
                                                                                                 
                                                           Botezul: Reînnoirea promisiunii

T: Botezul este numit poarta sacramentelor sau calea de intrare în biserica 
însăși. Toate promisiunile mântuirii, ce provin din diversele surse biblice, 
devin reale în botez. Botezul lui Isus se poate găsi în trei evanghelii, fiecare 
având o semnificație diferită. Însă este relatat mai mult decât botezul lui 
Isus; teofania baptismală ne îndreaptă și spre propriul nostru botez. Tatăl îl 
recunoaște pe Isus ca Fiu și ca cel favorit, asupra căruia Duhul Sfânt și-a găsit 
odihna. În această recunoaștere găsim ecouri ale cântului primului slujitor din 
prima lectură de astăzi. În lectura din Faptele Apostolilor, vedem un accent pus 
asupra accesului la mântuire deschis acum pentru toate popoarele.

S. R.: Există motive foarte bune pentru care botezul copiilor a devenit o 
parte a vieții catolice. Acesta este modul în care am fost introduși majoritatea 
dintre noi creștinismului. Și totuși nu se poate nega faptul că botezul 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 oamenilor 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 rezervă 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. (...) 

Ajutor omiletic și catehetic
1. Isus ca Mesia și slujitor.
2. Slujitorul ca individ colectiv.
3. Botezul ca punct central al credinței.
4. Botezul ca poartă a vieții sacramentale.
5. Botezul adulților și liturgia Pascală
6. Motivele botezului copiilor.
7. Explicarea ritualului botezului.
8. Motivul pentru bunici.
9. Botezul ca angajament.
10. Legătura dintre botezul lui Isus și al nostru propriu.
11. Preasfânta Treime și botezul.

† Botezul Domnului
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LECTURA I
Veniţi la apă! Ascultaţi, ca sufletul vostru să rămână viu!

Citire din cartea profetului Isaia                                           55,1-11
Aşa vorbeşte Domnul: „Voi, toţi cei însetaţi, veniţi la apă, chiar şi cel 

care nu are argint! Veniţi, cumpăraţi şi mâncaţi! Veniţi şi cumpăraţi vin 
şi lapte, dar fără argint şi fără plată! 2 De ce cântăriţi argint pentru ceea 
ce nu este pâine? De ce trudiţi pentru ceea ce nu satură? Ascultaţi-mă şi 
veţi mânca bine şi sufletele voastre se vor desfăta din belşug! 3 Plecaţi-
vă urechea şi veniţi la mine! Ascultaţi şi sufletele voastre vor trăi! Voi 
încheia cu voi o alianţă veşnică, după bunătatea de neclintit faţă de 
David. 4 Iată, l-am pus ca martor pentru popoare, principe şi conducător 
pentru neamuri. 5 Iată, vei chema un neam pe care nu-l cunoşteai şi 
un neam care nu te cunoştea va alerga spre tine de dragul Domnului 
Dumnezeului tău, al Sfântului lui Israel, care te-a glorificat. 6 Căutaţi-l 
pe Domnul cât timp se lasă găsit, chemaţi-l cât timp este aproape! 7 Să-şi 
părăsească nelegiuitul calea sa şi păcătosul, gândurile sale! Să se întoarcă 
la Domnul şi el se va îndura de ei, la Dumnezeul nostru, căci el este 
mărinimos în iertare! 8 Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre şi 
căile voastre nu sunt căile mele - oracolul Domnului. 9 Cât de înălţate 
sunt cerurile faţă de pământ, la fel de înălţate sunt căile mele faţă de căile 
voastre şi gândurile mele faţă de gândurile voastre. 10 Căci aşa cum ploaia 
şi zăpada coboară din ceruri şi nu se întorc acolo fără să ude pământul şi 
să-l facă să rodească, să încolţească şi să dea sămânţă semănătorului şi 
pâine celui care mănâncă, 11 la fel va fi cuvântul meu care a ieşit din gura 
mea: nu se va întoarce la mine în mod zadarnic, fără ca să facă ceea ce 
îmi place şi să aibă succesul pentru care l-am trimis”.                                                                           

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Is 12,2-3.4.5-6 (R.: 3) 
R.: Veţi scoate apă cu bucurie 
      din izvoarele mântuirii. 

2 Iată, Dumnezeu este mântuirea mea, 
sunt încrezător şi nu mă voi teme de nimic. 
Căci puterea şi cântarea mea este Domnul, 
el este mântuirea mea. 
3 Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. R.

4 Veţi spune în ziua aceea: 
„Lăudaţi-l pe Domnul, invocaţi numele lui, 
faceţi cunoscute între popoare faptele sale, 
amintiţi că preaînălţat este al său nume! R.



5 Cântaţi-i Domnului, căci a făcut lucruri minunate! 
Să fie cunoscută aceasta pe tot pământul! 
6 Strigă şi chiuie, tu, cea care locuieşti în Sion! 
Căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israel!” R.

LECTURA A II-A
Duhul, şi apa, şi sângele.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan                 5,1-9
Preaiubiţilor, oricine crede că Isus este Cristos este născut din 

Dumnezeu şi oricine îl iubeşte pe cel care a dat naştere îl iubeşte şi 
pe cel care s-a născut din el. 2 Prin aceasta cunoaştem că îi iubim pe 
copiii lui Dumnezeu, dacă îl iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile 
lui. 3 Pentru că aceasta este iubirea lui Dumnezeu: să păzim poruncile 
lui, iar poruncile lui nu sunt grele. 4 Oricine este născut din Dumnezeu 
învinge lumea. Şi aceasta este victoria cu care a învins lumea: credinţa 
noastră. 5 Însă cine învinge lumea dacă nu cel care crede că Isus este Fiul 
lui Dumnezeu? 6 Acesta este cel care vine prin apă şi sânge, Isus Cristos. 
Nu numai prin apă, ci prin apă şi sânge. Şi Duhul este cel care dă mărturie, 
pentru că Duhul este adevărul. 7 Trei sunt cei care dau mărturie: 8 Duhul, 
apa şi sângele. Şi aceştia trei sunt una. 9 Dacă primim mărturia oamenilor, 
mărturia lui Dumnezeu este şi mai mare, pentru că aceasta este mărturia 
lui Dumnezeu: el a dat mărturie despre Fiul său.           

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                   cf. In 1,29
(Aleluia) Ioan l-a văzut pe Isus venind la el şi a zis: 
   „Iată-l pe mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii”. (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine mi-am găsit plăcerea.

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Marcu                                                           1,7-11
În acel timp, Ioan 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”. 9 În zilele acelea, a venit Isus din Nazaretul Galileii şi a 
fost botezat de Ioan în Iordan. 10 Şi îndată ce s-a ridicat din apă, a văzut 
cerurile deschise şi Duhul, ca un porumbel, coborând spre el. 11 Şi din 
cer a fost un glas spre el: „Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine mi-am găsit 
plăcerea”.                                                                    Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Ne-am adunat în astăzi pentru a celebra sărbătoarea Botezului 



Domnului. După cum noi trecem de la timpul Crăciunului la rutina 
școlii și a locului de muncă, tot la fel și Isus în textul evangheliei 
de astăzi trece de la viața privată a familiei la slujirea publică. De 
aceea să cerem acum cu toți binecuvântarea lui Dumnezeu asupra 
noastră, acum când ne aflăm la începutul acestui timp nou. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Acum când vom reveni la rutina noastră zilnică, să mulțumim 
Domnului pentru momentele din familie pe care le-am avut 
împreună în acest timp al Crăciunului și să cerem lui Dumnezeu 
binecuvântarea sa. R.

- În prima lectură de astăzi am auzit că toți cei care sunt însetați sunt 
chemați să vină la apă. Ne rugăm ca această comunitate parohială 
să fie mereu un loc de primire, incluziune și binecuvântare pentru 
ca prin ospitalitatea noastră, de la Biserică, casă sau stradă, lumea 
să îl cunoască pe Cristos care este răspunsul setei noastre. R.

- Ca noi cei care am fost binecuvântați de harul Botezului, să putem 
aprecia comunitatea de credință și iubire la care am fost chemați. 
Să creștem în bucuria vieții creștine, cu toate oportunitățile și 
provocările ei. R.

- În evanghelia de astăzi l-am auzit pe Tatăl cum a spus despre 
Isus că Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine mi-am găsit bucuria. 
Ca noi toți să recunoaștem iubirea lui Dumnezeu pentru noi în 
evangheliile acestei săptămâni, precum și invitația lui Dumnezeu 
de a trăi o viață plină demnă de orice muncă am avea-o. R.

- Ne amintim și de toți cei care au trecut din această lume. Ca să îi 
putem ajuta să fie primiți în casa cerească prin a trăi pe cât de bine 
putem valorile și tradițiile în viața noastră. R.

Dumnezeule Atotputernic, acum când ne amintim cum l-ai 
chemat pe Isus în slujirea sa publică la Botezul său, ne rugăm ca și 
noi să fim umpluți și deschiși harului tău divin din viețile noastre. 
Prin Cristos Domnul Nostru. Amin
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