
                                          
Astăzi celebrăm sărbătoarea Botezului Domnului. George Caird, în cartea 

sa de comentarii asupra evangheliei lui Luca a adresat următoarea întrebare, De 
ce a fost Isus Botezat? Noi, cei care participăm la această sfântă Liturghie, 
putem răspunde la această întrebare? Care este motivul pentru care Isus a fost 
botezat? La urma urmei, Catehismul al Bisericii Catolice la numărul 1279 
spune că Rodul Botezului sau harul baptismal este o realitate bogată, care 
comportă: iertarea păcatului strămoşesc şi a tuturor păcatelor personale; 
naşterea la viaţa cea nouă, prin care omul devine fiu adoptiv al Tatălui, 
mădular al lui Cristos, templu al Duhului Sfânt. Noul Testament este destul de 
consistent în faptul că Isus nu a avut nici un păcat propriu ce trebuia mărturisit.

Caird a continuat că Isus s-a dus să fie botezat atunci, nu din motive 
personale, ci ca persoană cu o chemare, cu o vocație publică. Ioan Botezătorul 
a chemat întregul Israel la convertire, și împreună cu Israelul și Isus trebuia 
să vină. Isus a locuit în mijlocul oamenilor păcătoși motiv pentru care nu avea 
cum să se separe pe el însuși de ei. Mai degrabă, el trebuia să se identifice pe 
deplin cu ei, în această călătorie a lor spre Dumnezeu.

Cu alte cuvinte, botezul nu a fost ceva necesar pentru Isus Cristos. El a fost 
întotdeauna fiul preaiubit al lui Dumnezeu în care și-a găsit plăcerea.  Și totuși 
el a ales să fie botezat, pentru a se identifica cu nevoia noastră de iertare și cu 
dorința noastră de mântuire. Pentru a ne putea conduce în împărăție, el însuși 
avea să intre pe aceeași singură ușă deschisă pentru noi, pe ușa botezului dar 
și pe ușa celorlalte sacramente. Altfel spus, El a fost Botezat pentru a fi solidar 
cu noi.

Cum putem noi, ca și creștini, să ne trăim promisiunile baptismale? În 
sacramentul botezului noi îl primim pe Duhul Sfânt. Anul 1998, a fost declarat 
de papa Ioan Paul al II-lea, în scrisoarea apostolică Tertio Millenio Adveniente, 
ca anul Duhului Sfânt.  Tot începând cu anul 1998 am început să avem parte de 
diferite experiențe, de crize și probleme. S-a raportat că existau unele companii 
și fabrici care urmau să se închidă din cauza acelei crize din Asia. A existat 
concedieri în masă. Foarte mulți oameni care rămâneau fără locuri de muncă. 
În astfel de momente, de ocazii, avem nevoie de revărsarea Duhului Sfânt, 
mai ales când e vorba de luarea de decizii și de alegeri. De aceea va trebui să 
reflectăm mai mult înainte de a lua o decizie, indiferent  de decizie.

 Se spune că  un diamant este un mineral tare, transparent și minunat, un 
carbon cristalin ce este folosit ca bijuterie, bijuterie după care sunt înnebuniți 
foarte mulți oameni. Însă acest mineral dur își obține valoarea precisă doar 
dacă este finisat și evaluat conform a patru elemente principale, adică tăierea, 
culoarea, claritatea și costul.

Conform unui anumit preot, și noi suntem asemenea diamantelor, nu suntem 
nimic altceva decât un carbon negru, îngropat în păcat și moarte. Însă Cristos a 
venit pentru a ne curăța cu sacrificiul său și cu moartea sa pe cruce. 
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Ant. la intrare            Cf. Mt 3,16-17
După ce a fost botezat Domnul, 

s-au deschis cerurile şi Duhul lui 
Dumnezeu, în chip de porumbel, 
s-a oprit deasupra lui, iar glasul 
Tatălui a răsunat: „Acesta este Fiul 
meu cel iubit, în care mi-am găsit 
mulţumirea”.

Rugăciunea zilei
Dumnezeule atotputernic şi 

veşnic, care, la Botezul său în 
Iordan, l-ai proclamat pe Cristos 
drept Fiul tău preaiubit, în timp 
ce Duhul Sfânt cobora asupra lui, 
dăruieşte-le fiilor tăi adoptivi, 
renăscuţi din apă şi Duh Sfânt, 
harul să rămână mereu în iubirea ta. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Se va descoperi gloria 

Domnului şi toate făpturile o vor 
vedea.

Citire din cartea profetului 
Isaia                              40,1-5.9-11

Aşa spune Domnul Dumnezeu: 
„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 va fi 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 103(104),1b-2.3-4.24-25.27-
28.29-30 (R.: cf. 30) 
R.: Trimite, Doamne, Duhul tău, 
      ca să reînnoieşti faţa 
               pământului!

1b Doamne Dumnezeul meu, tu eşti  
 nemărginit de mare. 
Tu eşti înveşmântat în strălucire şi  
 maiestate, 
2 învăluit în lumină ca într-o haină. 
Tu întinzi cerurile ca pe un văl. R.

3 Îţi aşezi pe ape lăcaşurile tale, 
îţi faci carul din nori, umbli pe   
 aripile vântului; 
4 tu faci din suflările de vânt   
 mesageri ai tăi 
şi din flăcările focului slujitori ai   
 tăi. R.

24 Cât de numeroase sunt lucrările   
 tale, Doamne: 
toate le-ai făcut cu înţelepciune! 
Pământul este plin de creaturile   
 tale. 
25 Iată marea întinsă şi largă: 



în ea mişună fiinţe fără număr,   
 vieţuitoare mici şi mari. R.

27 Toate aşteaptă de la tine, 
ca să le dai hrană la vreme    
 potrivită. 
28 Tu le dai hrană, iar ele o adună, 
tu îţi deschizi mâna şi ele se satură  
 de bunătăţi. R.

29 Dacă îţi ascunzi faţa, ele se   
 înspăimântă, 
dacă le iei suflarea, ele îşi dau   
 duhul şi se întorc în ţărână. 
30 Tu îţi trimiţi Duhul tău şi ele vor  
 fi create, 
şi vei reînnoi faţa pământului. R.

Lectura a II-a
El ne-a mântuit prin baia 

renaşterii şi reînnoirii Duhului 
Sfânt.

Citire din Scrisoarea sfântului 
apostol Paul către Tit 

2,11-14; 3,4-7
Fraţilor, harul lui Dumnezeu 

s-a arătat ca mântuitor pentru 
toţi oamenii, 12 învăţându-ne să 
respingem nelegiuirea şi poftele 
lumeşti, ca să trăim în veacul de 
acum cu înţelepciune, cu dreptate 
şi cu evlavie, 13 aşteptând speranţa 
fericită şi arătarea gloriei marelui 
Dumnezeu şi a Mântuitorului 
nostru, Isus Cristos. 14 El s-a dat 
pe sine însuşi pentru noi, ca să ne 
răscumpere de orice nelegiuire şi să 
cureţe pentru sine un popor numai 
al său, plin de zel pentru fapte 
bune. 3,4 Când s-a arătat bunătatea şi 
iubirea de oameni a lui Dumnezeu, 
mântuitorul nostru - 5 nu prin faptele 
pe care le-am fi făcut noi în dreptate, 
ci după îndurare -, el ne-a mântuit 

prin baia renaşterii şi reînnoirii 
Duhului Sfânt, 6 pe care l-a revărsat 
din belşug asupra noastră prin Isus 
Cristos, mântuitorul nostru, 7 pentru 
ca, justificaţi prin harul lui, să 
devenim în speranţă moştenitori ai 
vieţii veşnice.

           Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie  
cf. Lc 3,16

(Aleluia) Ioan le-a spus tuturor: 
“Vine unul mai puternic decât mine. 
El vă va boteza în Duhul Sfânt şi cu 
foc”. (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Isus a fost botezat şi, pe când se 

ruga, cerul s-a deschis. 
     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca   3,15-16.21-22
În acel timp, deoarece poporul 

era în aşteptare şi toţi se întrebau 
în inima lor despre Ioan, dacă nu 
cumva este el Cristosul, 16 Ioan 
le-a răspuns tuturor: „Eu vă botez 
cu apă, însă vine unul mai puternic 
decât mine, căruia nu sunt vrednic 
să-i dezleg cureaua încălţămintei. 
El vă va boteza în Duhul Sfânt şi 
cu foc”. 21 În timp ce tot poporul era 
botezat, a fost botezat şi Isus şi, pe 
când se ruga, cerul s-a deschis 22 şi 
Duhul Sfânt a coborât asupra lui, 
sub chip trupesc, ca un porumbel, şi 
o voce a fost din cer: „Tu eşti Fiul 
meu cel iubit, în tine îmi găsesc 
toată plăcerea”.

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Fraților preaiubiți, toți cei care 

sunt în Cristos sunt o nouă creație. 



Astăzi când celebrăm botezul lui 
Isus în Iordan, să recunoaștem 
că cele vechi au trecut și că ne 
așteaptă lucruri noi și că toate 
acestea sunt de la Dumnezeu. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru toți lideri 
politici sau spirituali, ca ei să 
lucreze neobosit pentru pacea 
veșnică, mai ales pentru cei mai 
vulnerabili membri ai societății. 
R.

- Ne rugăm ca noi cei botezați să 
aducem speranță, alinare și pace 
celor bolnavi, săraci, singuri și 
celor în nevoie de iubirea și grija 
lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca noi să experimentăm 
o nouă conștientizare a prezenței 
lui Isus în viețile noastre prin 
iubirea, grija și respectul pe care 
îl arătăm unul altuia, mai ales a 
membrilor familiei noastre. R.

- Ne rugăm pentru toți cei adunați 
aici, ca noi să fim mereu 
conștienți de iubirea pe care 
Tatăl ne-a arătat-o, și să apreciem 
din plin acest dar prin trăirea 
promisiunea baptismale. R.

- Ne rugăm pentru toți cei 
botezați, ca asemenea lui Isus, 
cerurile să se deschisă și ca 
Duhul Sfânt să coboare asupra 
tuturor, chemându-ne și pe noi, 
preaiubitul meu în care îmi 
găsesc plăcerea. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care 
au murit. Ca Dumnezeu să îi 
primească ca preaiubiți în casa 
sa veșnică. R.

Doamne Dumnezeul nostru, 
tu poți realiza mult mai multe 
decât ne-am putea noi imagina 
vreodată, mai ales prin marea ta 
putere care lucrează în noi. Dă-
ne te rugăm harul să rămânem 
mereu credincioși ție. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin

Asupra Darurilor
Primeşte, Doamne, darurile pe 

care ţi le oferim în sărbătoarea 
arătării lui Cristos ca Fiul tău iubit 
şi transformă-le în jertfa prin care el 
a binevoit să spele păcatele lumii. 
El, care vieţuieşte şi domneşte în 
vecii vecilor. 

Ant. la Împărtăşanie      In 1,32.34
Iată-l pe acela despre care 

spunea Ioan: „Eu am văzut şi am 
dat mărturie că acesta este Fiul lui 
Dumnezeu”. 

După Împărtășanie
Îndestulaţi cu darul tău ceresc, 

noi implorăm cu umilinţă, 
Doamne, bunătatea ta: dă-ne harul 
să-l ascultămcu credinţă peFiul 
tău unul-născut, ca să ne numim 
şi să fim cu adevărat fiii tăi. Prin 
Cristos, Domnul nostru.
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