
VINEREA PÃTIMIRII DOMNULUI

Laudele

IMNUL

    Cuie, lance, cruce, ucigaºe scule,
    Dornice de sânge, crude, nesãtule!
    Rãstignit pe cruce, sus, lângã cetate,
    Salvatorul nostru în dureri se zbate;
    Sângele ce-l varsã în dureri amare
    E menit sã spele lumea de-ntinare.
    Cruce, de când Domnul e bãtut în cuie,
    Nicãieri pe lume lemn mai nobil nu e.
    Rodul ºi sãmânþa, minunata floare
    Ce-o oferi tu lumii, e Cristos ce moare.
    Din unealta morþii ce-ai fost mai-nainte,
    Ai ajuns obiectul închinãrii sfinte.
    Arbore al vieþii, lasã sã se plece
    Ramurile tale, lasã trupul rece
    Braþele din cuie sã ºi le desprindã,
    Ca sã-mbrãþiºeze lumea suferindã,
    Lasã-l sã coboare, ca sã ne audã
    Cum ne plângem vina pentru moartea-i crudã.
    Cruce glorioasã, tu eºti lemnul care
    Porþi pe tine preþul de rãscumpãrare.
    Toatã-mpurpuratã de preasfântul sânge,
    Tu îl ierþi pe cel ce vina ºi-o deplânge.
    Celui ce-ºi trãieºte viaþa în derivã
    Tu îi eºti salvarea, cruce milostivã.
    Slavã þie, Tatã, care din iubire
    Ni l-ai dat pe Fiul preþ de ispãºire
    Fiule, mãrire! Tu din ascultare
    Ai bãut paharul patimii amare.
    Preamãrire þie, Duhule Preasfinte!
    Îþi jurãm, Treime, dragoste fierbinte. Amin.



PSALMODIA
    Ant. 1 Dumnezeu nu l-a cruþat pe propriul sãu Fiu, ci
l-a dat la moarte pentru noi toþi.

Psalmul 50 (51)
3 Ai milã de mine, Dumnezeule,
            dupã marea ta bunãtate, *
        ºi, dupã mulþimea îndurãrilor tale,
            ºterge fãrãdelegea mea.
4 Spalã-mã cu desãvârºire de nelegiuirea mea *
        ºi curãþã-mã de pãcatul meu.
5 Cãci recunosc fãrãdelegea mea *
        ºi pãcatul meu stã pururi înaintea mea.
6 Împotriva ta, numai împotriva ta am pãcãtuit, *
        ºi ce-i rãu înaintea ta am fãcut.
    De aceea tu eºti drept în sentinþele tale *
        ºi nepãrtinitor în judecãþile tale.
7 Cãci, iatã, în nelegiuire m-am nãscut *
        ºi în pãcat m-a zãmislit mama mea.
8 Dar tu iubeºti adevãrul în adâncul inimii, *
        fã, deci, sã pãtrundã înþelepciunea înlãuntrul meu.
9 Stropeºte-mã cu isop ºi voi fi curat, *
        spalã-mã ºi voi fi mai alb decât zãpada.
10 Fã sã aud un cuvânt de bucurie ºi veselie, *
        ºi oasele pe care le-ai zdrobit vor tresãlta.
11 Întoarce-þi faþa de la pãcatele mele *
        ºi ºterge toate nelegiuirile mele.
12 Creeazã în mine o inimã curatã, Dumnezeule, *
        ºi un duh statornic înnoieºte înlãuntrul meu.
13 Nu mã alunga de la faþa ta *
        ºi duhul tãu sfânt nu-l lua de la mine.
14 Dã-mi iarãºi bucuria mântuirii tale *
        ºi întãreºte-mã cu duh binevoitor.
15 Atunci voi învãþa pe cei fãrã de lege cãile tale *
        ºi cei pãcãtoºi la tine se vor întoarce.
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16 Mântuieºte-mã, Dumnezeule, 
            Dumnezeul mântuirii mele, †
        de vinovãþia sângelui vãrsat, *
        ºi limba mea va preamãri dreptatea ta. 
17 Doamne, deschide-mi buzele *
        ºi gura mea va vesti lauda ta.
18 Pentru cã jertfele nu-þi sunt plãcute †
        ºi, chiar dacã þi-aº aduce, *
        arderile de tot nu te-ar mulþumi.
19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit, *
        inima cãitã ºi smeritã, Dumnezeule, n-o dispreþui.
20 În bunãtatea ta, Doamne, fã bine Sionului *
        ºi reclãdeºte zidurile Ierusalimului.
21 Atunci îþi vor fi plãcute jertfele de împãcare,
            arderile de tot ºi ofrandele; *
        atunci þi se vor oferi viþei pe altarul tãu.

Slavã Tatãlui. Precum era.

    Ant. Dumnezeu nu l-a cruþat pe propriul sãu Fiu, ci
l-a dat la moarte pentru noi toþi.

    Ant. 2 Isus Cristos ne-a iubit ºi ne-a spãlat de pãca -
tele noastre în sângele sãu.

                                Cântarea       Hab 3,2-4.13a.15-19
2 Doamne, am auzit vestirea ta *
        ºi m-am temut, Doamne, de lucrarea ta!
    De-a lungul anilor, dã-i viaþã, *
        de-a lungul anilor, fã-o cunoscutã!
    În mânia ta, *
        adu-þi aminte cã eºti îndurãtor!
3 Dumnezeu vine din Teman, *
        Cel Sfânt, din muntele Paran.
    Gloria lui acoperã cerurile, *
        ºi pãmântul este plin de lauda lui.
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4 Strãlucirea lui este ca lumina, †
        din mâinile lui izvorãsc raze: *
        aici se ascunde tãria lui.
13a Ai ieºit sã mântuieºti poporul tãu, *
        sã-l eliberezi pe unsul tãu.
15 Þi-ai tãiat drum prin mare cu caii tãi *
        ºi spumegau talazurile multe. 

16 Am auzit ºi s-a înfiorat inima mea, *
        la glasul acesta tremurã buzele mele;
    putreziciunea îmi cuprinde oasele *
        ºi paºii mei se clatinã sub mine.
    Voi sta liniºtit în ziua strâmtorãrii *
        care vine peste poporul
            ce se ridicã asupra noastrã.
17 Cãci nu va mai înflori smochinul *
        ºi nu va mai fi rod în vii;
    înºelãtoare va fi rodirea mãslinului, *
        ºi nu vor mai da hranã ogoarele;
    au dispãrut oile din þarcuri *
        ºi nu mai sunt vite în staule.
18 Dar eu voi tresãlta de bucurie în Domnul, *
        voi tresãlta de veselie în Dumnezeu,
            mântuitorul meu.
19  Domnul, Dumnezeul meu, este tãria mea: †
        el face picioarele mele mai iuþi ca ale cãprioarei *
        ºi poartã paºii mei pe culmi. 

Slavã Tatãlui. Precum era.

    Ant. Isus Cristos ne-a iubit ºi ne-a spãlat de pãcatele
noastre în sângele sãu.

    Ant. 3 Crucii tale ne închinãm, Stãpâne, ºi sfânta învi -
ere a ta o lãudãm ºi o slãvim, cãci prin lemnul crucii a
venit bucuria în lumea întreagã.
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Psalmul 147 (147 B)
12 Laudã, Ierusalime, pe Domnul, *
        preamãreºte, Sionule, pe Dumnezeul tãu.
13 Cãci el întãreºte zãvoarele porþilor tale, *
        el binecuvânteazã pe fiii tãi în mijlocul tãu.
14 El dã pace þinutului tãu *
        ºi te saturã cu cel mai bun grâu.
15 El îºi trimite cuvântul pe pãmânt, *
        cuvântul lui aleargã cu iuþealã mare.
16 El face sã cadã zãpada ca lâna *
        ºi presarã chiciura ca cenuºa. 

17 Azvârle grindina ca firimiturile, *
        ºi gerul lui cine-l poate rãbda?
18 Trimite cuvântul sãu ºi le topeºte, *
        stârneºte vântul ºi vor curge apele.
19 El vesteºte lui Iacob cuvântul sãu, *
        lui Israel, legile ºi poruncile sale.
20 El n-a fãcut aºa cu nici un alt popor, *
        ºi nu le-a fãcut cunoscute judecãþile sale.

Slavã Tatãlui. Precum era.
    Ant. Crucii tale ne închinãm, Stãpâne, ºi sfânta învi -
ere a ta o lãudãm ºi o slãvim, cãci prin lemnul crucii a
venit bucuria în lumea întreagã.

LECTURA SCURTÃ                                          Is 52,13-15
    Iatã, servitorul meu va propãºi; se va sui, se va ridica,
se va înãlþa foarte sus. Dupã cum mulþi s-au îngrozit la
vederea lui – atât de schimonositã îi era faþa, ºi atât de
mult se deosebea înfãþiºarea lui de a fiilor oamenilor –
tot aºa, pentru multe popoare va fi pricinã de bucurie;
înaintea lui, împãraþii vor închide gura, cãci vor vedea
ce nu li se mai istorisise, ºi vor auzi ce nu mai auziserã.
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    În loc de responsoriu se spune:

    Ant. Cristos s-a fãcut pentru noi ascultãtor pânã la
moarte, ºi încã moartea pe cruce.

    Ant. la Benedictus: I-au pus deasupra capului vina
lui scrisã: Isus Nazarineanul, regele iudeilor.

CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – BENEDICTUS    Lc 1,68-79
Despre Mesia ºi Înaintemergãtorul sãu

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
        pentru cã a vizitat ºi a rãscumpãrat poporul sãu,
69 ºi ne-a înãlþat o putere de mântuire *
        în casa lui David, slujitorul sãu,
70 precum a promis prin gura sfinþilor sãi profeþi *
        care au fost în vechime,
71 sã ne mântuiascã de vrãjmaºii noºtri *
        ºi de mâna tuturor acelora care ne urãsc.
72 Astfel îºi aratã îndurarea faþã de pãrinþii noºtri *
        ºi îºi aduce aminte de legãmântul sãu cel sfânt.
73 De jurãmântul pe care l-a fãcut lui Abraham,
            pãrintele nostru, *
        cã ne va dãrui harul,
74 ca, eliberaþi din mâna duºmanilor noºtri, *
        sã-i slujim fãrã teamã,
75 în sfinþenie ºi dreptate, sub privirea lui, *
        în toate zilele vieþii noastre.
76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema: *
        cãci vei merge înaintea Domnului
            sã pregãteºti cãile sale,
77 pentru a da poporului sãu cunoºtinþa mântuirii *
        întru iertarea pãcatelor,
78 prin iubirea îndurãtoare a Dumnezeului nostru, *
        cu care ne va vizita Cel care Rãsare din înãlþime
79 ca sã lumineze pe cei care se aflã în întuneric
            ºi în umbra morþii *
        ºi sã îndrepte paºii noºtri pe calea pãcii.
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Slavã Tatãlui ºi Fiului *
    ºi Sfântului Duh.
Precum era la început ºi acum ºi pururea *
    ºi în vecii vecilor. Amin.

RUGÃCIUNEA UNIVERSALÃ

    Sã-l adorãm cu evlavie sincerã pe Mântuitorul
nostru, care pentru noi a pãtimit ºi a fost îngropat spre
a învia; sã-l implorãm cu umilinþã:
    Doamne, îndurã-te de noi!
Isuse, Domnul ºi învãþãtorul nostru, tu te-ai fãcut
ascultãtor pentru noi pânã la moarte:
–  învaþã-ne sã fim pururea ascultãtori faþã de voinþa
    Tatãlui!
Isuse, viaþa noastrã, care, murind pe lemnul crucii, ai
nimicit iadul ºi moartea,
–  fã-ne sã murim împreunã cu tine spre a învia împreunã
    cu tine în glorie!
Isuse, regele nostru, care te-ai fãcut ocara oamenilor,
lãsându-te strivit ca un vierme,
–  învaþã-ne sã ne îmbrãcãm cu umilinþa ta mântuitoare!
Isuse, mântuirea noastrã, care þi-ai dat viaþa pentru
fraþii tãi iubiþi,
–  dã-ne harul sã ne iubim unii pe alþii cu aceeaºi iubire!
Isuse, mântuitorul nostru, care, întinzându-þi braþele pe
cruce, ai atras la tine toate veacurile,
–  adunã-i în împãrãþia mântuirii tale pe toþi fiii lui
    Dumnezeu, care sunt risipiþi!

Tatãl nostru.

Rugãciunea de încheiere

    Priveºte, te rugãm, Doamne, la aceastã familie a ta,
pentru care Domnul nostru Isus Cristos nu a pregetat sã
se dea în mâinile rãufãcãtorilor ºi sã îndure moartea pe
cruce. El, care, fiind Dumnezeu.
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Oficiul lecturilor

IMNUL

    Glasurile noastre bucuroase cântã
    Marea bãtãlie, lupta neînfrântã;
    Pe Cristos îl cântã, sfânta lui izbândã,
    Cântã liberarea lumii din osândã.
    Crucea, instrumentul morþii de ruºine,
    Semn de biruinþã ºi stindard devine.
    La-nceputuri, omul, plãmãdit din tinã,
    A muºcat din pomul vieþii din grãdinã.
    ªi-a gãsit nu viaþa, însã moartea, plânsul,
    Atrãgând întreaga lume dupã dânsul.
    Cum fusese lemnul purtãtor de moarte,
    Tot el trebuia, deci, viaþa sã ne-o poarte.
    Boala, rãul, care pe pãmânt existã
    E rodit de pomul de-amintire tristã.
    Lemnul crucii însã roade dulci aduce;
    Viaþa ºi speranþa înfloresc pe cruce.
    Cum, prin lemn, Satana învinsese-odatã,
    Tot prin lemn izbânda este câºtigatã.
    Când soseºte timpul hotãrât de Tatãl,
    Fiul sãu, din ceruri, vine-n lume, iatã-l!
    Ziditorul lumii umil se coboarã
    Pe pãmânt ºi prinde trup într-o Fecioarã.
    Firea noastrã slabã vine s-o îmbrace,
    Sã ne mântuiascã, sã ne-aducã pace.
    La sfârºitul vieþii chinuri grele-ndurã,
    Tatãlui jertfindu-i propria fãpturã.
    Sub privirea Mamei ce-n dureri se frânge,
    Moare pe o cruce tot scãldat în sânge;
    Ca un miel se lasã dus la-njunghiere,
    Tatãlui i-aduce jertfa ce i-o cere.
    Slavã þie, Tatã, care din iubire
    Ni l-ai dat pe Fiul preþ de ispãºire.
    Fiule, mãrire! Tu din ascultare
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    Ai bãut paharul patimii amare.
    Preamãrire þie, Duhule Preasfinte!
    Îþi jurãm, Treime, dragoste fierbinte. Amin.

PSALMODIA

    Ant. 1 Regii pãmântului se rãscoalã ºi cei puternici
se sfãtuiesc împreunã împotriva Domnului ºi împotriva
Unsului sãu.

Psalmul 2
1 Pentru ce se frãmântã neamurile *
        ºi pentru ce cugetã popoarele lucruri deºarte?
2 Regii pãmântului se rãscoalã †
        ºi cei puternici se sfãtuiesc împreunã *
        împotriva Domnului ºi împotriva unsului sãu:
3 „Sã rupem legãturile lor *
        ºi sã scãpãm de jugul lor!”
4 Cel care locuieºte în ceruri surâde, *
        Domnul îi face de ruºine.
5 Apoi în mânia sa le vorbeºte *
        ºi în furia sa îi înspãimântã:
6 „Eu sunt acela care l-am uns pe regele meu în Sion, *
        pe muntele meu cel sfânt!”
7 Voi vesti hotãrârea Domnului; †
        el mi-a zis: „Tu eºti fiul meu, *
        eu astãzi te-am nãscut.
8 Cere-mi ºi-þi voi da popoarele ca moºtenire *
        ºi marginile pãmântului în stãpânire!
9 Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier *
        ºi le vei sfãrâma ca pe vasul olarului!”
10 Acum, dar, regilor, purtaþi-vã cu înþelepciune,*
        trageþi învãþãturã, judecãtori ai pãmântului!
11 Slujiþi-i Domnului cu fricã, *
        bucuraþi-vã cu teamã!
12 Luaþi aminte, ca nu cumva sã se mânie
            ºi sã pieriþi pe cale, *
        cãci mânia lui se aprinde degrabã.
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    Fericiþi toþi aceia *
        care nãdãjduiesc în el.
    Slavã Tatãlui. Precum era.

    Ant. Regii pãmântului se rãscoalã ºi cei puternici se
sfãtuiesc împreunã împotriva Domnului ºi împotriva
Unsului sãu.

    Ant. 2 ªi-au împãrþit între ei hainele mele ºi au aruncat
sorþii pentru tunica mea.

                       Psalmul 21 (22), 2-23 [24-32]
2 Dumnezeul meu, Dumnezeul meu,
            pentru ce m-ai pãrãsit? *
        Departe sunt de a-mi aduce mântuirea
            cuvintele strigãtului meu.
3 Dumnezeul meu, strig ziua ºi tu nu-mi rãspunzi, *
        ºi noaptea ºi nu am liniºte.
4 Iar tu eºti Cel Sfânt *
        ºi locuieºti în mijlocul laudelor lui Israel.
5 În tine ºi-au pus speranþa pãrinþii noºtri, *
        au sperat ºi tu i-ai eliberat;
6 cãtre tine au strigat ºi au fost mântuiþi, *
        în tine au nãdãjduit ºi n-au fost fãcuþi de ruºine.
7 Dar eu sunt vierme, ºi nu om, *
        ocara oamenilor ºi batjocura poporului.
8 Toþi care mã vãd îºi bat joc de mine, *
        strâmbã din buze ºi dau din cap:
9 „S-a încrezut în Domnul, sã-l mântuiascã, *
        sã-l elibereze, dacã îl iubeºte”.
10 Cãci tu m-ai scos la luminã din sânul mamei, *
        m-ai pus în siguranþã la pieptul mamei mele.
11 Spre tine m-am îndreptat de când m-am nãscut; *
        din sânul mamei mele tu eºti Dumnezeul meu.
12 Nu te îndepãrta de mine, †
        pentru cã strâmtorarea este aproape *
        ºi nu este cine sã mã ajute.
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13 Mã înconjoarã tauri mulþi, *
        tauri puternici din Basan m-au împresurat
14 ºi cascã spre mine gura lor, *
        ca leul care sfâºie ºi rage.
15 Mã scurg ca apa, *
        mi se desfac toate oasele,
    inima mea este ca ceara, *
        se topeºte printre mãruntaiele mele.
16 Mi se usucã cerul gurii ca un ciob de oalã †
        ºi limba mi se lipeºte de gâtlej; *
        m-ai aºezat în praful morþii.
17 Iatã, mã înconjoarã câinii, *
        o bandã de rãufãcãtori mã împresoarã;
    mi-au strãpuns mâinile ºi picioarele, *
18      mi-au numãrat toate oasele.
    Ei mã iscodesc ºi mã cerceteazã; †
19      îºi împart între ei hainele mele *
        ºi au aruncat sorþii pentru tunica mea. 
20 Dar tu, Doamne, nu sta deoparte, *
        tãria mea, grãbeºte-te sã mã ajuþi.
21 Scapã de sabie viaþa mea, *
        din gheara câinelui, singurul meu bine!
22 Salveazã-mã din gura leului *
        ºi de coarnele bivolilor, pe mine, sãrmanul!
23 Voi vesti numele tãu fraþilor mei, *

24 Cei care vã temeþi de Domnul, lãudaþi-l, †
        toatã seminþia lui Iacob, preamãriþi-l; *
        sã se teamã de el toatã seminþia lui Israel.
25 Cãci el nu dispreþuieºte *
        ºi nici nu respinge cererea sãracului
    ºi nu-ºi întoarce faþa de la el, *
        iar când strigã cãtre el, îl ascultã.
26 La tine este lauda mea în adunarea cea mare; *
        îmi voi împlini fãgãduinþele 
            în faþa celor ce se tem de el.
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27 Cei sãraci vor mânca ºi se vor sãtura; †
        îl vor lãuda pe Domnul cei care îl cautã: *
        „Inimile lor sã trãiascã în vecii vecilor!”
28 Îºi vor aduce aminte ºi se vor întoarce la Domnul *
        toate marginile pãmântului,
    se vor prosterna în faþa lui *
        toate familiile popoarelor.
29 Cãci a Domnului este împãrãþia *
        ºi el va stãpâni naþiunile.
30 Lui i se vor închina toþi cei care dorm în pãmânt, *
        în faþa lui se vor prosterna 
            toþi cei care coboarã în þãrânã.
    Dar sufletul meu va trãi pentru el *
31      ºi urmaºii mei îl vor sluji.
    Se va povesti despre Domnul generaþiei viitoare †
32      ºi vor vesti dreptatea lui 
            poporului care se va naºte: *
        „Domnul a fãcut acestea!”

Slavã Tatãlui. Precum era.

    Ant. ªi-au împãrþit între ei hainele mele ºi au aruncat
sorþii pentru tunica mea.

    Ant. 3 Mã asalteazã cu furie cei care vor sã-mi ia
sufletul.

Psalmul 37 (38)
2 Doamne, sã nu mã mustri în mânia ta *
        ºi sã nu mã pedepseºti în furia ta.
3 Cãci sãgeþile tale s-au înfipt în mine *
        ºi mâna ta apasã peste mine.
4 Nimic nu este sãnãtos în trupul meu
            în faþa mâniei tale,†
        ºi nu este pace în oasele mele *
        din cauza pãcatelor mele.
5 Cãci fãrãdelegile mi-au acoperit capul, *
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        ca o povarã prea grea pentru mine.
6 Au putrezit ºi s-au înveninat rãnile mele *
        din pricina nebuniei mele.
7 M-am încovoiat ºi m-am gârbovit cu totul; *
        toatã ziua umblu în mâhnire.
8 Rãrunchii îmi sunt cuprinºi de febrã *
        ºi nu mai e nimic sãnãtos în trupul meu.
9 Sunt frânt ºi istovit cu totul, *
        strig din cauza zbuciumului inimii mele.
10 Doamne, în faþa ta e toatã dorinþa mea *
        ºi suspinul meu nu-þi este ascuns.
11 Inima mi se zbate, m-au pãrãsit puterile *
        ºi mi-am pierdut chiar ºi lumina ochilor.
12 Prietenii ºi cunoscuþii se îndepãrteazã
            din cauza rãnii mele, *
        ºi rudele mele stau deoparte.
13 Cei care vor sã-mi ia sufletul îmi întind curse, †
        cei care-mi vor rãul vorbesc de pieirea mea, *
        ºi vicleºuguri pun la cale ziua întreagã.
14 Iar eu, ca un surd, nu iau aminte *
        ºi sunt ca un mut ce nu-ºi deschide gura,
15 ca omul ce nu aude *
        ºi nu iese rãspuns din gura lui.
16 Pentru cã în tine, Doamne, mi-am pus speranþa, *
        tu îmi vei rãspunde, Doamne, Dumnezeul meu!
17 Spuneam, de fapt: „Sã nu râdã de mine
            când mi se clatinã piciorul, *
        sã nu se ridice cu mândrie împotriva mea”.
18 Sunt gata sã mã prãbuºesc *
        ºi durerea înaintea mea este pururea.
19 Cãci eu îmi mãrturisesc fãrãdelegea *
        ºi mã înspãimânt de pãcatul meu.
20 Duºmanii mei sunt plini de viaþã ºi sunt puternici *
        ºi s-au înmulþit cei care mã urãsc fãrã motiv.
21 Ei îmi rãsplãtesc binele cu rãu *
        ºi mã acuzã pentru cã eu caut binele.
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22 Sã nu mã pãrãseºti, Doamne; *
        Dumnezeul meu, sã nu te îndepãrtezi de la mine!
23 Grãbeºte-te sã mã ajuþi, *
        Doamne, mântuirea mea!
Slavã Tatãlui. Precum era.

    Ant. Mã asalteazã cu furie cei care vor sã-mi ia
sufletul.
    V. S-au ridicat împotriva mea martori mincinoºi.
    R. ªi nelegiuirea s-a minþit pe ea însãºi.

LECTURA ÎNTÂI

Din Scrisoarea cãtre Evrei                                 9,11-28

Cristos, marele preot,
a intrat o datã pentru totdeauna în sfânta sfintelor,

prin sângele sãu propriu
    Fraþilor, 11 Cristos, devenit marele preot al bunurilor
viitoare, trecând printr-un cort mai mare ºi mai desã -
vârºit, care nu este fãcut de mânã de om, adicã nu este
din aceastã lume, 12 a intrat o datã pentru totdeauna în
sfânta sfintelor nu cu sânge de þapi ºi viþei, ci cu propriul
lui sânge, dobândind o mântuire veºnicã. 13 Cãci dacã
sângele de þapi ºi de tauri ºi cenuºa de juncã cu care
sunt stropiþi cei întinaþi îi sfinþeºte, dându-le curãþia
trupului, 14 cu cât mai mult sângele lui Cristos, care prin
Duhul veºnic s-a oferit pe sine fãrã prihanã lui Dum -
nezeu, va curãþa conºtiinþa voastrã de faptele moarte,
pentru a sluji Dumnezeului celui viu.
    15 ªi de aceea el este mijlocitorul unei alianþe noi,
pentru ca, prin moartea lui pentru rãscumpãrarea din
greºelile din timpul primei alianþe, cei chemaþi sã pri -
meascã promisiunea moºtenirii veºnice. 16 De fapt, unde
este un testament, este necesar sã fie doveditã moartea
celui ce a fãcut testamentul. 17 Cãci testa mentul devine
valabil dupã moarte; nu are nici o putere cât timp trã -
ieºte cel ce l-a fãcut. 18 De aceea, nici prima alianþã nu
a fost consfinþitã fãrã sânge.
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    19 Într-adevãr, dupã ce a rostit toate poruncile din
lege în faþa poporului, Moise a luat sângele viþeilor ºi al
þapilor, împreunã cu apã, lânã roºie ºi isop, ºi a stro pit
însãºi cartea ºi tot poporul, 20 spunând: Acesta este sân -
gele alianþei pe care Dumnezeu a prescris-o pentru voi.
21 ªi tot la fel a stropit cu sânge cortul ºi toate vasele de
cult. 22 De altfel, dupã lege, aproape toate se purificã
prin sânge ºi fãrã vãrsare de sânge nu existã iertare.
    23 Deci, dacã era necesar ca imaginile realitãþilor
cereºti sã fie purificate astfel, înseºi realitãþile cereºti tre -
buie sã fie purificate prin jertfe mai bune decât aces tea.
    24 Cãci Cristos nu a intrat într-un sanctuar fãcut de
mânã de om, prefigurare a celui adevãrat, ci chiar în
cer, ca sã fie acum prezent înaintea feþei lui Dumnezeu
în favoarea noastrã, 25 ºi nu ca sã se jertfeascã pe sine
de mai multe ori, aºa cum marele preot intrã în sanctuar
în fiecare an cu sângele altcuiva, 26 cãci ar fi trebuit sã
sufere de mai multe ori de la întemeierea lumii. Dar
acum, la împlinirea timpurilor, el s-a arãtat o singurã
datã, ca sã distrugã pãcatul prin jertfa lui. 27 ªi dupã
cum oamenilor le este dat sã moarã o singurã datã, iar
dupã aceasta este judecata, 28 tot la fel ºi Cristos, dupã
ce s-a jertfit o datã ca sã ia asupra sa pãcatele celor
mulþi, se va arãta a doua oarã, fãrã pãcat, pentru a mân -
tui pe cei care îl aºteaptã.

RESPONSORIUL                                           Cf. Is 53,7.12
    R.Ca un miel dus la înjunghiere, în timp ce era chinuit,
nu ºi-a deschis gura; a fost dat la moarte, * ca sã dea
viaþã poporului sãu.
    V. S-a oferit pe sine la moarte ºi a fost numãrat prin -
tre cei fãrã de lege, * ca sã dea viaþã poporului sãu.

LECTURA A DOUA

Din Catehezele sfântului Ioan Crisostomul, episcop
(Cat. 3, 13-19: SCh 50, 174-177)
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Puterea sângelui lui Cristos
    Vrei sã cunoºti puterea sângelui lui Cristos? Sã ne
amintim de prefigurãrile lui rãsfoind paginile Vechiului
Testament.
    Jertfiþi un miel de un an, spune Moise, ºi însemnaþi
uºile cu sângele lui (cf. Ex 12,1-14). Ce spui tu, Moise?
Când l-a salvat vreodatã pe omul raþional sângele unui
miel? Desigur, pare sã rãspundã el, nu pentru cã este
sânge, ci pentru cã este imagine a sângelui Domnului.
Mai mult decât atunci, duºmanul va trece fãrã a dãuna
dacã va vedea pe tocurile uºilor nu sângele vechiului
simbol, ci pe cel al noii realitãþi, viu ºi strãlucitor pe
buzele credincioºilor, pe uºa templului lui Cristos.
    Dacã vrei sã înþelegi ºi mai profund puterea acestui
sânge, observã de unde a început sã curgã ºi din care
izvor a þâºnit. A fost vãrsat pe cruce ºi a curs din coasta
Domnului. De Isus mort ºi încã atârnat pe cruce, rela -
teazã Evanghelia, s-a apropiat un soldat care, cu o lovi -
turã de suliþã, i-a deschis coasta ºi a ieºit apã ºi sânge.
Unul este simbolul Botezului, celãlalt, al Euharistiei.
Soldatul i-a deschis coasta: a deschis templul sacru,
unde a descoperit o comoarã ºi unde am bucuria de a
gãsi bogãþii splendide. Acelaºi lucru se poate spune ºi
despre miel: iudeii au ucis victima ºi eu mã bucur de
mântuire, rod al acelei jertfe.
    ªi a ieºit din coasta lui sânge ºi apã (cf. In 19,34).
Preaiubitule, sã nu treci prea uºor peste acest mister. Mai
am o altã semnificaþie misticã sã-þi explic. Am spus cã
acea apã ºi acel sânge sunt simbol al Botezului ºi al Euha -
ristiei. Biserica s-a nãscut din aceste douã sacramente,
din aceastã baie de renaºtere ºi de reîn noire în Duhul
Sfânt prin Botez ºi Euharistie. Iar simbolurile Botezu -
lui ºi Euharistiei au ieºit din coasta sa. Deci, Cristos a
format Biserica din coasta sa, aºa cum Eva a fost for -
matã din coasta lui Adam.
    Pentru aceasta, Paul, vorbind despre primul om, folo -
seºte expresia: Os din oasele mele, carne din carnea
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mea (Gen 2,23), pentru a ne arãta coasta Domnului.
Aºa cum Dumnezeu a format femeia din coasta lui
Adam, tot aºa, Cristos ne-a dãruit apa ºi sângele din
coasta sa pentru a forma Biserica. ªi dupã cum coasta
lui Adam a fost atinsã de Dumnezeu în timpul som -
nului, tot aºa, Cristos ne-a dat sângele ºi apa în timpul
somnului morþii sale.
    Vedeþi în ce fel a unit-o Cristos cu sine pe mireasa
sa, vedeþi cu ce hranã ne hrãneºte. Prin sângele sãu ne
naºtem, cu sângele sãu ne hrãnim. Dupã cum femeia îºi
hrãneºte copilul cu laptele sãu, tot aºa, Cristos hrãneºte
mereu cu sângele sãu pe cei pe care i-a renãscut.

RESPONSORIUL            Cf. 1Pt 1,18-19; Ef 2,18; 1In 1,7
    R. Voi aþi fost rãscumpãraþi nu prin lucruri pieri -
toare, argint sau aur, ci cu sângele preþios al lui Cristos,
Mielul fãrã patã. * Prin el toþi avem intrarea deschisã
într-un singur Duh la Tatãl.
    V. Sângele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, ne
curãþã de orice pãcat. * Prin el toþi avem intrarea
deschisã într-un singur Duh la Tatãl.

Rugãciunea de încheiere
    Priveºte, te rugãm, Doamne, la aceastã familie a ta,
pentru care Domnul nostru Isus Cristos nu a pregetat sã
se dea în mâinile rãufãcãtorilor ºi sã îndure moartea pe
cruce. El, care, fiind Dumnezeu.

415Oficiul lecturilor




