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Lectura primera Is 52,13-53,12

Lectura del llibre d’Isaïes

Mireu, el meu servent prosperarà, s’elevarà i serà posat molt amunt. Així com tothom
s’esglaià de veure’l, ja que, de tan desfigurat, ni tan sols semblava un home, no tenia res
d’humana la seva presència, així també se n’admiraran tots els pobles, els reis no badaran
boca quan veuran amb els ulls allò que mai no s’havia contat, i sabran del cert la cosa més
inaudita. ¿Qui ho pot creure, allò que hem sentit? ¿A qui s’ha revelat la potència del braç
del Senyor? El servent ha crescut davant d’ell com un rebrot, com la soca tallada que
reviu en una terra eixuta; no tenia ni figura, ni res que es fes admirar, no tenia l’aspecte
atractiu, era menyspreat, rebuig entre els homes, home fet al dolor i acostumat a la
malaltia, semblant a aquells que ens repugna de mirar, el menyspreàvem i el teníem per
no-res.

Tanmateix, ell portava les nostres malalties, i havia pres damunt seu els nostres dolors;
nosaltres el teníem per un home castigat que Déu assota i humilia. Mentre ell, per les
nostres faltes, moria malferit, fet pols per les nostres culpes, complia la pena que ens torna
la pau, i les seves ferides ens curaven. Tots anàvem errants com un ramat que es dispersa,
cadascú seguia el seu camí, mentre el Senyor li infligia la pena que tots nosaltres havíem
merescut. Quan era maltractat, ell s’humiliava i no obria la boca; com els anyells portats
a matar, o les ovelles mentre les esquilen, ell callava i no obria ni tan sols la boca. Se
l’han endut de la presó i del tribunal, i, ¿qui es preocupa de la seva sort? Perquè fou segat
d’entre els qui viuen, en pena de la infidelitat del meu poble. L’han sepultat amb els
injustos, l’han enterrat amb els malfactors, a ell que no obrava amb violència ni tenia mai
als llavis la perfídia.

El Senyor volgué que el sofriment el triturés. Quan haurà donat la vida per expiar les
culpes, veurà una descendència, viurà llargament, i per ell el designi del Senyor arribarà
a bon terme. Gràcies al sofriment de la seva ànima ara veu la llum; el just, amb les penes
que ha sofert, ha fet justos els altres, després de prendre damunt seu les culpes d’ells; per
això li dono els altres per herència i tots seran el seu botí, ell que s’ha entregat a la mort
i ha estat comptat entre els infidels, quan de fet prenia damunt seu el pecat de tots i
intercedia a favor d’ells.

Salm responsorial 30,2.6,12-13,15-16,17.25 (R.: Lc 23,46)

En vós, Senyor, m’emparo,
que no en tingui un desengany.
Allibereu-me, vós que sou bo;
confio el meu alè a les vostres mans,
vós, Déu fidel, m’heu rescatat.

R.: Pare, confio el meu alè a les vostres
mans.

Sóc la befa dels enemics,
burla dels veïns,
esglai dels coneguts.
Es decanten de mi els qui em veuen pel

carrer,
els seus cors m’han oblidat com si fos

mort,
em tenen per una eina que no és bona per

a res. R.



Però jo confio en vós, Senyor,
us dic: «Sou el meu Déu,
teniu el meu destí a les vostres mans;
deslliureu-me dels enemics que em

persegueixen.» R.

Deixeu veure al vostre servent
la claror de la vostra mirada;
salveu-me, per l’amor que em teniu.
Sigueu valents, tingueu coratge,
tots els qui espereu en el Senyor. R.

Lectura segona He 4,14-16.5,7-9

Lectura de la carta als cristians hebreus

Germans, mantinguem ferma la fe que professem, ja que en Jesús, el Fill de Déu, tenim
el gran sacerdot que, travessant els cels, ha entrat davant Déu. Perquè el gran sacerdot que
tenim no és incapaç de compadir-se de les nostres febleses: ell, igual que nosaltres, ha
estat provat en tot, encara que sense pecar. Per tant, acostem-nos confiadament al tron de
la gràcia de Déu perquè es compadeixi de nosaltres, ens aculli i ens concedeixi, quan sigui
l’hora, l’auxili que necessitem. Ell, Jesús, durant la seva vida mortal, s’adreçà a Déu, que
el podia salvar de la mort, pregant-lo i suplicant-lo amb grans clams i amb llàgrimes. Déu
l’escoltà per la seva submissió. Així, tot i que era el Fill, aprengué en els sofriments què
és obeir, i un cop consagrat sacerdot es convertí en font de salvació eterna per a tots els
qui se li sotmeten.

Evangeli Jn 18,1-19,42

Passió de nostre Senyor Jesucrist segons sant Joan


