
st8 Haine de sarbatoare

Isaia 3,18-23

18În ziua aceea, Domnul va scoate verigile care le slujesc ca podoabă la picioare, şi sorişorii şi 
lunişoarele, 
19cerceii, brăţările şi mahramele; 
20legăturile de pe cap, lănţişoarele de la picioare şi brâurile, cutiile cu mirosuri şi băierile 
descântate; 
21inelele şi verigele de la nas; 
22hainele de sărbătoare şi cămăşile cele largi, mantiile şi pungile; 
23oglinzile şi cămăşile subţiri, turbanele şi mahramele uşoare.

Isaia 1,11-15

11"Ce-Mi trebuie Mie mulţimea jertfelor voastre, zice Domnul. Sunt sătul de arderile de tot ale 
berbecilor, şi de grăsimea viţeilor; nu-Mi place sângele taurilor, oilor şi ţapilor. 
12Când veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea, cine vă cere astfel de lucruri, ca să-Mi spurcaţi 
curţile? 
13Nu mai aduceţi daruri de mâncare nefolositoare, căci Mi-e scârbă de tămâie! Nu vreau luni 
noi, Sabate şi adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea! 
14Urăsc lunile voastre cele noi şi praznicele voastre; Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. 
15Când vă întindeţi mâinile, Îmi întorc ochii de la voi; şi oricât de mult v-aţi ruga, n-ascult: căci 
mâinile vă sunt pline de sânge!" 

Isaia 6,1-8

1În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte 
înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul. 
2Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două 
îşi acopereau picioarele, şi cu două zburau. 
3Strigau unul la altul, şi ziceau: "Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul este plin 
de mărirea Lui"! 
4Şi se zguduiau uşiorii uşii de glasul care răsuna, şi casa s-a umplut de fum. 
5Atunci am zis: "Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în 
mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul 
oştirilor!" 
6Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase cu 
cleştele de pe altar. 
7Mi-a atins gura cu el, şi a zis: "Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea 
ta este îndepărtată şi păcatul tău este ispăşit!" 
8Am auzit glasul Domnului, întrebând: "Pe cine să trimit, şi cine va merge pentru Noi?" Eu am 
răspuns: "Iată-mă, trimite-mă!" 

Isaia 51,6-8



6Ridicaţi ochii spre cer, şi priviţi în jos pe pământ! Căci cerurile vor pieri ca un fum, pământul 
se va preface în zdrenţe ca o haină, şi locuitorii lui vor muri ca nişte muşte; dar mântuirea Mea 
va dăinui în veci, şi neprihănirea Mea nu va avea sfârşit. 
7Ascultaţi-Mă, voi care cunoaşteţi neprihănirea, popor, care ai în inimă Legea Mea! Nu te teme 
de ocara oamenilor, şi nu tremura de ocările lor. 
8Căci îi va mânca molia ca pe o haină, şi-i va roade viermele cum roade lâna; dar neprihănirea 
Mea va dăinui în veci, şi mântuirea Mea se va întinde din veac în veac." 

Isaia 52

1"Trezeşte-te, trezeşte-te! îmbracă-te în podoaba ta, Sioane! Pune-ţi hainele de sărbătoare, Ierusalime, 
cetate sfântă! Căci nu va mai intra în tine nici un om netăiat împrejur sau necurat. 
2Scutură-ţi ţărâna de pe tine, scoală-te, şi şezi în capul oaselor, Ierusalime! Dezleagă-ţi legăturile de la 
gât, fiică, roabă a Sionului! 
3Căci aşa vorbeşte Domnul: ,Fără plată aţi fost vânduţi, şi nu veţi fi răscumpăraţi cu preţ de argint.' 
4Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Odinioară poporul Meu s-a pogorât să locuiască pentru o 
vreme în Egipt; apoi Asirianul l-a asuprit fără temei. 
5Şi acum, ce am să fac aici - zice Domnul - când poporul Meu a fost luat pe nimic?" "Asupritorii lui strigă 
de bucurie - zice Domnul - şi cât e ziulica de mare este batjocorit Numele Meu. 
6De aceea poporul Meu va cunoaşte Numele Meu; de aceea va şti, în ziua aceea, că Eu vorbesc şi 
zic: ,Iată-Mă!' 
7Ce frumoase sunt pe munţi, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea, picioarele celui 
ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea! Picioarele celui ce zice Sionului: ,Dumnezeul tău 
împărăţeşte!" 
8"Iată, glasul străjerilor tăi răsună; ei înalţă glasul, şi strigă toţi de veselie; căci văd cu ochii lor cum Se 
întoarce Domnul în Sion. 
9Izbucniţi cu toate în strigăte de bucurie, dărâmături ale Ierusalimului! Căci Domnul mângâie pe poporul 
Său, şi răscumpără Ierusalimul. 
10Domnul Îşi descoperă braţul Său cel sfânt, înaintea tuturor neamurilor; şi toate marginile pământului 
vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru." 
11"Plecaţi, plecaţi, ieşiţi din Babilon! Nu vă atingeţi de nimic necurat! Ieşiţi din mijlocul lui! Curăţiţi-vă, cei 
ce purtaţi vasele Domnului! 
12Nu ieşiţi cu grabă, nu plecaţi în fugă; căci Domnul vă va ieşi înainte şi Dumnezeul lui Israel vă va tăia 
calea." 
13Iată, Robul Meu va propăşi; Se va sui, Se va ridica, Se va înălţa foarte sus. 
14După cum pentru mulţi a fost o pricină de groază - atât de schimonosită Îi era faţa, şi atât de mult se 
deosebea înfăţişarea Lui de a fiilor oamenilor - 
15tot aşa, pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie; înaintea Lui împăraţii vor închide gura, căci vor 
vedea ce nu li se mai istorisise, şi vor auzi ce nu mai auziseră.

Isaia 61

1"Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: 
El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război 
izbăvirea; 
2să vestesc un an de îndurare al Domnului, şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi pe 
toţi cei întristaţi; 
3să dau celor întristaţi din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenuşă, un untdelemn de 
bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi ,terebinţi ai 
neprihănirii', ,un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui." 
4"Ei vor zidi iarăşi vechile dărâmături, vor ridica iarăşi năruirile din vechime, vor înnoi cetăţi pustiite, 
rămase pustii din neam în neam. 
5Străinii vor sta şi vă vor paşte turmele, şi fiii străinului vor fi plugarii şi vierii voştri. 
6Dar voi vă veţi numi preoţi ai Domnului, şi veţi fi numiţi slujitori ai Dumnezeului nostru, veţi mânca 
bogăţiile neamurilor, şi vă veţi făli cu fala lor. 
7În locul ocării voastre, veţi avea îndoită cinste; în locul ruşinii, se vor înveseli de partea lor, căci vor 
stăpâni îndoit în ţara lor, şi vor avea o bucurie veşnică. 



8Căci Eu, Domnul, iubesc dreptatea, urăsc răpirea şi nelegiuirea; le voi da cu credincioşie răsplata lor, şi 
voi încheia cu ei un legământ veşnic. 
9Sămânţa lor va fi cunoscută între neamuri, şi urmaşii lor printre popoare; toţi cei ce-i vor vedea, vor 
cunoaşte că sunt o sămânţă binecuvântată de Domnul." 
10"Mă bucur în Domnul, şi sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu; căci M-a îmbrăcat cu 
hainele mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună 
împărătească, şi ca o mireasă, împodobită cu sculele ei. 
11Căci, după cum pământul face să răsară lăstarul lui, şi după cum o grădină face să încolţească 
semănăturile ei, aşa va face Domnul, Dumnezeu, să răsară mântuirea şi lauda, în faţa tuturor 
neamurilor."


