
                                          
Cea dea doua duminică din Advent mai poate fi numită și Duminica lucrărilor 

publice și a drumurilor. Profetul Baruh în prima lectură de la această sfântă 
Liturghie precum și Cristos în textul evangheliei de astăzi sunt precursori ai 
lui Ioan Botezătorul în cuvintele lor asupra construirii de drumuri și asupra 
reparațiilor, ca să niveleze pământul...drumurile strâmbe vor fi îndreptate... 
cele cu gropi vor fi netezite (Bar 5,7, Lc3,5).

Ambii profeți, nu sunt de fapt preocupați asupra reparării drumului, cu toate 
că cuvintele lor servesc la fel de bine și ca o reamintire pentru autorități ca să 
repare drumurile noastre, care în anumite locuri sunt destul de dezastroase. 
Profeți transmit un mesaj prin care ne spun că drumurile strâmbe vor trebui 
eradicate, gropile caracterului nostru vor trebui netezite iar atitudinile noastre 
îndreptate.

Într-un mod destul de poetic, Ioan folosește imaginea drumului pentru 
a arăta modul în care putem ori să încurajăm ori să împiedicăm intrarea lui 
Dumnezeu în viețile noastre. De ținut minte e faptul că drumurile primitive 
și cărările fără nume pe care călătorea Botezătorul sunt un contrast puternic 
al  modului în care înțelegea Ioan șerpuirea, ariditatea și muntele, asemenea 
constructorilor de autostrăzi din ziua de astăzi,  care cu cât înlătură mai mult 
mediu înconjurător cu atât e mai bun drumul. De exemplu, într-un anumit ziar 
al unei țări, fusese publicat un articol în care scria că în momentul în care fiica 
președintelui a fost invitată ca oaspete de onoare la marea deschidere a unui 
mall în acel oraș. Motoarele mașinilor scoteau un fum infernal din moment 
ce erau cu zecile și că circulau de ore întregi din cauza traficului blocat pe un 
bulevardul din fața acelui mall nou. Vânzători din vecinătatea unei pieți publice 
alăturate acelui mall precum și trecători curioși au început să se îngrămădească 
în jurul acelei insulițe strâmte din fața acelui mall în așteptarea actrițelor și a 
vedetelor ce urma să apară.

Ba chiar fusese pus și un semn imens în parcarea mall, pe care era scris că 
Acest spațiu este rezervat pentru fiica președintelui. 

Imediat ce fusese informat că actrițele au început în sfârșit să apară, polițiști 
care dirijau traficul au eliberat imediat strada, în doar câteva minute. Mașinile 
de pe bulevard au fost direcționate și îndemnate să folosească un alt bulevard 
paralel cu acela, pentru ca mașina președintelui să poată circula nestingherit, 
lină, fără a întâmpina probleme.

Timpul adventului ne invită la o examinare a propriei persoane, a proprii 
inimii, conducându-ne totodată și la convertirea proprie, a propriei persoane. 
Împărăția lui Dumnezeu înseamnă și o domnia asupra inimilor omului și că a 
aparține lui înseamnă și necesită și o schimbare a inimii ce se manifestată, cel 
mai bine printr-o schimbare spre mai bine...              Pr. Mihail Andrei Iacob

† Duminica 2 din Advent
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Ant. la intrare        Cf. Is 30,19.30
Popor al Sionului, iată, Domnul 

va veni să mântuiască neamurile; 
el va face auzit glasul măririi sale, 
spre bucuria inimii voastre. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule atotputernic şi mi-

lostiv, dă-ne, te rugăm, harul, ca 
nici o grijă pământească să nu ne 
împiedice în drumul nostru spre în-
tâmpinarea Fiului tău, iar cunoaşte-
rea înţelepciunii cereşti să ne facă 
părtaşi de viaţa lui. El, care, fiind 
Dumnezeu.

Lectura I
Dumnezeu le va arăta tuturor 

strălucirea sa în tine.
Citire din cartea profetului 

Baruh                                                       5,1-9
Dezbracă, Ierusalim, haina 

plânsetului tău şi a oprimării tale 
şi îmbracă frumuseţea gloriei 
care vine de la Dumnezeu pentru 
totdeauna! 2 Învăluie-te cu mantia 
dreptăţii care vine de la Dumnezeu, 
pune pe capul tău diadema gloriei 
Celui Veşnic! 3 Căci Dumnezeu va 
arăta la tot ce este sub cer strălucirea 
ta. 4 Căci numele tău va fi chemat de 
către Dumnezeu pentru totdeauna: 
„Pacea dreptăţii” şi „Gloria 
pietăţii”. 5 Ridică-te, Ierusalim, 
şi stai pe înălţime! Priveşte spre 
răsărit şi vezi adunându-se copiii 
tăi de la apusul soarelui până la 
răsărit la cuvântul Celui Sfânt, 
bucurându-se de memorialul lui 
Dumnezeu! 6 Au plecat de la tine pe 
jos, duşi de duşmani, dar Dumnezeu 
îi aduce la tine purtaţi cu glorie 
ca pe un tron regal. 7 Dumnezeu 

a hotărât să coboare orice munte 
înalt şi colinele veşnice, să umple 
văile ca să niveleze pământul, ca 
Israel să înainteze în siguranţă spre 
gloria lui Dumnezeu. 8 Pădurile 
şi orice copac plăcut mirositor îi 
fac umbră lui Israel la porunca 
lui Dumnezeu. 9 Dumnezeu îl va 
conduce pe Israel cu bucurie în 
lumina gloriei sale, cu îndurarea şi 
dreptatea care vin de la el.

  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 24(25),4bc-5ab.8-9.10 şi 14 
(R.: 1) 
R.: Către tine, Doamne, 
      înalţ sufletul meu.

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.

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

10 Toate căile Domnului sunt   
 îndurare şi adevăr 
pentru cei ce păzesc alianţa şi   
 mărturiile sale. 
14 Domnul descoperă taina sa celor  
 care se tem de el 
şi le face cunoscută alianţa sa. R.



Lectura a II-a
Să fiţi curaţi şi neprihăniţi 

pentru ziua lui Cristos.
Citire din Scrisoarea sfântului 

apostol Paul către Filipeni        1,4-
6.8-11

Fraţilor, îmi aduc aminte de voi 
totdeauna, în fiecare rugăciune 
a mea pentru voi toţi, rugăciune 
pe care o fac cu bucurie 5 pentru 
participarea voastră la evanghelie 
din prima zi şi până acum. 6 Sunt 
încrezător că cel care a început 
în voi această lucrare bună o va 
duce la îndeplinire până în ziua lui 
Cristos Isus. 8 Căci martor îmi este 
Dumnezeu că vă iubesc pe voi toţi 
cu aceleaşi sentimente ca ale lui 
Cristos Isus. 9 Şi pentru aceasta mă 
rog ca iubirea voastră să crească 
din ce în ce mai mult în cunoaştere 
şi discernământ în toate, 10 ca să 
distingeţi ceea ce este util, aşa încât 
să fiţi curaţi şi neprihăniţi pentru 
ziua lui Cristos, 11 plini de rodul 
dreptăţii care se obţine prin Isus 
Cristos, spre gloria şi lauda lui 
Dumnezeu.

           Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
                                          Lc 3,4c.6 

Aleluia) Pregătiţi calea 
Domnului, faceţi drepte cărările lui; 
şi orice făptură va vedea mântuirea 
lui Dumnezeu. (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Orice făptură va vedea 

mântuirea lui Dumnezeu.
     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca                3,1-6
În anul al cincisprezecelea al 

domniei lui Tiberiu Cezar, pe 
când Ponţiu Pilat era guvernator 
al Iudeii, Irod, tetrarh al Galileii, 
Filip, fratele său, tetrarh al ţinutului 
Itureii şi Trahonitidei, iar Lisania, 
tetrarh al Abilenei, 2 pe timpul 
arhiereilor Anna şi Caiafa, cuvântul 
lui Dumnezeu a fost către Ioan, fiul 
lui Zaharia, în pustiu. 3 El a venit 
în toate împrejurimile Iordanului 
predicând botezul convertirii spre 
iertarea păcatelor, 4 aşa cum este 
scris în cartea cuvintelor lui Isaia, 
profetul: „Glasul celui care strigă 
în pustiu: pregătiţi calea Domnului, 
faceţi drepte cărările lui! 5 Orice 
vale va fi umplută şi orice munte 
sau deal va fi nivelat; drumurile 
strâmbe vor fi îndreptate, iar cele cu 
gropi vor fi netezite 6 şi orice făptură 
va vedea mântuirea lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Să ne apropiem acum cu 

încredere de Tatăl nostru ceresc 
și să aducem toate rugăciunile 
noastre înaintea sa știind că El 
va răspunde și ni le va împlini. Să 
spunem împreună: 

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să folosim 
această călătorie de advent 
pentru a deveni mai curați și fără 
vină în fața lui Dumnezeu. R.

- Ne rugăm ca vocea lui Ioan 
Botezătorul, care striga în deșert, 
să fie auzită din nou de toți 
oameni de bună voință pentru 
ca și ei să caute pocăința și 
convertirea. R.



- Ne rugăm și pentru cei care sunt 
obosiți și împovărați de greutățile 
vieții, ca ei să găsească speranță 
și putere în anticiparea nașterii 
pruncului Isus. R.

- Ne rugăm și pentru cei singuri, 
bolnavi și ne-iubiți, ca și ei 
să aibă parte de experiența 
vindecării iubirii lui Cristos. R.

- Ne rugăm pentru părinți acelor 
familii care găsesc Crăciunul 
un timp dificil. Îi cerem lui 
Dumnezeu să le ușureze grijile și 
să le de-a tot ce au nevoie prin 
generozitatea celor din jur. R.

- Ne rugăm și pentru cei dragi ai 
noștri care nu mai sunt printre 
noi, ca Dumnezeu să îi ducă la 
plinătatea vieții în împărăția sa 
cerească. R.

Tată ceresc, îți oferim toate 
aceste cereri ale noastre acum 
când suntem adunați în fața 

ta. Te rugăm să ni le asculți și 
prin mijlocirea Mariei, mama 
noastră. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin.

Asupra Darurilor
Priveşte cu îndurare, Doamne, 

la rugăciunile şi jertfele smereniei 
noastre, şi ceea ce nu putem dobândi 
prin meritele noastre, dăruieşte-ne 
din belşugul milostivirii tale. Prin 
Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie  Bar 5,5; 4,36
Ridică-te, Ierusalime, stai pe 

înălţimi şi vezi bucuria care îţi 
vine de la Dumnezeul tău.

După Împărtășanie
Îndestulaţi fiind cu această hrană 

sufletească, te rugăm cu umilinţă, 
Doamne, ca, prin participarea la 
tainele sfinte, să ne înveţi să privim 
cu înţelepciune la cele pământeşti 
şi să năzuim spre cele cereşti. Prin 
Cristos, Domnul nostru.

RugăciuneRugăciune
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          Tu, Doamne, de la început ai pătruns în istoria oamenilor pentru a fi  
           alături de cei săraci si asupriți si pentru a oferi libertate si speranță. 
          Prin Isus, Fiul tău, ai vrut să locuiești în mijlocul oamenilor. 
Cuvântul tău l-a atins pe Ioan, profetul tău, în pustiu, într-un moment precis 

al omenirii, pentru ca să pregătească drumul Celui Trimis, al Celui Așteptat. 
La venirea ta, cei puternici ai istoriei umane sunt doar spectatori, dar istoria 
capătă mai multă importanță prin Cel care este vestit si acceptat prin convertire 
personală si socială. 

Iată, Doamne, de ce este foarte important si pentru noi astăzi să fim deschiși 
față de propunerea ta, față de Cuvântul tău, față de un drum de reînnoire. 
Îndepărtează tot ceea ce ne împiedică la o adevărată întâlnire cu tine, ajută-ne 
să fim cu picioarele pe pământ si mintea orientată spre cer, pentru a nu pierde 
nimic din Cuvântul tău. Amin.


