LECTURA ÎNTÂI
L-a luat Domnul Dumnezeu pe om
şi l-a aşezat în grădina Edenului.
Citire din Cartea Genezei

2, 4b-9.15

În ziua în care a făcut Domnul Dumnezeu pământul şi cerul,
nici un copăcel de câmp nu era încă pe pământ
şi nici o iarbă a câmpului nu odrăslise,
căci Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie asupra pământului.
Şi nu era om ca să lucreze pământul.
Doar un abur se ridica din pământ
şi uda toată faţa pământului.
Domnul Dumnezeu a plămădit pe om din ţărâna pământului
şi a suflat în nările lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie.
Şi a sădit Domnul Dumnezeu o grădină în Eden,
spre răsărit, şi l-a aşezat acolo pe omul pe care îl plămădise.
Şi Domnul Dumnezeu a făcut să odrăslească din pământ tot pomul plăcut la vedere
şi având rod bun de mâncat
şi pomul vieţii în mijlocul grădinii
şi pomul cunoaşterii binelui şi răului.
Şi l-a luat Domnul Dumnezeu pe om
şi l-a aşezat în grădina Edenului ca să o lucreze
şi să o păzească.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
R. Lăudaţi-L pe Domnul, toate popoarele.
Eu voi vesti hotărârea Domnului:
El mi-a zis: „Fiul meu eşti tu,
eu astăzi te-am născut. R.
Cere-mi şi îţi voi da neamurile ca moştenire
şi în stăpânire marginile pământului!”
Tu le vei cârmui cu toiag de fier,
ca pe vasele olarului le vei sfărâma”. R.
Şi acum, regilor, înţelegeţi,
luaţi aminte, voi, toţi judecătorii pământului!
Slujiţi Domnului cu frică,
plecaţi-vă la picioarele lui cu cutremur! R.
Luaţi învăţătură, ca nu cumva să Se mânie Domnul
şi să pieriţi din calea cea dreaptă,
când se va aprinde degrabă mânia Lui!
Fericiţi toţi cei ce nădăjduiesc în El! R.
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LECTURA A II-A
Duhul însuşi dă mărturie împreună cu duhul nostru
că suntem copiii lui Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Romani
8,14-17
Fraţilor,
toţi cei călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu
sunt fii ai lui Dumnezeu.
Căci n-aţi primit un duh de robie ca iarăşi să vă temeţi,
ci aţi primit Duhul înfierii, prin care strigăm „Abba, Tată!”
Duhul însuşi dă mărturie împreună cu duhul nostru
că suntem copiii lui Dumnezeu.
Copii şi deci moştenitori:
moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Cristos,
de vreme ce suferim împreună cu el ca să fim şi preamăriţi împreună cu el.
Cuvântul Domnului

ALELUIA
(Aleluia) Veniţi după mine, spune Domnul,
şi vă voi face pescari de oameni. (Aleluia)
La cuvântul tău voi arunca mreaja
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca

5, 1-11

În timpul acela,
Isus se afla pe malul Lacului Genezaret;
lumea se îmbulzea în jurul lui,
pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu.
Isus a văzut două bărci trase la malul lacului;
pescării coborâseră din ele şi-şi spălau mrejele.
Isus s-a urcat într-una din bărci, care era a lui Simon,
şi l-a rugat să o îndepărteze puţin de ţărm.
S-a aşezat şi din barcă a început să înveţe mulţimile.
Când a terminat de vorbit, i-a zis lui Simon:
„Înaintează în larg şi aruncaţi-vă mrejele pentru pescuit”.
Simon i-a răspuns:
”Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nu am prins nimic;
dar dacă porunceşti tu, voi arunca din nou mrejele”.
Aşa au făcut şi au prins o mulţime mare de peşti,
încât li se rupeau mrejele.
Atunci au făcut semn tovarăşilor lor din cealaltă barcă
să vină şi să-i ajute.
Aceştia au venit şi au umplut amândouă bărcile până într-atât
încât erau să se scufunde.
Văzând aceasta, Simon Petru a căzut la picioarele lui Isus şi i-a zis:
”Îndepărtează-te de la mine, Doamne, căci sunt un om păcătos!”
Căci groaza şi uimirea i-a cuprins pe el şi pe însoţitorii săi
în faţa mulţimii de peşti pe care îi prinseră;
la fel şi pe Iacob şi pe Ioan, fiii lui Zebedeu, tovarăşii lui Petru.
Isus i-a spus lui Simon:
”Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni!”
Atunci au adus bărcile la mal şi, lăsând toate, l-au urmat pe Isus.
Cuvântul Domnului

