
                                          
                                                                 

                                                          Bucuria creștină

T: Acest mijloc al timpului Adventului a fost cunoscut dintotdeauna ca 
Duminica Bucuriei sau Gaudete. Din moment ce Adventul nu este un timp 
penitențial ci un timp al speranței și al așteptării, celebrarea de astăzi ne 
reamintește că avem un motiv amplu de a spera, în vederea experimentării 
noastre a bunătății lui Dumnezeu. Pasajul din Trito-Isaia ne vorbește despre 
unșii lui Dumnezeu, profetul care proclamă mesajul eliberării și al favorului 
final. În mijlocul unor tensiuni mai degrabă de așteptat, Paul îi urgentează 
pe Tesaloniceni să se bucure în rugăciune, în recunoștință și în încredere. În 
evanghelia de astăzi, Ioan Botezătorul de bunăvoie conștientizează statutul său 
de subordonat în momentul în care arată spre cel care trebuie să vină.

S. R.: Într-o lume atât de zbuciumată, bucuria creștină nu e deloc lipsită 
de sens. Nu este o bucurie vioaie ce corespunde cu suișurile și coborâșurile 
noastre. Înrădăcinată în credință, ne convinge că dacă viața noastră este centrată 
cum trebuie, dacă ea îndreaptă spre Cristos, atunci, asemenea discipolilor pe 
lacul tulburat, și noi putem fi încrezători și liniștiți. Isaia spunea unui Sion 
atât de asediat că ziua restaurării este aproape, nu fiindcă a fost meritată ci 
fiindcă Yahweh este fidel promisiunii sale. Apostolul Paul oprește tensiunile 
din Tesalonic prin a reaminti oamenilor lui că cel care ne-a chemat este fidel. 
Odată cu apariția lui Isus, rolul lui Ioan Botezătorul este acela de a-l face 
cunoscut și de a afirma misiunea sa. În Isus, fidelitatea lui Dumnezeu este de 
neîntrecut. Ascultând scripturile de astăzi, ne dăm seama că avem tot motivul 
să ne bucurăm. Acea figură care îl va întâlni pe Ioan în deșert este dovada vie 
că noi nu suntem și nu vom fi niciodată abandonați.

Bucuria este mai mult decât schițarea unui zâmbet trupesc, sau un pic de 
euforie. Adevărata bucurie menține calmul, un zâmbet liniștit și pașnic atât în 
momentele bune cât și în cele mai puțin bune. Privește la munți și oceane și 
vede urma lui Dumnezeu. Privește la orașele impunătoare și vede imensa sa 
bunătate. Bucuria privește la Cristos și cunoaște că el este acolo.

Ajutor omiletic și Catehetic
1. Relația dintre credință și bucurie.
2. Sion-ul ca centru în credința Israelită.
3. Bucuria și Adventul.
4. Mesia: semnificație și istorie.
5. Semnificația discernământului.
6. Ioan Botezătorul așa cum apare în evanghelia lui Ioan.
7. Martorul lui Cristos.
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LECTURA I
Mă voi bucura în Domnul şi sufletul meu 

se va veseli în Dumnezeul meu!
Citire din cartea profetului Isaia                                 61,1-2a.10-11
Duhul Domnului Dumnezeu este asupra mea; de aceea Domnul m-a 

uns şi m-a trimis să aduc vestea cea bună săracilor, să leg rănile celor cu 
inima zdrobită, să vestesc eliberare celor captivi şi deschidere a porţilor 
celor închişi; 2a să vestesc un an de bunătate a Domnului. 10 Mă voi bucura 
în Domnul şi sufletul meu se va veseli în Dumnezeul meu; pentru că el 
m-a îmbrăcat cu haina mântuirii şi m-a învăluit cu mantia dreptăţii, cum 
îşi pune mirele diadema şi cum se înfrumuseţează mireasa cu podoabele 
ei. 11 Căci precum pământul face să răsară lăstarii şi o grădină face 
să crească semănăturile, tot aşa Domnul Dumnezeu va face să răsară 
dreptatea şi lauda înaintea tuturor popoarelor.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Lc 1,46a-48a.48b-50.53-54 (R.: Is 61,10b) 
R.: Sufletul meu va tresălta de bucurie 
în Dumnezeu, Mântuitorul meu.

46a „Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul 
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie 
în Dumnezeu, Mântuitorul meu, 
48a căci a privit la smerenia slujitoarei sale. R.

48b Iată, de acum, toate popoarele mă vor numi fericită, 
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, 
şi numele lui e sfânt. 
50 Milostivirea lui rămâne din neam în neam 
peste cei ce se tem de el. R.

53 Pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, 
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale. 
54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, 
amintindu-şi de îndurarea sa”. R.

LECTURA A II-A
Fiinţa voastră întreagă să se păstreze 

fără prihană pentru venirea Domnului nostru Isus Cristos.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
către Tesaloniceni                                                5,16-24
Fraţilor, bucuraţi-vă întotdeauna! Rugaţi-vă fără încetare! 18 Mulţumiţi 



pentru toate, căci aceasta este voinţa lui Dumnezeu în Cristos Isus cu 
privire la voi! 19 Nu stingeţi Duhul! 20 Nu dispreţuiţi profeţiile, 21 dar 
cercetaţi toate: păstraţi ceea ce este bun! 22 Fiţi departe de orice fel de 
rău! 23 Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească în mod desăvârşit şi fiinţa 
voastră întreagă: duhul, sufletul şi trupul, să se păstreze fără prihană 
pentru venirea Domnului nostru Isus Cristos. 24 Credincios este cel care 
vă cheamă. El va şi înfăptui.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                    Is 61,1ab                         
(Aleluia) Duhul Domnului este asupra mea, căci Domnul m-a uns şi 

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

EVANGHELIA                                                           
În mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoaşteţi.

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Ioan                                               1,6-8.19-28
În acel timp, a fost un om, trimis de Dumnezeu, al cărui nume era 

Ioan. 7 Acesta a venit spre mărturie, ca să dea mărturie despre lumină, 
pentru ca toţi să creadă prin el. 8 Nu era el lumina, ci a venit să dea 
mărturie despre lumină. 19 Aceasta este mărturia dată de Ioan când 
iudeii au trimis de la Ierusalim unii preoţi şi leviţi ca să-l întrebe: „Cine 
eşti tu?” 20 Iar el a mărturisit, şi nu a negat. A mărturisit: „Eu nu sunt 
Cristos!” 21 L-au întrebat: „Atunci, cine? Eşti tu Ilie?” El a răspuns: „Nu 
sunt!” „Eşti tu Profetul?” A răspuns: „Nu!” 22 Aşadar, i-au zis: „Cine 
eşti? Ca să dăm un răspuns celor care ne-au trimis. Ce spui despre tine 
însuţi?” 23 El a zis: „Eu sunt glasul celui care strigă în pustiu: «Îndreptaţi 
calea Domnului!», după cum a spus Isaia profetul”. 24 Iar cei trimişi erau 
dintre farisei. 25 L-au întrebat şi i-au zis: „Aşadar, de ce botezi dacă tu 
nu eşti nici Cristos, nici Ilie, nici Profetul?” 26 Ioan le-a răspuns, zicând: 
„Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l 
cunoaşteţi, 27 care vine după mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg 
cureaua încălţămintei”. 28 Acestea s-au petrecut în Betania, dincolo de 
Iordan, unde boteza Ioan.

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Să ne rugăm acum Tatălui nostru ceresc să ne acorde toate cererile 

noastre pe care le aducem acum în fața sa, și să nu își întoarcă spatele 
de la noi, acum când ne aflăm în atât de mare nevoie de bunătatea sa. 
Să spunem împreună:



R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru sfântul nostru părinte papa Francisc și pentru 
episcopul nostru Iosif, precum și toți ceilalți lideri ai Bisericii, 
ca ei să proclame cu fidelitate vestea cea bună celor săraci, cu 
inimi frânte, vestind eliberarea de captivități și libertate celor din 
închisori. R.

- Ne rugăm ca în această duminică a bucuriei să ne bucurăm mereu 
în Domnul, fiind recunoscători oricărui har bun, mai ales pentru 
harul credinței și pentru harul prezenței Domnului în mijlocul 
nostru în preasfântul Sacrament. R.

- Ne rugăm mai ales pentru persoanele tinere, ca Domnul să îi 
îndrume mereu, să le lumineze inimile și să îi umple cu bucuria 
creștină. R.

- Ne amintim și de viitoarele mame, ca asemenea Mariei să poată 
aprecia mai mult misterul vieții din ele și să fie recunoscătoare lui 
Dumnezeu. R.

- Ne rugăm pentru toți cei care sunt bolnavi și suferinzi dar și pentru 
toți cei care găsesc viața destul de dificilă acum, mai ales pentru 
toți cei care se află în disperare. Ca Dumnezeul păcii să le aducă 
pacea, vindecarea și alinarea de care au atât de mare nevoie. R.

- Ne rugăm pentru toți credincioși noștri răposați plecați dintre noi. 
Ca să aibă parte de odihna veșnică în bucuria Domnului. R.

Dumnezeule atotputernic, mărește te rugăm harul credinței, 
speranței și al carității din noi pentru ca să putem dobândi bucuria 
mântuirii. Te rugăm toate acestea prin Cristos Domnul Nostru. 
Amin
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       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie


