
                                          
                                                                 

                                                          Trăind în speranță

T: Isaia este profetul adventului. Motivul este evident, speranța lui Israel 
în intervenția definită a lui Yahweh e destul de considerabilă în cartea care îi 
poartă numele. Lectura de astăzi din cea de-a treia secțiune a lui Isaia este o 
rugăciune pentru intervenția lui Dumnezeu în istorie care să aibă loc sub forma 
unei alte teofanii asemenea celei de pe muntele Sinai. Evanghelia îi îndreaptă 
pe cititori lui Marcu spre cea de-a doua venire cu asigurarea bazată pe cuvântul 
lui Cristos însuși. Ei trebuie să fie pregătiți. Paul le spune Corintenilor că nu 
există o pregătire mai bună pentru întoarcerea lui Cristos decât producerea 
roadelor sfințeniei făcute posibile de acțiunea Duhului lui Dumnezeu din ei.

S. R.: În această duminică, ce deschide anul liturgic, spiritul adventului 
se duce de la letargie și de la o atitudine de așa-e-normal la simțul creștin 
de viață. Atât credința noastră cât și istoria noastră personală sunt ambele 
lineare. Cu toți trăim în așteptarea sfârșitului, a sfârșitului istoriei ce va avea 
loc cu întoarcerea lui Cristos precum și sfârșitul călătoriei noastre pământești. 
Există numeroase amintiri a acestor două. Semnele semnificative ale timpului 
ne îndreaptă spre relativism și fragilitatea experienței umane. Istoria însăși a 
suferit numeroase și importante schimbări. Schimbări în imaginea lumii pe 
care nu ne-am fi așteptat niciodată să aibă loc. Cu ochii credinței, sosirea lui 
Cristos poate fi observată destul de bine cu mult înainte de sfârșitul lumii. 
Însă noi nu trebuie să privim sfârșitul cu teroare. Trebuie să fim departe de 
descurajare. Ca și creștini răscumpărați, trebuie să fim convinși de fidelitatea 
lui Cristos. În aclamația euharistică repetăm propria noastră proclamație a 
speranței în întoarcerea lui Cristos.

Scriptura de astăzi o spune destul de bine. Nu vă temeți ci rămâneți vigilenți. 
Iar Paul adaugă, trăiți cu credință darurile pe care le-ați primit deja. În timpul 
acestui advent să privim înapoi la Isus al istoriei și să privim înainte la Cristos 
ce trebuie să vină dar mai presus de toate să facem din prezent un moment 
înzestrat.

Ajutor omiletic și Catehetic
1. Adventul: Privind la trecut și la viitor.
2. Darul perseverenței.
3. A fi alert și treaz în viața creștină.
4. Vocea lui Dumnezeu în semnele timpului.
5. Coroana de Advent: speranța creștină din casă.
6. Adventul, scripturile și rugăciunea personală.
7. Urmându-l pe Isaia prin Advent.
8. Adventul și grija față de săraci.
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LECTURA I
O, dacă ai rupe cerurile şi te-ai coborî!

Citire din cartea profetului Isaia                63,16b-17.19b; 64,2b-7
Tu, Doamne, eşti tatăl nostru; numele tău este „Răscumpărătorul 

nostru” din veşnicie. 17 De ce, Doamne, ne-ai făcut să rătăcim de la căile 
tale şi ne-ai împietrit inima ca să nu se teamă de tine? Întoarce-te de 
dragul slujitorilor tăi, al triburilor moştenirii tale! 19b O, dacă ai despica 
cerurile şi ai coborî! Munţii s-ar topi înaintea ta. 64,2b Ai coborât şi, în faţa 
ta, munţii s-au cutremurat. 3 Din veşnicie nu s-a auzit şi nu a ajuns la 
ureche, ochiul nu a văzut alt Dumnezeu, în afară de tine, ca să facă astfel 
de lucruri pentru cel care se încrede în el. 4 Tu vii în întâmpinare celui care 
se bucură şi face dreptatea umblând pe căile tale şi aducându-şi aminte 
de tine. Iată, tu te-ai mâniat şi noi am păcătuit împotriva ta dintotdeauna. 
Oare vom mai fi mântuiţi? 5 Noi toţi eram precum cel impur, toate faptele 
noastre de dreptate, ca o haină întinată; noi toţi ne veştejeam ca frunza, 
păcatele noastre ne spulberau ca vântul. 6 Nu este cine să invoce numele 
tău, care să se ridice şi să se sprijine de tine, pentru că ţi-ai ascuns faţa de 
la noi şi ne-ai făcut să ne topim prin păcatele noastre. 7 Acum, Doamne, tu 
eşti tatăl nostru; noi suntem lutul, iar tu, olarul. Noi toţi suntem lucrarea 
mâinii tale.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 79(80),2ac şi 3b.15-16.18-19 (R.: 4) 

R.: Dumnezeule, fă-ne să ne întoarcem, 
fă să strălucească faţa ta şi vom fi mântuiţi!

2ac Păstor al lui Israel, ascultă, 
tu, care şezi peste heruvimi, arată-te în strălucirea ta; 
3b fă să se ridice puterea ta 
şi vino să ne mântuieşti! R.

15 Dumnezeule Sabaot, întoarce-te! 
Priveşte din cer şi vezi, vizitează via aceasta. 
16 Ocroteşte ceea ce a plantat dreapta ta 
şi pe fiul omului, pe care l-ai întărit pentru tine! R.

18 Mâna ta să fie peste omul dreptei tale, 
peste fiul omului, pe care l-ai întărit pentru tine. 
19 Atunci nu ne vom mai abate de la tine, 
tu ne vei da viaţă şi vom invoca numele tău. R.



LECTURA A II-A
Aşteptăm revelarea Domnului nostru Isus Cristos!

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului 
apostol Paul către Corinteni                1,3-9
Fraţilor, har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la 

Domnul Isus Cristos! 4 Îi mulţumesc Dumnezeului meu întotdeauna cu 
privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Cristos 
Isus, 5 pentru că în el aţi fost îmbogăţiţi în toate, în tot cuvântul şi în 
toată cunoaşterea. 6 Astfel, mărturia lui Isus Cristos a fost întărită 
în voi, 7 aşa încât să nu duceţi lipsă de niciun har în timp ce aşteptaţi 
revelarea Domnului nostru Isus Cristos, 8 care vă va întări până la sfârşit 
ca să fiţi fără vină în ziua Domnului nostru Isus Cristos. 9 Credincios 
este Dumnezeu de care aţi fost chemaţi la comuniunea cu Fiul său, Isus 
Cristos Domnul nostru.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                               Ps 84(85),8                          
(Aleluia) Arată-ne, Doamne, îndurarea ta şi dă-ne mântuirea ta! (Ale-

luia)

EVANGHELIA                                                           
Vegheaţi, căci nu ştiţi când vine stăpânul casei.

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Marcu                                               13,33-37
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Aveţi grijă! Vegheaţi, 

pentru că nu ştiţi când va fi timpul! 34 Aşa cum un om, plecând în 
călătorie, îşi lasă casa şi dă putere servitorilor săi, fiecăruia lucrarea lui, 
iar portarului i-a poruncit să vegheze; 35 vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi 
când vine stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopţii, sau la cântatul 
cocoşului, sau în zori, 36 ca nu cumva, venind pe neaşteptate, să vă 
găsească dormind! 37 Iar ceea ce vă spun vouă o spun tuturor: Vegheaţi!”

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Astăzi începem un nou an bisericesc. În acest timp al adventului 

suntem invitați să intrăm într-o nouă perioadă de veghe și de așteptare. 
O așteptare într-o speranță fericită pentru venirea Mântuitorului 
nostru. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca toți cei care proclamă evanghelia să rămână vigilenți 



și să poată prezenta fața blândă și iubitoare a lui Cristos tuturor, 
prin scripturi, inspirându-i să îi urmeze pe calea adevărului și a 
vieții. R.

- Ne rugăm pentru lumea noastră, țara și lideri noștri politici, ca ei 
să poată guverna cu dreptate și onestitate. Ca să pună mereu pe 
primul loc nevoile persoanelor cele mai vulnerabile din societatea 
noastră. R.

- Ne rugăm pentru pace. Ca întreaga omenire să învețe să crească 
în iubire și în înțelegere pentru ca astfel să se pună capăt tuturor 
violențelor. R.

- Ca ochii noștri să fie deschiși pentru a vedea cu claritate măiestria 
creației lui Dumnezeu în frumusețea și creația fiecărei vieții umane 
pe care o întâlnim în activitățile noastre de zi cu zi. Îi mulțumim 
lui Dumnezeu pentru această prezență constantă în lumea noastră. 
R.

- Ne rugăm și pentru toți cei care a murit, mai ales pentru cei pe 
care nu îi mai pomenește nimeni, ca și ei să învie la viața fără de 
sfârșit alături de Maria, îngeri și de toți sfinți. R.

Tată atotputernic, tu aperi poporul tău cu puterea mâinilor tale. 
Tu ești păstorul cel bun care nu dorește ca nici una din oile sale să 
se piardă. Ascultă te rugăm toate aceste rugăciuni ale noastre și dă-
ne tot ceea ce avem nevoie pentru a te urma. Prin Cristos Domnul 
Nostru. Amin.
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