Salm 89, 1-5.16-19
1 Cant. D'Etan, l'ezrahita.
2 Senyor, cantaré tota la vida
els teus favors,
d'una generació a l'altra anunciaré
la teva fidelitat.
3 N'estic cert, el teu favor és indestructible,
mantens la fidelitat en el cel.
4 «He fet aliança amb el meu elegit,
jurant a David, el meu servent:
5 T'he creat per sempre una dinastia,
mantindré per tots els segles el teu tron.» Pausa
16 Senyor, feliç el poble que t'aclama:
caminarà a la llum de la teva mirada,
17 celebrarà el teu nom tot el dia,
es gloriarà de la teva bondat.
18 De tu ve la glòria del nostre poder;
perquè ens estimes, podem alçar el front.
19 El nostre rei és del Sant d'Israel,
és del Senyor l'escut que ens protegeix.

Jeremies 28, 5-9
5 El profeta Jeremies, en presència dels sacerdots i de tot el poble, que eren al temple del
Senyor, va respondre això al profeta Hananià:
6 --Amén! Que així ho faci el Senyor! Que el Senyor compleixi les paraules que has
profetitzat i faci tornar aquí des de Babilònia els objectes del temple del Senyor i tots els
deportats! 7 Tanmateix, escolta el que et dic a tu i a tot el poble: 8 Des de sempre, els
profetes que ens han precedit a tu i a mi han anunciat la guerra, el desastre i la pesta
contra molts països i grans reialmes. 9 Quan un profeta anuncia la pau i el benestar,
només si es compleix la seva paraula se sap que aquell profeta era realment enviat del
Senyor.

Romans 6, 12-23
12 Ara, per tant, no deixeu regnar més el pecat en el vostre cos mortal, no us sotmeteu a
les seves passions. 13 No poseu els membres del vostre cos al servei del pecat com a
instruments per a fer el mal; més aviat oferiu-vos a Déu com qui ha passat de mort a vida,
i poseu els vostres membres al servei de Déu com a instruments per a fer el bé. 14 El
pecat ja no tindrà cap domini damunt vostre. Vosaltres ja no esteu sota la Llei, sinó sota
la gràcia. 15 Què, doncs? Perquè ja no estem sota la Llei, sinó sota la gràcia, ¿ens és
permès de pecar? De cap manera! 16 Sabeu prou bé que, si us poseu com a esclaus al
servei d'algú per obeir-lo, de fet sou esclaus de l'amo que obeïu: per tant, o bé us
sotmeteu al pecat, que porta a la mort, o bé obeïu Déu, que dóna la justícia. 17 Vosaltres
éreu esclaus del pecat, però us heu sotmès de cor a la doctrina que us ha estat ensenyada.
Donem-ne gràcies a Déu! 18 Així, lliures de l'esclavatge del pecat, heu esdevingut
esclaus al servei de la justícia de Déu. 19 (Com que sou febles, us estic parlant amb
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comparacions humanes.) Així com vau posar els vostres membres com a esclaus al servei
de la impuresa i de la injustícia i portàveu una vida indigna, poseu-vos ara com a esclaus
al servei de la justícia de Déu i porteu una vida santa. 20 Mentre éreu esclaus del pecat,
us trobàveu al marge d'aquesta justícia. 21 Però quin fruit en trèieu, d'aquella vida? Ara
us n'avergonyiu, perquè, sens dubte, portava a la mort. 22 En canvi, ara, lliures de
l'esclavatge del pecat i esdevinguts esclaus al servei de Déu, doneu el fruit d'una vida
santa, que us portarà a la vida eterna. 23 La paga del pecat és la mort, però el do que Déu
ens fa en Jesucrist, Senyor nostre, és la vida eterna.

Mateu 10, 40-42
40 »Qui us acull a vosaltres, a mi m'acull, i qui m'acull a mi, acull el qui m'ha enviat. 41
Qui acull un profeta perquè és profeta, tindrà la recompensa dels profetes. Qui acull un
just perquè és just, tindrà la recompensa dels justos. 42 I tothom qui doni un got d'aigua
fresca a un d'aquests petits només perquè és deixeble meu, us asseguro que no quedarà
sense recompensa.
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