
                                          
Textul evangheliei de astăzi, ne vorbește despre un timp de singurătate 

pentru Isus, din deșert, imediat după ce a fost botezat. El a fost condus de 
Duhul în pustiu. Isus a rămas timp de patruzeci de zile fără a mânca, trăind 
printre animalele sălbatice și cu îngeri care îl slujeau, fiind ispitit și de către 
diavol.

Isus a fost în pustiu timp de patruzeci de zile. Patruzeci este un număr, 
care este asociat adesea cu o experiență spirituală intensă. Dumnezeu a 
făcut să plouă timp de 40 de zile și 40 de nopți pentru a curăța pământul. 
Poporul evreu a stat în pustiu timp de 40 de ani. Moise a stat 40 de zile și 
40 de nopți pe muntele Sinai; iar Ilie a călătorit timp de 40 de zile și 40 de 
nopți pentru a ajunge la muntele Horeb.

Deșertul a fost școala în care Isus a ajuns să distingă vocea lui Dumnezeu 
pe care trebuia să o urmeze de vocea diavolului care îl ispitea. Tot în deșert 
am reușit și noi să ne cunoaștem pe noi înșine, puterea noastră și slăbiciunile 
noastre precum și chemarea noastră divină. Poate nu ne permitem cu toți să 
cumpărăm o cămilă și să pornim în deșert, însă cu toți putem crea un spațiu 
asemenea deșertului, în cadrul vieților noastre, extrem de aglomerate. 
Putem și trebuie să rezervăm un loc și un timp, în fiecare zi, în care să 
fim singuri cu Dumnezeu, un timp în care să ne distanțăm pe noi înșine de 
nenumăratele zgomote și voci care ne bombardează viața zilnică, un timp 
în care să auzim cuvântul lui Dumnezeu, un timp în care să redescoperim 
cine suntem noi înaintea lui Dumnezeu, un timp pentru a spune da lui 
Dumnezeu și nu diavolului după cum a făcut și Isus. Cât de multe voci 
auzim noi din momentul în care ne trezim dimineața, până în clipa în care 
mergem la somn, noaptea? Apoi, nenumăratele voci din ziare, solicitantele 
voci de la radio și de la Televiziune, vocile celor care trăiesc și care lucrează 
cu noi, plus vocea noastră lăuntrică care nu încetează niciodată. În deșert, 
lăsăm majoritatea acestor voci în urmă pentru a ne putea concentra asupra 
distingerii între vocea ce ne ghidează a lui Dumnezeu de vocea care ne 
ispitește a diavolului. Spiritualitatea ignațiană ne cheamă la acest tip de 
discernământ al sufletului.

Dacă dorim să fim credincioși și ascultători față de Dumnezeu, va 
trebui să ne rezervăm un loc și un timp, asemenea deșertului, în care să fim 
singuri cu Dumnezeu, în mijlocul vieților noastre aglomerate și haotice, 
dezordonate. Avem nevoie de un loc de deșert dacă dorim să fim capabili 
să auzim vocea lui Dumnezeu și să redescoperim cine suntem noi înaintea 
lui, înaintea lui Dumnezeu.
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Ant. la intrare            Ps 90,15-16
Pe cel care mă va chema, eu îl 

voi asculta; îl voi elibera şi-l voi 
preamări, îi voi dărui viaţă lungă. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule atotputernic, dă-ne, 

te rugăm, harul, ca, prin celebrarea 
acestui sfânt post, să înaintăm în în-
ţelegerea misterului lui Cristos şi să 
dobândim roadele sale printr-o ade-
vărată viaţă de credinţă. Prin Dom-
nul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Legământul lui Dumnezeu cu 

Noe, după ce acesta a fost salvat 
de apele potopului.

Citire din cartea Genezei 9,8-15
Atunci, Dumnezeu le-a vorbit 

lui Noe şi fiilor săi: „Iată, eu închei 
alianţa mea cu voi şi cu descendenţa 
voastră care vine după voi 10 şi cu 
orice suflet viu care este cu voi, 
cu păsările, cu animalele, cu toate 
vieţuitoarele pământului care sunt 
cu voi şi cu toate cele care au ieşit 
din arcă, cu toate vieţuitoarele 
pământului. 11 Închei alianţa mea 
cu voi; nu va mai fi nimicită toată 
făptura de apele potopului şi nu 
va mai fi potop ca să pustiască 
pământul”. 12 Dumnezeu a zis: 
„Acesta este semnul alianţei, pe 
care îl pun între mine şi voi şi 
toate vieţuitoarele care sunt cu voi, 
pentru toate generaţiile, pentru 
totdeauna. 13 Am pus curcubeul meu 
în nori; el va fi semnul alianţei care 
este între mine şi pământ”. 14 Când 
voi aduna nori deasupra pământului, 
curcubeul se va arăta în nori; 15 eu 
îmi voi aduce aminte de alianţa 

dintre mine şi voi şi orice suflet viu 
şi toată făptura; şi apele nu vor mai 
deveni potop care să nimicească 
toată făptura”.                                                                           

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 24(25),4-5ab.6-7bc.8-9 (R.: cf. 10) 
R.: Căile tale, Doamne, 
      sunt adevăr şi îndurare.

4 Fă-mi cunoscute, Doamne, căile 
tale 
şi învaţă-mă cărările tale! 

5ab Călăuzeşte-mă în adevărul tău şi 
învaţă-mă, 
căci tu eşti Dumnezeul mântuirii 
mele! R.

6 Aminteşte-ţi, Doamne, de 
îndurarea şi de milostivirea ta, 
pentru că ele sunt din veşnicie! 
7bc Adu-ţi aminte de mine în 
milostivirea ta, 
pentru bunătatea ta, Doamne! R.

8 Domnul este bun şi drept, 
de aceea el îi învaţă pe cei păcătoşi 
calea; 
9 îi face pe cei sărmani să umble 
după dreptate, 
îi învaţă pe cei smeriţi căile 
sale. R.

Lectura a II-a
Botezul vă salvează 

acum pe voi.
Citire din Scrisoarea întâi a 

sfântului apostol Petru 3,18-22
Preaiubiţilor, Cristos a suferit 

o dată pentru păcate, el, cel drept, 
pentru cei nedrepţi, ca să vă ducă 
la Dumnezeu, dat la moarte în 



ceea ce priveşte trupul, dar înviat 
cu duhul, 19 în care a venit şi a 
predicat sufletelor care erau în 
închisoare, 20 celor care odinioară 
nu au voit să asculte, când îndelunga 
răbdare a lui Dumnezeu aştepta, în 
zilele lui Noe, pe când se construia 
arca în care puţini, adică opt suflete, 
au fost salvate prin apă. 21 Aceasta 
este o imagine a Botezului care 
vă salvează acum pe voi nu ca o 
ştergere a necurăţiei trupului, ci ca 
o invocare de la Dumnezeu a unei 
conştiinţe curate prin învierea lui 
Isus Cristos, 22 cel care, după ce 
s-a înălţat la cer, este la dreapta lui 
Dumnezeu şi căruia îi sunt supuşi 
îngerii, stăpânirile şi puterile.           

Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie  Mt 4,4b
Nu numai cu pâine va trăi omul, 

ci şi cu tot cuvântul care iese din 
gura lui Dumnezeu.

Evanghelia                                                         
Isus a fost ispitit de Satana, 

iar îngerii îi slujeau.
     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Marcu 1,12-15
În acel timp, Duhul l-a dus pe 

Isus în pustiu. Iar în pustiu a stat 
timp de patruzeci de zile, fiind ispitit 
de Satana. Acolo era împreună cu 
fiarele, iar îngerii îi slujeau. 14 După 
ce Ioan a fost închis, Isus a venit 
în Galileea, predicând evanghelia 
lui Dumnezeu 15 şi spunând: „S-a 
împlinit timpul şi s-a apropiat 
împărăţia lui Dumnezeu. Convertiţi-
vă şi credeţi în evanghelie!”                                   

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Ne-am adunat în această primă 

Duminică din timpul Postului 
Mare, pentru ca alături de Isus în 
evanghelia de astăzi, și noi să ne 
întoarcem fețele spre Ierusalim și 
să ne pregătim împreună pentru 
sărbătoarea pascală. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să devenim 
mai conștienți prezenței lui 
Dumnezeu, mai recunoscători 
providenței lui Dumnezeu, și să 
putem accepta provocările ca 
ocazie de aprofundare a credinței 
noastre în acest timp al Postului 
Mare. R.

- Ne rugăm ca viețile noastre 
și primirea noastră bună să se 
răspândească dincolo de zidurile 
Bisericii noastre, pentru a fi o 
lumină în întunericul comunității 
vaste a lumii întregi. R.

- Ne rugăm ca Dumnezeu care 
i-a chemat pe cei botezați din 
Biserică în ultimul an, să ne 
provoace și să ne inspire în a 
duce vieți mai vrednice pentru 
Cristos și pentru ceilalți frați și 
surori ale noastre. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care 
muncesc pământul, care au grijă 
de animale sau care i-au decizii 
pentru planeta noastră. Ca noi să 
luăm în serios provocarea de a 
avea grijă mai mare de pământ și 
de toate creaturile ei. R.



@Pr. Mihail-Andrei Iacob - www.paxvobis.ro

- Odată cu intrarea în Postul Mare 
ne încetinim și ne amintim de 
valorile și prioritățile noastre. Ca 
în tot ceea ce facem, să punem 
mereu ceea ce dorește Dumnezeu 
de la noi înaintea propriilor 
noastre alegeri. R.

- Ne rugăm și pentru toți răposați 
noștri, dar mai ales pentru toți 
aceia care nu au pe nimeni să 
se roage pentru ei. Ca și ei să 
cunoască pacea acum în brațele 
lui Dumnezeu și ca cei care 
plâng după ei să aibă parte de 
alinare. R.

Dumnezeule Atotputernic, 
aducem toate aceste cereri ale 
noastre înaintea ta astăzi cu inimi 
sincere și te rugăm să ni le acorzi. 
Prin Cristos Domnul Nostru. 
Amin

Asupra Darurilor
Primeşte, Doamne, darurile pe 

care ţi le aducem, pentru a celebra 
începutul misterului preasfânt, şi 
dă-ne, te rugăm, harul, ca, împreună 
cu ele, să fim şi noi plăcuţi în faţa 
ta. Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie       Cf. Mt 4,4
Nu numai cu pâine trăieşte 

omul, ci cu tot cuvântul ce iese din 
gura lui Dumnezeu.. 

După Împărtășanie
Întăriţi fiind cu pâinea cerească, 

ce hrăneşte credinţa, măreşte 
speranţa şi înflăcărează iubirea, 
te rugăm, Doamne, învaţă-ne să 
simţim pururi o adevărată foame 
după Cristos, pâinea cea vie 
şi adevărată, şi să trăim cu tot 
cuvântul ce iese din gura ta. Prin 
Cristos, Domnul nostru.

                                                    Duhul Sfânt, îl conduce 
                   pe Isus în desert pentru că acolo este lupta 
         între forțele răului si ale binelui. Duhul Sfânt ne 
            conduce si pe noi în desert, pentru ca să reînnoim
              alianța cu Dumnezeu. Duhul Sfânt ne conduce în
             desert pentru a întări si a clarifica misiunea noas-
                tră. Dumnezeule, începem acest timp al Postului
                    Mare încredințându-ne în Tine. Singuri nu vom
                          învinge, nu vom reînnoi alianța cu Tine si 
                       misiunea noastră va fi pusă la încercare. 
                       Doamne, oferă-ne capacitatea de a 
                     asculta Cuvântul tău, forță de 
                    convertire, speranța acă prin 
     Tine vom învinge răul si ispitele. Amin.

RugăciuneRugăciune


