ru - gãm:
|

Dumnezeule atotputernic ºi veºnic, tu ai dat neamului omenesc

|

 un exemplu de umilinþã în Mântu - i - to- rul nos - tru

|
care s-a fãcut om ºi a îndurat moartea pe cru - ce:

|

dã-ne harul sã învãþãm a-l urma în rãbdare, ºi astfel, sã ne

învrednicim a fi pãrtaºi de învierea sa.
|

El, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi

domneº -

|

te, în unire

|

cu Du - hul Sfânt, în toþi

vecii vecilor.

#.      A - min.
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LECTURA I
(Is 50,4-7)

Citire din cartea profetului -I  sa i - a

|
Domnul mi-a dat o inimã înþeleap - tã, ca sã ºtiu sã

|
vorbesc celor deznãdãj - du - iþi. În fiecare dimineaþã el mã

|
tre - zeº-

|

te: de dimineaþã mã trezeºte, ca sã ascult ca un

|
u - ce - nic.

|
Domnul Dumnezeu mi-a deschis u  re- chea,

|

iar eu nu m-am împotrivit, nici nu m-am dat î - na - poi.
| |

Spatele mi l-am dat spre a fi lovit, obrajii spre a fi pãlmu - iþi

ºi faþa nu mi-am întors-o de la cei care mã ocãrau

ºi mã

|
scui - pau.

|
Domnul Dumnezeu îmi vine în a ju- tor,

de aceea,

| |
nu m-au doborât ocã - -ri le.

|

De aceea,
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le-am oferit o faþã ca de cremene ºi ºtiu cã nu voi rãmâne

de ru - ºi - ne.

ANEXĂ 223

C.      -Cu vân - tul Dom - nu - lui.

#.        Mul - þu - mim lui Dum - ne - zeu.

saptamana sfanta_final.indd   223 19.03.2008   11:08:43



LECTURA A II-A
(Fil 2,6-11)

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul cã - tre Fi - li -peni

Fraþilor,

| |

Isus fiind din fire Dumnezeu, nu a considerat un

|
beneficiu propriu egalitatea sa cu Dum - ne - zeu;

|

ci s-a despuiat pe sine luând firea sclavului, devenind asemenea

oamenilor,

| |

iar, dupã felul lui de a fi, a fost socotit ca un om.
|

S-a umilit pe sine,

|

fãcându-se ascultãtor pânã la moarte, ºi încã

moar -tea pe cru- ce.

|

Pentru aceasta ºi Dumnezeu l-a înãlþat
|

ºi i-a dãruit numele care este mai presus de orice nume, pentru
|

ca în numele lui Isus sã se plece tot genunchiul: al celor din

ceruri,

| |

al celor de pe pãmânt ºi al celor de dedesubt, ºi orice
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|
limbã sã dea mãrturie cã Isus Cristos e -ste Domn, spre gloria

lui Dumnezeu Ta - tãl.

ANEXĂ 225

C.          Cu - vân - tul Dom - nu - lui.

#.           Mul - þu -mim lui Dum - ne - zeu.
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JOIA SFÂNTĂ A CINEI DOMNULUI

LITURGIA EUHARISTICĂ

Antiphona

U - bi

|

ca - ri - tas est ve - ra, De -us i - bi est.

Con¤.           - gre

|

- ga - vit nos in u - num Chris -ti a - mor.

Ex¤.               - sul

|

-te - mus et in i - pso iu - cun - de - mur.

¤.          Ti- me - a - mus et a - me - mus De - um vi - vum.

Et¤.           ex cor - de di - li - ga - mus nos sin - ce - ro.

¤.           

Repetitur antiphona

Si - mul

|

er - go cum in u - num con - gre - ga- mur.

¤.           Ne nos

|

men - te di - vi - da - mur ca - ve - a - mus.

Ce¤.             - sent iur - gi - a ma - lig na ces - sent li - tes.

¤.           Et

Repetitur antiphona
in me - di - o nos - tri sit Chri - stus De - us.
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Si¤.                 - mul

|

quo - que cum be - a - tis vi - de - a - mus.

Glo¤.              - ri

|

- an - ter vul - tum tu - um, Chris - te De - us:

Gau¤.              -di -um quod est im - men - sum at - que pro - bum,

Sae

Repetitur antiphona
¤.             - cu- la per in - fi -ni ta sae - cu - lo - rum.
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VINEREA SFÂNTĂ A PĂTIMIRII DOMNULUI

PĂTIMIREA DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS
DUPĂ SFÂNTUL EVANGHELIST IOAN

|

Pãtimirea Domnului nostru I - sus Cris - tos dupã sfântul

e - van ghe- list -I- oan.

În

|

a - cel timp, Isus a ieºit împreunã cu discipolii sãi

dincolo de to

|

ren tul- - Ce - dron, unde era o grãdinã în care

a intrat el

|
ºi -u -ce ni - cii Dar ºtia ºi Iuda,sãi.

trãdãtorul,

|

a-lo -cul la- ce pentru cã de multe ori Isus

se aduna acolo împreunã

|
cu u - ce - -ni sãi.cii

Aºadar, Iuda,

|

lu - ând co - hor - ta ºi servitori de la arhierei

ºi farisei,

|

a venit acolo cu felina
|

-re, -tor þe ºi ar - me.
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|

Atunci Isus, cunoscând toate câte vor veni a - -su pra lui,

a ie -

|
ºit ºi le a zis:

„Pe ci - ne ucã - taþi?”-

E.          

|
I au rãspuns:

„PeP.           I - sus Na- za- -ri nea - nul”.

E.          
|

Le a zis I - sus:

„Eu sunt”.

E.          

| |
Era acolo cu ei ºi Iuda, cel re-ca l a trã - dat.

Când

|

le a zis „Eu sunt”, ei s au dat înapoi ºi au cã  zut

la
|

pã mânt.- Atunci, i a întrebat a do - ua rã:oa -

„Pe ci - ne cã - u taþi?”,-
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E.          

|
iar ei au zis:

P.          „Pe I - sus Na- za - ri - -nea nul”.

IE.          -

|
sus le a rãs - puns:

„V am spus

|
eucã sunt. Aºadar, dacã mã

cã -

|

u taþi pe mi - ne, lãsaþi i pe aceºtia sã

ple - ce”.

E.          

|

Ca sã se împlineascã cuvântul pe ca- re îl -spu se:se -
| |

„Dintre cei pe care mi i ai dat, n am pier u- dut nicipe - nul”.-
|

Atunci Simon Petru, care avea o sabie, a scos o ºi l a lovit pe

servitorul

|

ar - -hi -e -re u - lui - re -ºi i a tãiat cheau

| |
tã;dreap iar numele servitorului- rae - Mal - chus.

|
Dar Isus i a zis lui Pe tru:-
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„Pu - neþi
|

sa - bi - a în tea -cã. Oa - re sã

nu beau poti- ca re mirul pe l a dat -Ta tãl?”



E.          

|

Atunci, cohorta, comandantul ºi servi- -to rii iu - de - i - lor,

l au luat pe I -
|

l au lesus ºi gat. L au dus mai-

în

|

-

|

-tâi la cãci era socrul lui Caiafa,A na, care era marele

pre - ot

|
al -a an.ce - lui Caiafa era acela care dãduse

iu

|
- -de -i lor -sfa tul: „Este mai bine sã moarã un

sin - gur

|
om -pen tru po - por”. Iar Simon Petru ºi

ce -

|

lã - lalt

|
-dis -ci pol îl ur - mau pe I - sus.

|

Acel discipol era cunoscut - -ma re lui pre- ºi a intrat împreunãot
|

cu Isus în curtea marelui preot, în timp ce Petru stãtea afarã,

în

|
fa - por -þa þii. Atunci celãlalt discipol, care
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|

era cunoscut ma pre-re- lui -ot, a ieºit ºi a vorbit cu portãreasa

|
ºi l a lãsat ºi pe tru sã in -Pe - tre. Servitoarea

|
portãreasã i a spus lui Pe - tru:

A.          „Nu cumva eºti ºi tu dintre discipolii luia - om?”ce -

E.          El
|

i a zis:

A.          
|

„Nu sunt”.

E.          Stãteau acolo servitorii

|

ºi cei din fãcuserã un foc pentru cã-gar dã;

e -ra
|

sefrig înºi -cãl zeau.- ªi Petru - teastã cu ei

ºi se
|

în - cãl - zea. Atunci, marele preot l a întrebat pe Isus

despre dis -ci

|

po lii- -

|
lui ºi de -spre în - -vã -þã -tu ra sa.

I -
|

sus i a rãs - puns:

„Eu
|

am vorbit lu-mii fa - þã.pe Întotdeauna
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|

am învãþat în sinagogã ºi în templu, toþiunde se adunã

iu

|
-

|
N am vorbit niii.-de mic- pe as De ce- cuns.

mã în -

|
trebi pe ne?mi - Întreabã i pe cei care au auzit

ce

|
le am

|

vor - bit: ia ºtiu- tã, ei amce

spus”.

E.          Îndatã ce

|

a spus - tea,-a ces unul dintre cei din gardã, care
|

stãtea acolo, i a dat o plamã lui Isus, spu - nând:

A.          „Aºa rãspunzi tu ma- re - lui ot?”pre-

|

E.          I
|

- sus i a rãs - puns:

„Da - cã am vor

|

- bit rãu, a - ra - tã mi

ce

|
e -

|

ste rãu, dar dacã am vor- bit bi - ne, de ce

mã lo - veºti?”
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E.          

| |
Atunci Anna l a trimis legat la Caiafa, ma - - lere pre - ot.

Iar

|

Si - mon

|
Pe - tru stã - tea ºi se în - cãl - zea.

|
Atunci ei i au spus:

A.          
|

„Nu cumva eºti ºi tu dintre dis -ci - po - lii lui?”

E.          el a negat ºi a zis:

|

A.          
|

„Nu sunt”.

E.          Unul dintre servitorii

|

re -ma - - lui pre ot, o rudã a celui cãruia
|

Petru i a tãiat urechea,

|
zis:i a

A.          „Nu te am vãzut eu în grãdinã îm- pre u- nã- cu el?”

E.          

|
Dar Petru a negat din nou ºi îndatã a -cân co -tat co - ºul.

|
Atunci l au adus pe Isus de la Caia  fa la - topre riu.-

E
|

- ra di - -mi - nea þã. Dar ei nu au intrat în pretoriu

El a negat ºi a
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|
ca sã nu se profaneze ºi sã poatã camân - Paº - te - le.

Pilat a ieºit afarã la ei ºi le a zis:

A.          
|

„Ce acuzã aduceþi împotriva a - ces tui om?”-

E.          

|
Au rãspuns ºi i au zis:

P.          

|

„Dacã nu ar fi fost acesta un - -rãu fã cã - tor, nu l am fi dat

pe mâ - na ta”.
|

E.          Atunci Pilat le a zis:

A.          „Luaþi l voi ºi ju

|

de - -ca- þi l voi du - pã Le - gea

voas
|

- trã!”

E.          

|
Iudeii i au spus:

A.          „Nouã nu

|

ene ste- per sã- mis -u ci - pedem

ni -
|

meni”.

sã
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E.          

|

Astfel trebuia sã se împlineascã cuvântul pe care îl spu -se -se el,

|
arãtând de ce fel de moarte -a vea moasã - rã.

Pilat a intrat din

|

nou în pre - to - riu, l a chemat pe Isus ºi

|
zis:

A.          „Tu eºti
|

re - ge - le iu - de - i - lor?”

E.          I

|
- sus a rãs - puns:

„De la ti

|

- în - suþine spui a - ceas - ta

sau alþii þi au vorbit -de spre mi ne?”-

E.          Pilat a rãs

|
- puns:

A.          „Oa -

|

re sunt -eu deu?iu Poporul tãu ºi arhiereii te au pedat

mâ
|

- na
|

mea. aiCe fã - cut?”

E.          I
|

- sus a rãs - puns:



i-a
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„Îm -pã - rã

|

- þi - a mea nu este din lumea

a

|
- - ta.ceas Da - cã  împãrãþia mea ar fi fost din



lu

|

-mea - ceasa - ta, slujitorii mei s ar fi luptat ca sã nu fiu

|
dat pe mâna

|

iu - de - i - lor. Dar acum împãrã mea- þi - a

nu e - ste de a - ici”.

E.          
|

Atunci Pilat a zis:

A.          „A-
|

ºa -dar, eºti re -ge?”

E.          I -

|
sus i a rãs - puns:

„Tu
|

spui cã eu sunt re - ge. Eu
| |

pentru acesta m am nãscut  ºi pentru acesta am ve-nit în lu -me,

|
ca sã dau mãrturie de spre- a - de - vãr. Oricine este din

a -

|

de - vãr as - cul- tã gla - sul meu”.
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E.          Pi -
|

lat i a zis:

A.          „Ce
|

e - ste a - de - vã - rul?”

E.          

| |

Dupã ce a spus aceasta, a ieºit din nou la iu - dei ºi le a

zis:

|

A.          „Eu nu gãsesc în

|
el nici

|

o -vi -nã. ceiDar este un o la- bi voi

| |

ca de Paºti sã vã eliberez pe -ci ne - va; aºadar, vreþi sã vi l

|
eliberez pe re - ge - le iu - de lor?”i- -

E.          

|
Atunci au strigat din nou, spunând:

A.          „Nu pe acesta,
|

ci pe Ba - ra - ba!”

E.          

|
Iar Baraba e - ra un -tâl har. Atunci Pilat l a

lu

|

- at

|
ºi l a datpe sãI- sus fi - e bi - ciu - it.

| |

Soldaþii au împletit o coroanã din spini, i au pu -s o pe cap
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ºi l au îmbrãcat cu o

|

hai - nã de pur pu- - apoi veneaurã,

|
la el ºi spuneau:

A.          „Bucurã te, re-ge - Iu -le de - i - lor!”

E.          ªi i dã

|
- deau pal - me. Pilat a ieºit din nou a fa- - rã

ºi
|

le a zis:

A.          „Iatã, vi l

|

a -a -duc fa - rã ca sã ºtiþi cã nu gãsesc în niciel

o -vi nã”.
|

E.          

|

Aºadar, Isus a ieºit afarã, purtând co-roa-na de spini ºi hai -na

de

|
- rã.pur pu - Iar Pilat le a zis:

A.          „Ia - tã
|

-o mul!”

E.          

| |
Când l au vãzut, arhiereii ºi cei din gardã au strigat:

P.          

|

„Rãstigneºte l! Rãs - tig - neº - te l!”

ANEXĂ 239

saptamana sfanta_final.indd   239 19.03.2008   11:08:51



E.          Pi - lat
|

le a zis:

A.          „Lu - a

|

- þi l voi ºi rãs- tig- ni - þi l pentru cã eu nu gãsesc în

el nici o- -vi nã!”
|

E.          
|

Iudeii i au rãspuns:

P.          

|

„Noi avem o Lege ºi dupã aceastã Lege tre-bu - ie sã moa - rã,

pentru cã s a fãcut pe sine Fiul lui Dum -- zeu”.ne

E.          

|

Când a auzit Pilat cuvin- te - le a - ceas- tea, s a înspãi-mân -

tat

|
ºi

|

mai mult. A intrat ia rãºi- în pre - to -riu

ºi
|

i a zis:

A.          „De
|

un - de eºti tu?”

E.          Dar Isus nu

|
nici-uni a dat -rãs Atunci Pilat i apuns.

zis:
|
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A.          „Mi
|

- e beºti?nu mi vor - Nu ºtii cã eu am putere sã te

e

|

-

|
-li be - ºi am putere sãrez te rãs- nesc?”tig -

E.          I

|
- sus i a rãs - puns:

„Nu

|

-ai avea nicio putere a su - pra mea dacã nu

þi ar fi fost datã
|

de Desus. aceea, cel care m a
|

dat în mâi le- -ni le -ta - are un pã cat

|
mai ma - re”.

E.          

| |
De aceea, Pilat cãu-ta sã l -e -li be- -re ze, dar iudeii strigau:

P.          

|

„Dacã l elibe - rezi pe -a - nu eºti prietenulces ta, -îm pã -

|
ra - -

|

petu lui. -Oricine se face re - gesi ne se împotriveº te

îm - pã

|
- -ra tu - lui”.
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E.          

| |

Când a auzit Pilat cuvintele acestea, l a dus pe I - sus -a -fa rã
|

ºi s a aºezat pe un tron în locul numit „Lithostrotos” – iar în

e -
|

vre - -ieº bate „Gab -- ta”. Era în ziua Pregãtirii

|
Paºtelui, pe la cea - sul al - seºa - lea. ªi le a spus iu -

de - -i lor:
|

A.          „Iatã l pe
|

re - lege - vos - tru!”

E.          
|

Atunci ei au strigat:

P.          

| |

„Ia l, ia l, rãs - tig - -neº te l!”

E.          Pi -
|

lat le a zis:

A.          
|

„Sã l rãstignesc pe re - lege - vos - tru?”

E.          

|
Arhiereii au rãspuns:

P.          „Nu a

|

- vem alt re - ge de-cât pe îm- pã -ra - tul”.
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E.           Atunci l-a predat lor ca sã 

|
e rãs - tig -fi - Aºadar l-au lunit. -

at

| |

-pe I sus. Purtându-ºi singur crucea, a ieºit spre locul
|

numit „al Craniului”,

|

care în ebraicã este nu -mit „Gol - go - ta”,
|

unde l-au rãstignit pe el ºi împreunã cu el pealþi doi, de o parte ºi

de alta, iar

|
mij loc.I - sus Pilat a scris ºiîn - o in - scrip-þi e

ºi a pu

| |
E

|

- s-o pe cru - ce. - „Isus Nazarineanul,ra scris:

rege -

|
lor”.le iu - de i- - Mulþi dintre iudei au citit aceas - tã

in -

|

scrip e,- þi - pentru cã locul unde a fost rãstignit Isus era
|

aproape de cetate ºi era scris în ebraicã, la ti-nã ºi grea - cã.

|
Arhiereii iudeilor i-au spus lui Pilat:

A.           „Nu scrie: «Rege

| | |

- le iu - de- -i lor», ci acela a zis: «Eu sunt rege

le iu -

|
de - i - lor»”.

ANEXĂ 243

saptamana sfanta_final.indd   243 19.03.2008   11:08:54



E.           Pilat a rãs  puns:

|
|

A.           „Ce-am scris, am scris”.

|

E.           

|

Dupã ce soldaþii l-au rãstignit I - sus,pe au luat hainele lui ºi
| |

au fãcut patru pãrþi, fiecãrui soldat o parte ºi -tu ni - ca.

Însã tunica era fãrã

| |

cu - sã - tu - þesutã dintr-o bucatã,rã,

de
|

sus pâ- nã jos.
|

ªi ziserã unul cãtre altul:

A.           

|

„Sã nu o ru - pem,

|

ci sã tragem la sorþi pentru ea, a cui

|
sã fi - e”.

E.           Aceasta ca sã se împlineas

|
-cã Scrip - -tu „Au împãrþit între eira:

|
hainele mele ºi pentru tunica mea aua - run - cat za - ruri”.

Soldaþii au fãcut toa
|

- te - ces - tea.a Lângã crucea lui Isus,

stãteau mama

|

I

|

lui - sus ºi sora mamei lui, Maria lui Cleopa,

SĂPTĂMÂNA SFÂNTĂ244

saptamana sfanta_final.indd   244 19.03.2008   11:08:54



ºi Maria

|
Mag - da - le - na. Aºadar, vãzând Isus cã stãtea acolo

mama lui ºi discipolul pe care

|

îl iu - bea, i-a ma -spus mei:

„Fe -

|

me-ie, ia - tã-l pe fi - ul tãu!”

E.           Apoi, i-a spus dis-ci - po- lu- lui:

|

„Ia
|

- t-o pe ma - ma ta!”

E.           ªi, din cea

|

- sul discipolul a luat-oa - ce - la, a - ca - sã la el.
|

Dupã aceasta, vãzând cã toate s-au îm - pli - nit, ca sã se

împlineascã Scriptura, I - sus a zis:

|

„Mi-e se - te”.

|

Era acolo un vas

|
cu o -þet.plin Atunci, ei au pus în isop un

burete îmbibat

| |
cu o ºi i l-au apro  pi  at- þet de rã.gu -

|
Dupã ce a luat oþetul, I- sus a spus:







E.
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„S-a îm - pli - nit!”
|

           

|
ªi, plecându-ºi capul, ºi-a dat sufletul.

( )Aici se îngenuncheazã ºi se face o micã pauzã.

|

Întrucât era ziua Pregãtirii, ca sã nu rãmânã trupurile pe cru - ce

sâm

| |

- bã- ta – pentru cã acea sâmbãtã era zi mare –iudeii i-au zis

|
lui Pilat sã le zdrobeascã fluierele picioarelor ºi sã-i ia -de a co- lo.

Atunci, au ve-

|

þii,nit sol -da- au zdrobit fluierele celui dintâi ºi ale

celuilalt care e ra rãs

|
tig- nit-

|

cu el. Dar când au venit la I- sus
|

ºi au vãzut cã deja murise,

|

nu i-au zdrobit fluierele picioarelor,
|

ci unul dintre soldaþi i-a strãpuns coasta cu osuliþã   ºi îndatã ieºi

sân - ge

| |

ºi pã.a - Cel care a vãzut a dat mãr - tu - ri - e

ºi mãrturia lui este
|

a de vã ra tã;- - el ºtie cã spune- - a- de-vã - rul



P.
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ca sã
|

cre

|

- deþi Acesteaºi s-auvoi. fã - cut ca sã se 

| |
împlineascã Scriptura: „Nu i se va zdro- bi nici un os”. Iar în

altã parte Scriptu
|

mai ne:-ra spu „Vor privi la cel pe- ca- re l-au

strã

| |

puns”.- Du- pã -a - tea,ces Iosif din Arimateea, care era
| |

discipol al lui Isus, dar într-ascuns, de frica iudeilor, l-a rugat pe

Pilat sã-l lase sã ia
|

tru-pul lui I - sus. Pilat i-a per - mis.

Atunci, a venit ºi a luat

| |

tru-pul lui I - A venit ºi Nicodim,sus.
|

cel care fusese mai înainte la noap-el tea, ºi a adus un amestec
| |

de mir ºi aloe, cam de o su -- tã de li tre. Ei au luat trupul

lui

|

I-sus,

|

l-au înfãºurat în giulgiuri, cu uleiuri aromatice, dupã

cum este obiceiul de înmormântare la iu - dei. În locul unde

|
|

fusese rãstignit Isus era o grã - -di nã, iar în grãdinã era un
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|
mormânt nou în care nu fusese pus nimeni, nici - o - da - tã.

|

Aºadar, pentru cã era ziua Pregãti

|

- -rii iu- de-i lor, iar mormântul
|

era aproape, l-au pus pe Isus acolo.
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OSTENSIO SANCTAE CRUCIS
(Înfăţişarea sfi ntei cruci)

Prima formă

A doua formă

¤.       Ia - tã

|
lem-nul cru - cii, de ca -re a a - târ - nat

mân - tu - i - rea lu - mii.

#. Ve - niþi sã ne -în chi -nãm.

#. Lui Cris -

|
tos rãs - tig - nit sã ne în - chi - nãm

cu re - cu noº- tin- þã ma -- re n i - nimi.

¤.       Ia -

|
tã lem - nul sfânt al cru cii,- lem - nul

bi -

|
cu - -ne - pe catat, -vân re au fost -is pã ºi- te-

pã - ca -

|
-te lule mii- ºi prin ca - re Cris -tos ne a

-a dus mân - tu i- - rea.
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CÂNTĂRI ÎN TIMPUL ADORĂRII SFINTEI CRUCI

Imn

#. 1. ceCru

|
- sfân tã- lemn prea no - bil, Ar - bor

u - nic pe pã-
#. 2.
mânt,

Lemn
Nici

|

prea-
pom
sfânt

un
ce

n a
porþi
- du -

în
ce roa -

cu -
de,
ie

2. Când Adam muºca cu poftã din rodul pomului oprit,
    Domnul întru-a sa dreptate, dar ºi-n bunãtatea sa
    A-nsemnat atunci altarul ce va ºterge-acest pãcat. #. 2.

3. Taina mântuirii noastre a sortit acest destin;
    Întrucât din lemnul rodnic a pornit pãcatul greu,
    Tot prin lemn sã se-mplineascã ºi tãmãduirea lui. #. 2.

4. Deci, când a sosit momentul, cerurile se dechid,
    Iar Cuvântul din vecie blând coboarã pe pãmânt
    ªi din sânul Preacuratei s-a nãscut Isus Cristos. #. 2.

5. Înfãºat, culcat în iesle, trupuºor plãpând, curat,
    Maica lui îl are-n grijã, ca pe cel mai sfânt odor
    ªi-al rãscumpãrãrii noastre scump, nepreþuit zãlog. #. 2.

cum
tru -

e
pul

ro -
sfânt

dul
al lui

tãu di
Cris

-
-
vin.
tos.
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Plângerea Mântuitorului

Po#.             

|

- po

|
- rul meu, spu -ne-mi, ce rãu þi-am fã - cut?

sau cu ce te-am în - tris - tat? Rãs - pun - de-mi!

1. Eu te-am

|

eliberat din robia E gip - tu- lui,- iar tu

ai pregãtit Mântuitoru- lui tãu cru - cea. #.

2. Pa- tru -

|

zeci de ani te-am cãlãuzit prin - tiu,pus te-am hrãnit 
|

cu manã cereascã ºi te-am dus în þara fãgã- du - tã,i -

iar tu i-ai pregãtit Mântuitoru-lui tãu -cru cea. #.

3. Ce aº mai fi

|

pu -tut sã fac pentru tine ºi nu am fã - cut?

Te-am sã -

|

dit ca pe cea mai frumoasã vie a mea, ºi tu nu mi-ai dat

în schimb decât a - mã - rã ciu- ne;- #.
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4. Pen-tru

|

setea mea tu n-ai avut de-cât o - ºiþet cu o suliþã ai

strãpuns coasta Mântu to- i - ru -- lui tãu. #.

5. Eu pen

|

- tru tine am biciuit E - gip - tul, fã - când

sã moa

|

- rã-n - tâ - ii sãi nãs - cuþi, iar tu, drept

rãs - pla - tã, m-ai dat la bi - ciu - i - re. #.

6. Eu

|

te-am scos din E - gipt, î - ne - cân - du-l pe

Fa - ra

|

- on în Ma - rea Ro - ºi - e, iar tu m-ai dat

în mâi- ni - le ma - ri - lor pre - oþi. #.

7. Eu am

|

des - chis ma - rea î - na - in - tea ta,

iar tu mi-ai des - chis coas - ta cu o su - li - þã. #.
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8. Eu te-am

|

condus mergând îna in - tea- ta, în - tr-un nor

lu -mi

|

-nos, iar tu m-ai con dus- le - gat în fa -þa lui Pi lat.- #.

9. Eu te-am

|

hrã - nit cu ma -nã în pus- tiu, iar tu m-ai

bi - ciu - it ºi m-ai lo - vit cu pal - me - le. #.

10. Eu þi-am potolit setea în pustiu, sco - þând a -pã din

stân -

|

cã, iar tu, ca bã - u - tu - rã, mi-ai dat fie -re ºi o- þet. #.

11. Eu pen -

|

tru tine i am lovit pe --re nagii -Ca -a lui,-nu

iar tu m ai lo - vit pes- te cap cu o tres - ti - e. #.

12. Eu þi am

|

pus scep -tru re -gesc în mâ - nã, iar tu

mi ai a - ºe - zat co - roa - nã de spini pe cap. #:
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13. Eu te am î

|

- nãl - þat la o ma - re cin - ste, iar tu

m ai a - târ - nat, în schimb, pe -lem nul cru - cii. #.
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 să le aduc săracilor vestea cea bună ..................................................................... 82 
In 13,34 Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii.
 Aşa cum eu v-am iubit, aşa să vă iubiţi unul pe altul ........................................... 98
Fil 2,8-9  S-a umilit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte,
 şi încă moartea pe cruce.
 Pentru aceasta şi Dumnezeu l-a înălţat
 şi i-a dăruit numele care este mai presus de orice nume .............................. 21, 120 

Evanghelii

Mt 21,1-11 Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului ....................................................... 9
Mt 26,14-27,66 Ce vreţi să-mi daţi ca să-l dau pe mâna voastră? ................................................. 21
Mt 27,11-54 Ce vreţi să-mi daţi ca să-l dau pe mâna voastră? ................................................. 32
Mt 28,1-10 A înviat şi merge înaintea voastră în Galileea .................................................... 199
Mc 11,1-10  Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului ..................................................... 10
Mc 14,1-15,47 Căutau cum să-l prindă prin viclenie ca să-l ucidă ............................................... 36
Mc 15,1-39 Căutau cum să-l prindă prin viclenie ca să-l ucidă ............................................... 46
Mc 16,1-8 Isus Nazarineanul cel răstignit a înviat .............................................................. 200
Lc  4,16-21 Duhul Domnului este asupra mea: pentru aceasta m-a uns .................................. 82
Lc 19,28-40 Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului ..................................................... 12
Lc 22,14-23,56 Atât de mult am dorit să mănânc Paştele acesta cu voi
 înainte de pătimirea mea ...................................................................................... 49
Lc 23,1-49 Atât de mult am dorit să mănânc Paştele acesta cu voi
 înainte de pătimirea mea ...................................................................................... 58
Lc 24,1-12 De ce-l căutaţi pe Cel Viu printre cei morţi? ...................................................... 201
In 12,12-16 Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului ......................................................11
In 13,1-15 I-a iubit până la sfârşit .......................................................................................... 98
In 18,1-19,42 L-au luat pe Isus şi l-au legat ............................................................................. 120

Antifone

Ps 23(24),9-10 Ridicaţi-vă, porţilor, pragurile voastre de sus,
 deschideţi-vă, voi, porţi veşnice, ca să intre regele măririi!
 Cine este acest rege al măririi?
 Domnul oştirilor: el este regele măririi. „Osana întru cei de sus! 
 Binecuvântat fi i tu, care ai venit la noi în marea ta îndurare!” ............................. 18
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Ps 26(27),12 (cf.) Nu mă lăsa, Doamne, pradă duşmanilor mei, 
 căci s-au ridicat împotriva mea martori mincinoşi, 
 iar nelegiuirea s-a amăgit pe sine! ........................................................................ 71
Ps 34(35),1-2; 139(140),8 (cf.)   Judecă-i tu, Doamne, pe cei care mă judecă, 

 luptă tu cu cei ce luptă împotriva mea!
 Apucă scutul şi pavăza şi ridică-te în ajutorul meu, 
 Doamne, puterea mântuirii mele! ................................................................ 67

Ps 66(67),2 (cf.) Crucii tale ne închinăm, Stăpâne, 
 şi sfânta înviere a ta o lăudăm şi o preamărim,
 căci, iată, prin lemnul crucii a venit bucuria în toată lumea.
 Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze;
 să-şi îndrepte spre noi faţa senină şi să se îndure de noi .................................... 140
Ps 101(102),3 (cf.) Nu-ţi întoarce faţa de la mine; 
 în ziua suferinţei mele, pleacă-ţi urechea spre mine;
 în ziua în care te chem, grăbeşte-te să mă asculţi! ............................................... 67
Mt 20,28 Fiul Omului nu a venit ca să fi e slujit,
 ci ca să slujească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru cei mulţi .................. 75
Mt 21,9 Osana Fiului lui David, binecuvântat cel ce vine în numele Domnului.
 Regele lui Israel: Osana în ceruri sus ..................................................................... 7
Mt 26,42 Tată, dacă nu este posibil ca să treacă acest potir
 fără ca să-l beau, să se facă voinţa ta .................................................................... 64
In 12,1.12-13 (cf.) Cu şase zile înainte de marea sărbătoare a Paştelui, 
 când Domnul a venit în cetatea Ierusalimului, 
 copiii i-au ieşit în întâmpinare purtând în mâini ramuri de palmier 
 şi strigând cu glas puternic: „Osana întru cei de sus! 
 Binecuvântat fi i tu, care ai venit la noi în marea ta îndurare!” ............................. 18
In 13,4.5.15 (cf.) După ce s-a ridicat de la cină, 
 Domnul a turnat apă într-un vas şi a început să spele picioarele discipolilor:
 iată exemplul pe care ni l-a dat ........................................................................... 100
In 13,6.7.8 A venit deci la Simon Petru; acesta i-a zis:
 „Doamne, tu să-mi speli picioarele?”
 Isus a răspuns şi i-a zis: 
 „Ceea ce fac eu tu nu înţelegi acum, dar vei înţelege după aceasta.
 Dacă nu te voi spăla, nu vei avea parte cu mine” ............................................... 100
In 13,12.13.15 (cf.) Domnul Isus, după ce a cinat cu discipolii săi, 
 le-a spălat picioarele şi le-a spus: 
 „Înţelegeţi ce am făcut pentru voi, eu, Domnul şi Învăţătorul?
 V-am dat exemplu, ca şi voi să faceţi la fel” ...................................................... 100
In 13,14 (cf.) „Dacă eu, Domnul şi Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, 
 cu cât mai mult nu sunteţi voi datori 
 să vă spălaţi picioarele unii altora?” ................................................................... 100
In 13,34 „Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii.
 Aşa cum eu v-am iubit, aşa să vă iubiţi unul pe altul” ....................................... 100
In 13,35 Isus le-a spus ucenicilor săi:
 „Prin aceasta vor recunoaşte toţi că sunteţi discipolii mei:
 dacă aveţi dragoste unii faţă de alţii” ................................................................. 100
Rom 8,32 El nu l-a cruţat pe propriul său Fiu,
 ba chiar l-a dat la moarte pentru noi toţi .............................................................. 71
1Cor 5,7-8 Cristos, Mielul nostru de Paşti, a fost jertfi t;
 să sărbătorim, aşadar, cu azimele sincerităţii şi ale adevărului. Aleluia! ........... 215
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1Cor 11,24-25 Acesta este trupul meu, dat pentru voi; 
 acesta este potirul noului legământ în sângele meu, spune Domnul; 
 ori de câte ori le veţi primi, faceţi aceasta în amintirea mea ...............................110
1Cor 13,13 „Să rămână în voi acestea trei: credinţa, speranţa şi iubirea; 
 dar mai mare decât toate acestea este iubirea” ................................................... 101
Gal 6,14 (cf.) Iar noi se cuvine să ne lăudăm în crucea Domnului nostru Isus Cristos;
 în el este mântuirea, viaţa şi învierea noastră;
 prin el am fost mântuiţi şi eliberaţi ....................................................................... 95
Fil 2,10.8.11 (cf.) În numele lui Isus să se plece tot genunchiul, 
 al celor din ceruri, al celor de pe pământ şi al celor dedesubt, 
 căci Domnul s-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moartea pe cruce: 
 de aceea, Isus Cristos este Domn spre gloria lui Dumnezeu Tatăl ....................... 75
Ap 1,6 Isus Cristos ne-a făcut o împărăţie, preoţi pentru Dumnezeu şi Tatăl său,
 lui să-i fi e gloria şi puterea în vecii vecilor. Amin! .............................................. 79
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