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Zacaries 9, 9-12
9 Alegra't, ciutat de Sió,
crida de goig, Jerusalem!
Mira el teu rei que ve cap a tu,
just i victoriós;
arriba humilment, muntat en un ase,
en un pollí, un fill de somera.
10 Destruirà els carros de guerra
d'Efraïm
i la cavalleria de Jerusalem,
trencarà els arcs dels guerrers
i anunciarà la pau als pobles;
dominarà d'un mar a l'altre,
des del Gran Riu
fins a l'extrem del país.
11 El Senyor declara:
«Per l'aliança segellada amb sang
que vaig fer amb vosaltres,
jo alliberaré els qui esteu empresonats
al fons d'un pou eixut.
12 Torneu a Sió, la ciutat fortificada,
presoners que viviu d'esperança!
Avui mateix us ho prometo:
la vostra recompensa serà doble.

Romans 7, 15-25a
15 No entenc què faig, perquè no faig allò que vull, sinó allò que detesto. 16 Si faig,
doncs, allò que no vull, reconec que la Llei és bona; 17 però aleshores no sóc jo qui
actua així, sinó el pecat que habita dintre meu. 18 Sé que el bé no habita dintre meu,
és a dir, que sóc feble. Veig que sóc capaç de voler el bé, però no de fer-lo: 19 no faig
el bé que voldria, sinó el mal que no voldria. 20 Si faig, doncs, allò que no vull, és clar
que no sóc jo qui ho fa, sinó el pecat que habita dintre meu. 21 Em trobo, per tant, que
voldria fer el bé, però alhora constato això: només sóc capaç de fer el mal. 22 Si
segueixo la raó, m'agrada de complir la llei de Déu, 23 però veig en els membres del
meu cos una altra llei que combat contra la llei de la meva raó i em té presoner: és la
llei del pecat que porto dintre meu. 24 Que en sóc, de dissortat! ¿Qui m'alliberarà
d'aquest cos que em duu a la mort? 25 Déu, a qui dono gràcies per Jesucrist, Senyor
nostre!

Mateu 11, 16-19.25-30
16 »A qui compararé la gent d'aquesta generació? Són com els nois que seuen a les
places i criden als seus companys 17 dient-los: "Toquem la flauta, i no balleu; cantem
complantes, i no us planyeu!" 18 Perquè ha vingut Joan, que no menja ni beu, i diuen:
"Té el dimoni"; 19 ha vingut el Fill de l'home, que menja i beu, i diuen: "Aquí teniu un
golut i un bevedor, amic de publicans i pecadors." Però les obres de la saviesa
acrediten que és justa.
25 En aquell temps, Jesús digué:
--T'enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has revelat als senzills tot això
que has amagat als savis i entesos. 26 Sí, Pare, així t'ha plagut de fer-ho.
27 »El Pare ho ha posat tot a les meves mans. Ningú no coneix el Fill, fora del Pare, i
ningú no coneix el Pare, fora del Fill i d'aquells a qui el Fill el vol revelar.
28 »Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar. 29 Accepteu
el meu jou i feu-vos deixebles meus, que sóc benèvol i humil de cor, i trobareu el
repòs, 30 perquè el meu jou és suau, i la meva càrrega, lleugera.

