
                                          
Sfântul papă Grigore a spus la un moment dat că, Nu fiți îngrijorați asupra 

a ceea ce aveți și asupra a ceea ce sunteți. Fernando de Rojas, un vestit scriitor 
spaniol, a spus că Bunurile ce nu sunt împărtășite nu sunt bunuri.

Mulțumea din textul evangheliei de astăzi au cerut ajutorul, au cerut 
îndrumare de la Ioan Botezătorul, prin a-i adresa una din principalele întrebări 
ale unei vieți angajate, Ce trebuie să facem? Ei au cerut îndrumare asupra 
modului în care să trăiască în timp ce așteaptă venirea lui Mesia. Cu alte 
cuvinte, cum ne vom pregăti pe noi înșine pentru nașterea lui Isus? Ioan, plin 
de înțelepciune le-a răspuns că

În primul rând, Cel care are două tunici să împartă cu cel ce nu are, iar 
cine are de mâncare să facă la fel! Acest timp al adventului și al crăciunului 
ne reamintesc că generozitatea nu este temporară, ci este pentru totdeauna și 
veșnică. Acest timp ne reamintește din nou că de-a lungul anului, va trebui 
să fim mai asemănători lui Isus care a fost o persoană pentru ceilalți. Ne mai 
reamintește că va trebui să ne formăm și să avem o inimă extrem de generoasă 
și de darnică, zi de zi.

În al doilea rând,  Ioan le-a spus vameșilor să nu pretindeţi mai mult decât 
ceea ce a fost fixat pentru voi! Aceste cuvinte sunt o reamintire pentru toți cei 
care se află în funcții de putere sau autoritate, indiferent că ești managerul unei 
companii sau instituții sau un funcționar al guvernului, că autoritatea trebuie să 
fie exercitată într-un mod drept și respectuos, adică în spiritul unei slujiri pline 
de iubire sau iubitoare. Dacă ești un șef, tratează-ți subalterni ca ființe umane 
create după imaginea și asemănarea lui Dumnezeu, cu demnitate și dreptate. 
Sau dacă te afli sub autoritatea cuiva, încearcă să fii mai fidel și angajat față de 
munca și îndatoririle tale, pe care le ai la locul de muncă.

În al treilea rând, Ioan le-a spus soldaților, Nu maltrataţi şi nu acuzaţi 
pe nimeni pe nedrept şi fiţi mulţumiţi cu solda voastră! Aceste cuvinte ne 
reamintesc, din nou, nu doar de acele persoane care se ocupă de apărarea 
națiunilor ci de toți cei ar trebui să promoveze binele comun și să îl protejeze.

Aceste cuvinte sunt foarte simple și urgente, cuvinte rostite de Ioan 
Botezătorul acum mai bine de 2000 de ani în urmă, însă, trist e faptul că foarte 
puțini oameni pun în aplicare aceste cuvinte în viețile lor. Pe de altă parte, 
există o dihotomie între credință și practică, între ortodoxie și ortopraxie și 
între libertate și credință. Ca de exemplu, sunt foarte mulți creștini catolici 
botezați în întreaga lume, însă cât de mulți dintre ei pun în practică faptele și 
învățăturile lui Isus Cristos. Merg la sfânta Liturghie Duminica, primesc sfânta 
Împărtășanie, rugăciunile și novenele recitate sunt doar minimul cerut pentru 
a trăi viața noastră de credință, viața noastră de creștini.  Un lucru e clar, că nu 
avem cum să ajungem sfinți dacă în zilele de Duminică ne purtăm ca sfinți iar 
în zilele săptămâni ne purtăm ca păgâni. Majoritatea timpului suntem complet 
uituci fiindcă uităm complet valorile noastre creștine. 

Pr. Mihail Andrei Iacob

† Duminica 3 din Advent

________________________________________________
__________________________________________________________________________              Sfânta Fecioară Maria de la Guadalupe; 

Ss. Epimah şi Alexandru, m.  
     

    12 decembrie 2021
     



Ant. la intrare                  Fil 4,4-5
Bucuraţi-vă mereu în Domnul! 

Iarăşi vă spun: bucuraţi-vă! Dom-
nul este aproape! 

Rugăciunea zilei
Priveşte, Dumnezeul nostru, la 

poporul tău, care aşteaptă cu credin-
ţă sărbătoarea Naşterii lui Cristos. 
Dă-ne, te rugăm, harul, ca, ajun-
gând la marea bucurie a mântuirii 
noastre, să o celebrăm solemn, cu 
reînnoită înflăcărare. Prin Domnul 
nostru Isus Cristos.

Lectura I
Domnul se va veseli pentru tine 

cu cântare de bucurie.
Citire din cartea profetului 

Sofonia                               3,14-18 
Bucură-te, fiică a Sionului! 

Strigă de veselie, Israel! Veseleşte-
te şi jubilează din toată inima, 
fiică a Ierusalimului! 15 Domnul 
a îndepărtat judecăţile tale, l-a 
îndepărtat pe duşmanul tău. Regele 
lui Israel, Domnul, este în mijlocul 
tău şi nu te vei mai teme de rău. 16 În 
ziua aceea, se va zice în Ierusalim: 
„Nu te teme!”, şi în Sion: „Să nu-
ţi slăbească mâinile!” 17 Domnul 
Dumnezeul tău este în mijlocul 
tău ca un viteaz care salvează; se 
va bucura cu veselie pentru tine, 
şi va tăcea în iubirea lui. Se va 
veseli pentru tine cu cântare de 
bucurie. 18 Pe cei din tine care sunt 
mâhniţi că sunt departe de sărbători 
îi voi aduna şi va fi ridicată ocara de 
deasupra lor.

  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Is 12,2.3-4bcd.5-6 (R.: cf. 6) 

R.: Cântaţi cu bucurie şi veselie 
    căci mare şi sfânt este Domnul.
2 Iată, Dumnezeu este mântuirea   
 mea: 
sunt încrezător şi nu mă voi mai   
 teme de nimic. 
Căci puterea şi cântarea mea este   
 Domnul, 
el este mântuirea mea. R.

3 Veţi scoate apă cu bucurie din   
 izvoarele mântuirii. 
4 Veţi spune în ziua aceea: 
„Lăudaţi-l pe Domnul, invocaţi   
 numele lui, 
faceţi cunoscute între popoare   
 faptele sale, 
amintiţi că preaînălţat este al său   
 nume!” R.

5 Cântaţi-i Domnului, căci a făcut   
 lucruri minunate! 
Să fie cunoscută aceasta pe tot   
 pământul! 
6 Strigă şi chiuie, tu, cea care   
 locuieşti în Sion! 
Căci mare este în mijlocul tău   
 Sfântul lui Israel! R.

Lectura a II-a
Domnul este aproape.

Citire din Scrisoarea sfântului 
apostol Paul către Filipeni                

4,4-7
Fraţilor, bucuraţi-vă mereu în 

Domnul! Iarăşi vă spun: bucuraţi-
vă! 5 Bunăvoinţa voastră să fie 
cunoscută tuturor oamenilor! 
Domnul este aproape. 6 Nu vă 
îngrijoraţi pentru nimic şi, în orice 
împrejurare, cerând cu insistenţă 
prin rugăciune, cu mulţumire, 



să fie făcute cunoscute cererile 
voastre lui Dumnezeu! 7 Iar pacea 
lui Dumnezeu, care întrece orice 
închipuire, va păzi inimile şi 
gândurile voastre, în Cristos Isus.

           Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
                                          Is 61,1ab 
Aleluia) Duhul Domnului este asu-
pra mea, căci Domnul m-a uns şi 
m-a trimis să le aduc săracilor ves-
tea cea bună. (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Şi noi, ce trebuie să facem?

     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca                3,10-18
În acel timp, mulţimile îl întrebau 

pe Ioan: „Atunci, ce trebuie să 
facem?” 11 Răspunzând, le-a spus: 
„Cel care are două tunici să împartă 
cu cel ce nu are, iar cine are de 
mâncare să facă la fel!” 12 Au venit 
şi unii vameşi ca să fie botezaţi şi 
i-au spus: „Învăţătorule, noi ce 
trebuie să facem?” 13 El le-a spus: 
„Nu pretindeţi mai mult decât ceea 
ce a fost fixat pentru voi!” 14 Şi unii 
soldaţi l-au întrebat la fel, spunând: 
„Iar noi ce trebuie să facem?” El le-a 
zis: „Nu maltrataţi şi nu acuzaţi pe 
nimeni pe nedrept şi fiţi mulţumiţi cu 
solda voastră!” 15 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. 17 Lopata de vânturat este 

în mâna lui, ca să cureţe aria şi să 
adune grâul în grânarul său, iar 
pleava o va arde în focul care nu 
se va stinge”. 18 Astfel, prin multe 
alte îndemnuri, el predica poporului 
vestea cea bună.

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
În textul evangheliei de astăzi, 

Ioan Botezătorul ne-a dat un 
sfat asupra cum trebui să ne 
pregătim pentru venirea lui 
Cristos la Crăciun. El ne-a spus 
să fim generoși și să împărtășim, 
să fim drepți și să avem grijă, 
dar mai ales să fim mulțumiți cu 
ceea ce avem. Să îi urmăm sfatul 
spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm ca noi să nu ne lăsăm 
distrași de distracțiile vieții care 
ne pot îndepărta de la adevăratul 
sens al Crăciunului. R.

- Ne rugăm pentru Biserica 
noastră, ca sub îndrumarea 
sfântului părinte papa Francisc, 
să fie mereu o comuniate de 
credincioși care trăiesc împreună 
în bucurie și iubire. R.

- Ne rugăm pentru armonie și pace 
în lume, comunitate și familia 
noastră, ca să primi harul de 
a-l primi pe Cristos în mijlocul 
nostru așa cum se cuvinte. R.

- Ne rugăm ca după cum Ioan i-a 
urgentat pe oameni să își schimbe 
căile rele și să se căiască, și noi 
să fim mai generoși și buni de 



acest Crăciun. R.

- Ne rugăm pentru săraci și pentru 
cei mai puțin norocoși decât noi, 
ca Dumnezeu să atingă viețile 
lor și să le aducă bucuria și pacea 
sa. R.

- Ne rugăm ca toți răposați noștri 
să se odihnească în pace, în 
brațele Tatălui veșnic. R.

Doamne, ajută-ne să fim 
instrumentele păcii și iubirii tale 
acum când ne pregătim pentru 
nașterea Fiului tău. Dă-ne te 
rugăm harul ca toți cei care ne 
ies în cale să cunoască că bucuria 
din inima noastră provine de la 
cunoașterea că tu ești mereu cu 
noi. Prin Cristos Domnul nostru. 
Amin

Asupra Darurilor
Dăruieşte-ne, te rugăm, 

Doamne, harul, ca jertfa evlaviei 
noastre să nu înceteze niciodată 
înaintea ta, iar celebrarea tainei 
orânduite de tine să lucreze în noi 
mântuirea. Prin Cristos, Domnul 
nostru.

Ant. la Împărtăşanie       Cf Is 35,4
Spuneţi-le celor cu inima 

înfricoşată: „Fiţi tari, nu vă 
temeţi! Iată, Dumnezeul nostru va 
veni şi ne va mântui”.

După Împărtășanie
Noi implorăm, Doamne, 

bunătatea ta, ca puterea acestei 
taine să ne izbăvească de pornirile 
rele şi să ne pregătească pentru 
sărbătorile ce se apropie. Prin 
Cristos, Domnul nostru.

RugăciuneRugăciune

@Pr. Mihail-Andrei Iacob  
www.paxvobis.ro

       Intenție specială de rugăciune
Pentru toți cei răpuși sau afectați 

de epidemie

         „Ce trebuie să facem?”, exprimă modul în care mesajul lui Ioan 
            Botezătorul a atins inimile oamenilor. Este o întrebare care 
        revelează disponibilitatea inimilor spre schimbare, abandonarea 

alegerilor si ale atitudinilor devenite obișnuința vieții. O întrebare care reprezintă 
primul pas spre convertire. 

Doamne, astăzi vrem si noi să-ți adresăm, în ciuda nesiguranțelor noastre, 
aceeași întrebare, dispuși de a primi evanghelia ta pentru a găsi răspunsul cel 
mai potrivit pentru viața noastră. Ajută-ne si pe noi, în apropiere de Nașterea lui 
Cristos, să renunțăm la ideile noastre care până acum au reprezentat un drum 
sigur pentru noi.

Ajută-ne, Doamne, să ascultăm de Tine si de Ioan Botezătorul, pentru a sti 
ce trebuie să facem, dacă vrem ca harul tău să nu treacă în zadar. Ajută-ne să 
pășim pe căile tale strâmte, dar care ne conduc la plinătatea 

                                vieții. Amin.


