
                                          
                                                                 

                                                          Începuturi noi

T: Un nou răsărit are loc pentru poporul lui Dumnezeu. Isaia anunță că 
întunericul exilului s-a încheiat iar Israeliți sunt chemați să revină pe tărâmul 
lor natal. Evanghelia lui Marcu începe cu misiunea lui Ioan Botezătorul pe 
care el o vede ca un ecou al noului început proclamat de Isaia. Cea de-a 
doua scrisoare a lui Petru domolește grija în privința întârzierii întoarcerii lui 
Cristos. Atunci când va avea loc va aduce cu sine o nouă creație nu doar pentru 
omenire ci pentru întregul univers.

S. R.: Liturgia cuvântului de astăzi ilustrează dezvoltarea graduală a 
revelațiee. Ar fi prea ușor să credem că înțelegerea operei de mântuire a lui 
Dumnezeu și a planului său pentru omenire au fost bine înțelese și fixate la 
un moment dat. Ideea e că revelația încă trebuie să se dezvăluie și nici noi dar 
mai ales nici cei de după noi nu o vor vedea pe deplin. Apropierea parousiei 
revine treptat în literatura Noului Testament, după cum și înțelegerea bisericii 
evoluează. Asta înseamnă că există un conflict de informații în scriptura însăși. 
Acest lucru ar trebui să ne reamintească, asta dacă avem nevoie de reamintire, 
că cuvântul lui Dumnezeu vine la noi prin cuvintele ființelor umane, cu toate 
implicările pe care acestea le presupune.

Biserica dorește ca noi să îl vedem pe Ioan Botezătorul ca un subordonat dar 
ca pe o persoană importantă. El s-a dăruit pe sine însuși complet unei misiuni 
profetice însă la un moment dat el a fost gata să o cedeze altei persoanei, a 
cărui misiune o depășea pe a lui. În viața noastră, adesea avem tendința de a 
ne afișa realizările, de a păstra propria noastră „zonă”, de a merge dincolo de 
o satisfacție de înțeles în realizările noastre. Însă ca și creștini suntem chemați 
la convertire, la a-l vedea pe Dumnezeu ca totul nostru, înzestrându-ne cu 
o disponibilitate de a renunța și de merge mai departe. Pentru noi toți, Ioan 
Botezătorul încă ne arată calea.

Ajutor omiletic și Catehetic
1. Semnificația pedepsei divine.
2. Dumnezeu ca răscumpărător și păstor.
3. Semnifica dezvoltării revelației.
4. Răscumpărarea universală.
5. Lecții ce trebuie învățate de la figura lui Ioan Botezătorul.
6. Diferența dintre botezul lui Ioan și cel al lui Isus.
7. Ioan Botezătorul ca un alt Ilie.
8. Timpul celei de-a doua veniri.
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LECTURA I
Pregătiţi calea Domnului!

Citire din cartea profetului Isaia                                     40,1-5.9-11
Aşa spune Dumnezeul vostru: „«Mângâiaţi, mângâiaţi-l pe poporul 

meu!» Vorbiţi la inimă Ierusalimului şi spuneţi-i că suferinţa lui s-a 
terminat, că nelegiuirea sa a fost răscumpărată, pentru că a fost luat 
din mâna Domnului dublul pentru păcatele sale!” 3 Un glas strigă: „În 
pustiu pregătiţi calea Domnului, îndreptaţi în loc neumblat o cale pentru 
Dumnezeul nostru! 4 Orice vale să fie înălţată, orice munte şi orice 
deal vor fi nivelate, ce este strâmb va fi îndreptat, iar ce este colţuros 
va fi netezit. 5 Atunci se va descoperi gloria Domnului şi toate făpturile 
o vor vedea împreună, căci gura Domnului a vorbit. 9 Suie-te pe un 
munte înalt, mesageră a Sionului; ridică-ţi cu putere glasul, mesageră 
a Ierusalimului; ridică-l, nu te teme! Spune cetăţilor lui Iuda: «Iată 
Dumnezeul vostru!» 10 Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere şi braţul 
lui stăpâneşte! Iată, răsplata lui este cu el şi faptele sale sunt înaintea 
lui! 11 Ca un păstor îşi va paşte turma: cu braţul lui va aduna mieii şi-i va 
ridica la pieptul său, iar pe cele care alăptează le va conduce cu grijă”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 84(85),9ab-10.11-12.13-14 (R.: 8) 
R.: Arată-ne, Doamne, îndurarea ta 
     şi dă-ne mântuirea ta! 
 

9ab Voi asculta ce zice Domnul Dumnezeu: 
el vorbeşte de pace poporului său şi credincioşilor săi. 
10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de  el 
şi gloria lui va locui pe pământul nostru. R.

11 Îndurarea şi adevărul se vor întâlni, 
dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa; 
12 adevărul va răsări din pământ 
şi dreptatea va coborî din ceruri. R.

13 Domnul îşi va revărsa bunătatea 
şi pământul îşi va aduce roadele sale. 
14 Dreptatea va merge înaintea lui 
şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.

LECTURA A II-A
Aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou!

Scrisoarea a doua a sfântului apostol Petru                            3,8-14



Iubiţilor, aceasta să n-o ignoraţi: o zi la Domnul este ca o mie de ani şi 
o mie de ani ca o singură zi! 9 Domnul nu întârzie împlinirea promisiunii, 
după cum consideră unii întârzierea, ci el este îndelung răbdător faţă 
de voi, întrucât nu vrea să se piardă cineva, ci ca toţi să ajungă la 
convertire. 10 Dar ziua Domnului va veni ca un hoţ; în ziua aceea cerurile 
vor dispărea cu vuiet, principiile elementare se vor distruge în foc, la fel, 
şi pământul, cu toate lucrurile care vor fi găsite. 11 Deci dacă toate acestea 
se vor distruge astfel, cât de sfântă şi evlavioasă trebuie să fie purtarea 
voastră, 12 aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile 
vor fi distruse în foc, iar principiile elementare, arzând, se vor topi! 13 Dar 
noi aşteptăm, după promisiunea lui, ceruri noi şi un pământ nou, în care va 
locui dreptatea. 14 De aceea, iubiţilor, întrucât aşteptaţi acestea, străduiţi-
vă să fiţi găsiţi în pace, fără cusur şi fără prihană!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                    Lc 3,4c.6                          
(Aleluia) Pregătiţi calea Domnului, faceţi drepte cărările lui; şi orice 

făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Faceţi drepte cărările lui!

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Matei                                               1,1-8
Începutul evangheliei lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Aşa cum 

este scris în profetul Isaia: „Iată, eu îl trimit pe îngerul meu înaintea feţei 
tale; el va pregăti calea ta. 3 Glasul celui care strigă în pustiu: «Pregătiţi 
calea Domnului, drepte faceţi cărările lui!»” 4 Ioan Botezătorul era în 
pustiu, predicând botezul convertirii spre iertarea păcatelor. 5 Întreaga 
regiune a Iudeii şi cei din Ierusalim veneau la el şi erau botezaţi de el în 
râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele. 6 Ioan era îmbrăcat cu o haină din 
păr de cămilă şi avea o cingătoare din piele în jurul coapselor sale; mânca 
lăcuste şi miere sălbatică 7 şi predica, zicând: „Vine după mine cel care 
este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă, 
să-i dezleg cureaua încălţămintei. 8 Eu v-am botezat cu apă, însă el vă va 
boteza în Duhul Sfânt”.

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
În textul evangheliei de astăzi ni s-a reamintit să pregătim calea 

Domnului, pentru că Fiul Dumnezeu urmează să vină în mijlocul 
nostru. De aceea să îi cerem Domnului să ne ajute pe fiecare dintre 
noi în a ne ușura poverile inimii, acum când aducem în fața sa toate 



nevoile noastre. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne

- Ne rugăm pentru sfântul părinte papa Francisc, ca Dumnezeu să 
continue să îl îndrume în lucrarea sa de ducere a veștii cele bune 
de bucurie, speranță, pace și iubire la toți oameni. R.

- Ne rugăm ca ceea ce ne-a spus profetul Isaia în prima lectură, să 
răsune în inimile noastre acum când punem în mâinile sale toate 
necazurile noastre. R.

- Să ne amintim și de toți cei care suferă acum, mai ales de bolnavi, 
singuri, fără casă, refugiați și de toți cei a căror viață a fost tulburată 
de violență, ca Dumnezeu să îi aline prin ajutorul primit de la cei 
din jur. R.

- Să ne rugăm ca toți tineri de astăzi ce au primit harul de a fi 
purtători ai speranței într-o lume tot mai întunecată, să aibă curajul 
de a răspunde acelei chemări cu mult curaj. R.

- Ne rugăm și pentru toți cei bolnavi din parohia noastră, ca 
Dumnezeu să le aducă alinare și vindecare. R.

- Să ne amintim și de cei dragi ai noștri care nu mai sunt printre noi. 
Ne rugăm ca Dumnezeu să îi ducă la plinătatea vieții și a iubirii 
din împărăția sa cerească. R.

Tată ceresc, aducem toate aceste ceri ale noastre înaintea prezenței 
tale sfinte și te rugăm cu umilință să ni le acorzi precum și toate 
acelelalte nevoii ale noastre prin mijlocirea rugăciunilor preasfintei 
noastre mame Maria și a fiului său Isus Cristos, Domnul nostru. 
Amin
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       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie


