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                Botezul creștin: 

                                                    Alegere, iertare și misiune

Cea de-a doua lectură de astăzi este strâns legată de tema alegerii: 
începută în slujitor, împlinită în Isus și continuată în fiecare creștin și 
Biserică ca întreg. Această alegere rezultă în iertarea noastră dar este și 
sursa misiunii noastre. Tema slujitorilor este de asemenea continuată și 
în ministerul Bisericii, aplicată de sfântul apostol Paul în propria sa che-
mare (Fap 13,47; Gal 1,15; Rom 15,2).

Adesea avem atât de repede tendința de a uita că alegerea noastră duce 
cu sine un adevărat sens al responsabilității. Chemarea noastră înseamnă 
o consacrare sau o sacralizare înaintea Domnului. De asemenea mai în-
seamnă că fiecare dintre noi a fost iertat. Și totuși, viața creștină nu este 
restricționată doar la sanctuar. Slujitorului i sa dat misiunea după cum a 
primit-o și Isus. Paul se identifică pe sine însuși ca un apostol, ca unul 
care este trimis. Același lucru este adevărat și cu noi, trimiși în vecină-
tate, la locurile de muncă, în oraș sau sat. Suntem chemați la a aduce un 
angajament mai profund valorilor creștine unei societăți a cărei valori 
dispar din ce în ce mai mult. Trimiterea nu este una limitată la preoți și 
la călugări. Ea provine și este primită în cadrul botezului fiind reîntărită 
în cadrul Mirului sau a Confirmațiuni creștinului. Este o chemare care ne 
atinge pe fiecare dintre noi.

Alte puncte de reflexie

1. Analiza cântului celor patru slujitori.
2. Semnificația Botezului: teologie, simbol, ritual.
3. Isus ca Miel al lui Dumnezeu: tema slujitorului – tema pascală.
4. Ascultarea față de Dumnezeu, biserică, stat, familie și ceilalți.
5. Duhul Sfânt – în viața lui Isus, în viața Bisericii, în viața persoanei
6. Biserica, locală și universală, estică și vestică, adoratoare, altele.
7. Botezul lui Ioan și botezul lui Isus – asemănări și diferențe.



LECTURA I
Voi face din tine lumina popoarelor, 

ca să duci mântuirea mea până la marginile pământului.
Citire din cartea Isaia                                                        49,3.5-6
Domnul mi-a spus: "Tu eşti slujitorul meu, Israel; în tine mă voi glo-

rifica". 5 Acum, aşa vorbeşte Domnul, cel care m-a plăsmuit în sânul ma-
mei ca să fiu slujitorul lui, ca să-l întorc pe Iacob şi să-l adun pe Israel. 
De aceea am fost preţuit în ochii Domnului şi Dumnezeul meu este pu-
terea mea. 6 El zice: "Este puţin să fii slujitorul meu, ca să ridici triburile 
lui Iacob şi să-i aduci înapoi pe cei rămaşi ai lui Israel. Te-am pus lumină 
pentru popoare, ca să fie mântuirea mea până la marginile pământului".

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 39(40),2 şi 4ab.7-8a.8b-9.10 (R.: 8a.9a)

R.: Iată, vin, Doamne, 
     ca să fac voinţa ta!

2 Cu dor l-am aşteptat pe Domnul,
iar el s-a plecat spre mine şi mi-a ascultat strigătul.
4ab El a pus în gura mea un cântec nou,
un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru. R.

7 Jertfă şi ofrandă tu nu doreşti,
tu mi-ai deschis urechile;
nu ceri nici arderi de tot, nici jertfă pentru păcat.
8a Atunci, am zis: "Iată, vin!" R.

8b În sulul cărţii este scris despre mine,
9 ca să fac voinţa ta.
Dumnezeul meu, aceasta o doresc.
Legea ta este în adâncul inimii mele. R.

10 Vestesc dreptatea ta în adunarea cea mare;
nu-mi închid buzele,
tu ştii lucrul acesta, Doamne! R.



LECTURA A II-A
Har vouă şi pace de la Dumnezeu, 

Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos!
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 

1,1-3
Eu, Paul, chemat să fie apostol al lui Cristos Isus, prin voinţa lui Dum-

nezeu, şi fratele Sostene, 2 către Biserica lui Dumnezeu care este în Co-
rint, celor care au fost sfinţiţi în Cristos Isus, chemaţi să fie sfinţi îm-
preună cu toţi cei care invocă în orice loc numele Domnului nostru Isus 
Cristos, Domnul lor şi al nostru: 3 har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl 
nostru, şi de la Domnul Isus Cristos!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                        In 1,14a.12ac
(Aleluia) Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi. Celor care l-au 

primit, le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu.(Aleluia)

EVANGHELIA
Iată-l pe mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!

     Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după    
     sfântul Ioan                                                                        1,29-34
În acel timp, Ioan l-a văzut pe Isus venind la el şi a zis: "Iată-l pe mie-

lul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii! 30Acesta este cel despre care 
am spus: «După mine vine un bărbat care a fost înaintea mea, pentru că 
era mai înainte de mine. 31Eu nu-l cunoşteam, dar am venit să botez cu 
apă, ca, prin aceasta, el să fie făcut cunoscut lui Israel»". 32Ioan a dat măr-
turie, spunând: "Am văzut Duhul coborând ca un porumbel din cer şi a 
rămas deasupra lui. 33Eu nu-l cunoşteam, însă cel care m-a trimis să botez 
cu apă, el mi-a zis: «Acela deasupra căruia vei vedea Duhul coborând şi 
rămânând peste el, el este cel care botează în Duhul Sfânt». Eu am văzut 
şi am dat mărturie: acesta este Fiul lui Dumnezeu".                                             

Cuvântul Domnului
                                                                        
RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR

Ca popor al lui Dumnezeu adunat aici astăzi, să ne rugăm cu în-
credere Tatălui nostru ceresc pentru toate nevoile noastre și ale lumii 
întregi, și să spunem împreună:



R. Ascultă-ne Doamne!

- Să ne rugăm pentru sfântul părinte papa și pentru toți episcopi, ca 
ei să fie un adevărat far de lumină, caritate și de bogăție interioară vie 
pentru cei nevoiași din lume. R.

- Pentru lideri noștri civili, ca ei să pună deoparte toate interesele 
egoiste corupte și să slujească oameni cu integritate și dreptate. R.

- Pentru tineri noștri, ca să vadă vanitatea scopurilor lumești și să 
își deschidă ochii asemenea omului orb din evanghelie, pentru a-l urma 
pe Cristos pe drumul ce duce la fericirea, pacea și bucuria veșnică. R.

- Pentru noi înșine, ca în casele noastre să dăm mărturie nu de lă-
comie egoistă ci de credință iubitoare și grijă, pentru ca astfel să îi con-
ducem pe toți cei din jurul nostru, de la întuneric la lumină. R.

- Pentru vocații, ca tineri să nu fie orbiți de lume și de cursa ei după 
bani, plăcere și sine pentru ca astfel să își neglijeze chemarea la slujirea 
lui Dumnezeu și a celorlalți. R.

- Pentru bătrâni, singuri, bolnavi și săraci, ca prin ajutorul și grija 
noastră și ei să experimenteze iubirea și grija lui Dumnezeu. R.

- Pentru cei răposați, ca și ei să ajungă la plinătatea vieții anticipate 
în Euharistie. R.

Doamne, Dumnezeul nostru, ascultă-ne rugăciunea pe care o 
înălțăm către tine cu încredere și umilință și dăruiește-ne mai mult 
decât îndrăznește să spere slăbiciunea noastră. Prin Cristos, Dom-
nul nostru. Amin


