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                        Botezul: Actualizarea promisiunii

Există motive foarte bune pentru care botezul copiilor a devenit o 
parte a vieții catolice. Acesta este modul în care am fost introduși majo-
ritatea dintre noi creștinismului. Și totuși nu se poate nega faptul că bo-
tezul adulților conține multe aspecte asupra cărora se pot comenta. Toți 
cei care ați văzut ori auzit de astfel de cazuri cu siguranță știți despre ce 
e vorba.

Catehezele Noului Testament asupra botezului se adresează oameni-
lor care înțeleg și conștientizează pașii ce trebuie urmați. Botezul aduce 
împreună promisiunea lui Dumnezeu din trecutul îndepărtat și mântuirea 
adusă de Cristos și le actualizează în viața persoanei ce acceptă credința. 
E cheia esențială și centrală a sacramentului, poarta spre viitor, tranziția 
de la moarte la viață. Din păcate, adesea e o realitate culturală, ca fiecare 
copil să se nască într-un „trebuie” în viața cuiva în ciuda a ceea ce rezer-
vă viitorul. Cu alte cuvinte, e un simplu dar.

Până și cu diferențele prezentate, biserica primară plasează în relief 
momentul botezului lui Cristos și nu datorită legăturii dintre Isus și Ioan. 
De asemenea li se mai și arată creștinilor ceea ce ar trebui să însemne cu 
adevărat botezul pentru ei. Au fost aduși cu un mare preț de Mesia-slu-
jitor care se identifică cu ei în starea lor de păcătoși. Fiecare evanghelist 
portretizează imaginea cu nuanțele sale particulare. Matei prezintă un 
Isus care e dornic să se conformeze voinței mântuitoare a lui Dumnezeu. 
În concizia sa, Marcu contrastează două botezuri, scoțându-l în evidență 
pe Duhul ca un mare însuflețitor. Luca îl plasează pe Isus la rugăciune 
înainte de marea epifanie a iubirii lui Dumnezeu. În toate acestea trei 
Dumnezeu e singurul care lucrează.

Cât de potrivit e oare ca să terminăm sărbătoarea Crăciunului cu so-
lemnitatea care face întregul timp să fie mereu actual în viețile noastre. 
Fiecare vigilie Pascală aduce tot mai mulți creștini la apa vie. Bucuria 
este atât de evidentă pe fețele lor încât ne bucurăm cu toți. Același lucru 
este adevărat și în momentul în care celebrăm un botez în cadrul vreo 
unei sfinte Liturghii. Botezul își enunță de unul singur predica, omilia. 
Avem nevoie ca aceste momente să se oprească pentru a reflecta. Da, 
Botezul este acolo unde întreaga credință se unește.



LECTURA I
Iată-l pe slujitorul meu, în care 

sufletul meu îşi găseşte bucuria.
Citire din cartea Isaia                                                        42,1-4.6-7
Aşa spune Domnul: „Iată slujitorul meu pe care îl sprijin, alesul meu 

în care sufletul meu îşi găseşte plăcerea! El va aduce popoarelor jude-
cata. 2 Nu va striga, nu-şi va ridica glasul şi nu se va auzi pe uliţe vocea 
sa. 3 Trestia frântă nu o va rupe şi fitilul fumegând nu-l va stinge. El va 
aduce dreptatea cu fidelitate. 4 Nu va obosi şi nu se va descuraja până va 
aşeza judecata pe pământ, căci insulele aşteaptă legea lui. 6 «Eu, Dom-
nul, te-am chemat în dreptate şi te-am luat de mână; te-am păstrat ca să 
te fac alianţă pentru popor şi lumină pentru neamuri, 7 să deschizi ochii 
celor orbi, să-i scoţi din închisoare pe cei captivi şi din temniţă, pe cei 
care locuiesc în întuneric»”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 28(29),1a şi 2.3ac-4.3b şi 9-10 (R.: 11b)

R.: Domnul îl binecuvântează 
      pe poporul său cu pace.

1a Aduceţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu,
2 aduceţi Domnului gloria numelui său!
Adoraţi-l pe Domnul în măreţia sfinţeniei sale! R.

3ac Glasul Domnului este peste ape,
Domnul este peste apele multe.
4 Glasul Domnului este puternic,
glasul Domnului e plin de măreţie. R.

3b Dumnezeul slavei tună
9 şi, în lăcaşul său sfânt, toţi îi cântă gloria.
10 Domnul stă peste potop,
Domnul stăpâneşte în veci ca rege. R.

LECTURA A II-A
L-a uns Dumnezeu cu Duhul Sfânt.

Citire din Faptele Apostolilor                                                   10,34-38
În acel timp, Petru, deschizându-şi gura, a spus: „Într-adevăr, acum 

înţeleg că Dumnezeu nu este părtinitor, 35 ci, în orice neam, cel care se 
teme de el şi face dreptatea îi este plăcut. 36 El a trimis fiilor lui Israel 



cuvântul său, care aduce vestea cea bună a păcii prin Isus Cristos. Aces-
ta este Domnul tuturor. 37 Voi ştiţi ceea ce s-a petrecut în toată Iudeea, 
începând din Galileea, după botezul pe care l-a predicat Ioan: 38 cum l-a 
uns Dumnezeu pe Isus din Nazaret cu Duhul Sfânt şi cu putere. Acesta a 
trecut făcând bine şi vindecându-i pe toţi cei care erau stăpâniţi de diavol, 
pentru că Dumnezeu era cu el”.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                        Col 3,15a.16a
(Aleluia) Cerurile s-au deschis şi a răsunat glasul Tatălui: 
„Acesta este Fiul meu cel preaiubit, de el să ascultaţi!”(Aleluia)

EVANGHELIA
După ce a fost botezat, l-a văzut pe 

Duhul lui Dumnezeu venind deasupra lui..
     Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după    
     sfântul Ioan                                                           1,1-18
În acel timp, a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie bote-

zat de el. 14 Dar Ioan încerca să-l oprească, spunându-i: „Eu am nevoie 
să fiu botezat de tine şi tu vii la mine?” 15 Răspunzând, Isus i-a zis: „Lasă 
acum, căci aşa se cuvine, ca noi să împlinim toată dreptatea!” Atunci el 
l-a lăsat. 16 După ce a fost botezat, Isus a ieşit îndată din apă. Şi iată că 
s-au deschis cerurile şi l-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un 
porumbel şi venind deasupra lui! 17 Şi, iată, a fost un glas din ceruri care 
spunea: „Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit plăcerea!”                                                                        

Cuvântul Domnului
                                                                        

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR

Fiul Întrupat si iubit de Tatăl participă la speranțele si la aștep-
tările oamenilor. În credința si în numele fiilor lui Dumnezeu, să-i 
adresăm Tatălui ceresc rugăciunile noastre. Să spunem împreună:

R. Primește, Doamne, rugăciunea fiilor tăi!

- Pentru sfântul nostru părinte papa, ca fidel chemării sale baptis-
male și preoțești să poată să conducă credincioși spre umila slujire a lui 
Dumnezeu și a celor nevoiași din lume spre dreptate. R.

- Pentru lideri civili, ca ei să slujească nevoile poporului lor în trup 
și suflet, și să fie în deosebi atenți la cei săraci și vulnerabili din societate. 
R.



- Pentru tineri noștri, ca ei să păstreze voturile de la Botez și Mir, 
de a fi fideli lui Cristos și Bisericii sale, și de a lucra pentru dreptatea 
împărăției universale ce va veni. R.

- Pentru noi înșine, ca în casele, comunitățile și Biserica locală, să 
îl slujim pe Cristos și să trăim Botezul propriu în bunătatea și sfințenia 
vieții de zi cu zi, pentru ca astfel să fim adevărate exemple pentru cei 
care au nevoie de îndrumarea, inspirația și iubirea noastră. R.

- Pentru toți copii care au fost botezați sau care au primit Prima 
sfântă Împărtășanie sau Mir, ca ei să trăiască chemarea creștină la sfin-
țenie, participare la sfânta Liturghie de Duminică ca membri credincioși 
ai sfintei sale Bisericii și martorii lui Cristos în viața de zi cu zi. R.

- Pentru cei bolnavi, singuri, bătrâni și oprimați, ca conștienți de 
demnitatea lor de copii prețioși ai lui Dumnezeu prin botez, și noi să îi 
ajutăm să ajungă să cunoască iubirea lui Dumnezeu, Tatăl lor prin grija 
noastră. R. 

- Pentru răposați care au purtat haina alba a Învierii lui Cristos la 
Botez, ca și ei să se bucure de plinătatea vieții veșnice promisă pentru ei. 
R.

Tată bun si milostiv, primește umila noastră rugăciune: Fiul tău 
preaiubit si Mântuitorul nostru, mijlocește pentru noi care înălțăm 
către tine cereri si rugăciuni si ascultă rugăciunile noastre. Prin 
Cristos Domnul Nostru. Amin


