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Mesia ca Vindecător

Adventul este un timp care ne reamintește de sfârșitul istoriei, dar 
care aprofundează și aprecierea vieții prezente. Adesea se întâmpla ca 
atunci când aducem copilul la fântâna baptismală, să credem că este cel 
mai mare dar pe care Dumnezeu îl poate da, viața în Cristos, pe care nici 
măcar Ioan Botezătorul nu a trăit să o experimenteze.

Însă e extrem de important să auzim și descrierea identificării pro-
priei misiuni a lui Isus. El nu se vede pe sine însuși ca rege, judecător 
ori legiuitor, ci ca vindecător ce aduce confortul și consolarea. Nu doar 
contemporani lui au fost beneficiari ci și noi ne facem părtași de aceiași 
consolare. Ba mai mult, ne oferă stimulentele necesare de a merge și de 
a face exact la fel. E o adevărată binecuvântare și aducere de vindecare. 
Doctori și asistentele ar trebui să se vadă pe ei înșiși ca angajați în ceva 
ce e mai mult decât o simplă meserie. Ei încearcă să aducă mâna vinde-
cătoare a lui Dumnezeu celor care suferă. Ori de câte ori auzim atât de 
multe probleme ce țin de îngrijirea sănătății cu siguranță ne întrebăm 
dacă perspectiva spirituală a vindecării mai este păstrată. Isus a adus iu-
birea și speranța celor orbi, surzi, muți și șchiopi. Ori de câte ori vedem 
parcări rezervate acestora, cișmele lăsate mai jos, sau folosirea în public 
a limbajului semnelor, ar trebui să devenim mai sensibili și mai recu-
noscători față de conștientizarea celor care ne conduc. Prin noi, Cristos 
continuă și astăzi să fie un adevărat vindecător.



LECTURA I
Dumnezeu vine şi vă va mântui.

Citire din cartea profetului Isaia 35,1-6a.10
Să tresalte de bucurie pustiul şi pământul uscat; să se veselească stepa 

şi să înflorească precum trandafirul! 2Va înflori şi se va veseli cu bucurie 
şi strigăt; i se vor da gloria Libanului, măreţia Carmelului şi a Şaronului. 
Vor vedea gloria Domnului, măreţia Dumnezeului nostru. 3„Întăriţi mâi-
nile slăbite şi îndreptaţi genunchii care se clatină! 4Spuneţi celor slabi de 
inimă: Fiţi tari şi nu vă temeţi! Iată Dumnezeul vostru! Vine răzbunarea, 
răsplata lui Dumnezeu! El vine şi vă va mântui”. 5Atunci se vor deschi-
de ochii orbilor şi urechile surzilor se vor destupa. 6Atunci şchiopul va 
sări ca un cerb. 10Cei eliberaţi de Domnul se vor întoarce şi vor veni în 
Sion cu strigăte de bucurie. O veselie fără de sfârşit va coborî asupra 
lor, bucuria şi veselia îi vor urma, iar amărăciunea şi suspinul se vor 
îndepărta”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 145(146),7.8-9a.9bc-10 (R.: cf. Is 35,4)

R.: Vino, Doamne, şi ne mântuieşte.

7 Domnul face judecată pentru cei asupriţi,
el dă pâine celor flămânzi.
Domnul îi eliberează pe cei închişi. R.

8 Domnul deschide ochii celor orbi,
Domnul îi ridică pe cei împovăraţi,
Domnul îi iubeşte pe cei drepţi,
9a Domnul are grijă de cei străini. R.

9bc Sprijină pe văduvă şi pe orfan,
dar nimiceşte calea celor nelegiuiţi.
10 Domnul Dumnezeul tău, Sionule,
domneşte în veci, din generaţie în generaţie. R.



LECTURA A II-A
Întăriţi-vă inimile, pentru că venirea Domnului este aproape.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 15,4-9
Fraţilor, fiţi îndelung răbdători până la venirea Domnului! Iată că 

agricultorul aşteaptă rodul preţios al pământului având răbdare ca să 
primească ploaia timpurie şi cea târzie! 8Fiţi şi voi îndelung răbdători, 
întăriţi-vă inimile, pentru că venirea Domnului este aproape! 9Nu vă 
plângeţi, fraţilor, unii împotriva altora, ca să nu fiţi judecaţi; iată că 
judecătorul este la uşă! 10Fraţilor, luaţi-i ca exemplu de suferinţă şi de 
îndelungă răbdare pe profeţii ce au vorbit în numele Domnului!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                        Ps 84(85),8
(Aleluia)  Duhul Domnului este asupra mea, căci Domnul m-a uns 

şi m-a trimis să le aduc săracilor vestea cea bună. (Aleluia)

EVANGHELIA
Tu eşti cel care trebuie să vină, sau să aşteptăm un altul?

† Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după 
sfântul Matei   11,2-11

În acel timp, auzind Ioan, în închisoare, de faptele lui Cristos, i-a 
trimis pe unii dintre discipolii săi 3ca să-i spună: „Tu eşti cel care tre-
buie să vină, sau să aşteptăm un altul?” 4Isus, răspunzând, le-a spus: 
„Mergeţi şi faceţi-i cunoscut lui Ioan ceea ce auziţi şi vedeţi: 5 orbii 
văd, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţaţi şi surzii aud, morţii învie, 
iar săracilor li se aduce vestea cea bună! 6Şi fericit este cel care nu se 
scandalizează de mine”. 7După ce au plecat aceştia, Isus a început să 
le vorbească mulţimilor despre Ioan: „Ce aţi ieşit să vedeţi în pustiu? 
O trestie legănată de vânt? 8Sau ce altceva aţi ieşit să vedeţi? Un om 
îmbrăcat în haine moi? Iată, cei care poartă haine moi sunt în casele 
regilor! 9Dar ce aţi ieşit să vedeţi? Un profet? Da, vă spun, chiar mai 
mult decât un profet. 10Acesta este cel despre care s-a scris: «Iată, eu 
îl trimit pe îngerul meu înaintea feţei tale; el va pregăti calea înaintea 
ta». 11Adevăr vă spun, nu s-a ridicat, dintre cei născuţi din femeie, 
unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Însă cel mai mic din împărăţia 
cerurilor este mai mare decât el”.                          Cuvântul Domnului



RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR

Întăriți de Cuvântul lui Dumnezeu, care ne-a oferit iubirea și 
mântuirea sa, să ne rugăm Tatălui pentru ca să fim capabili să înțele-
gem semnele prezenței sale în viața noastră și să continuăm drumul 
convertirii noastre. Să ne rugăm împreună spunând:

R. Doamne, mântuiește-ne prin iubirea ta!

- Pentru sfântul nostru părinte papa și pentru toți lideri bisericii, 
ca bucuria și încrederea în Domnul să le inspire mereu mărturia și să o 
aducă tuturor. R.

- Pentru lideri civili, ca conducerea lor plină de înțelepciune să adu-
că bucuria în viețile oamenilor cu ocazia acestui Crăciun dar și pe între-
gul nou an, mai ales celor mai privați de plinătatea vieții și bucuriei, de 
sărăcie, boală, ori depresie. R.

- Pentru tineri, ca în acest advent să poată găsi mai mult timp pentru 
Domnul în viețile lor, astfel încât să poată experimenta bucuria veșnică 
pe care această lume nu o poate oferi. R.

- Pentru propria noastră fericire din casele și comunitățile noastre, 
ca să avem destule din toate, bucuria plăcerilor vieții, iubirea dăruită și 
primită și harul lui Dumnezeu în sufletele noastre în acest Advent și Cră-
ciun. R.

- Pentru cei bolnavi și nevoiași din mijlocul nostru, ca să găsim 
timp și pentru ei, ca și ei să fie părtași de rugăciunea, pocăința și genero-
zitatea date de către Duhul Domnului cu ocazia nașterii sale. R.

- Pentru răposați noștri, dar mai ales pentru cei care au murit de 
curând, ca și ei să se bucure de fericire veșnică în prezența Domnului, și 
a celor dragi lor care s-au dus înainte cu semnul credinței. R.

Dăruiește-ne Tată, dorința de a te asculta mereu, de a te căuta 
cu inima sinceră, pentru că astfel Cuvântul tău va transforma exis-
tențele noastre și ne va face capabili să săvârșim mereu binele. Prin 
Cristos Domnul Nostru. Amin
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