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Cu prima duminică din Advent începem un nou an liturgic, 
care nu trebuie înțeles ca o alternativă bisericească a 

anului civil. Spre deosebire de anul civil, anul liturgic nu se 
închide în sine, ca într-un cerc, pentru a lăsa loc unui alt cerc 
identic, ci este mai degrabă un drum, un drum de credință, 
pe parcursul căruia celebrăm „întregul mister al lui Cristos, 
de la Întrupare și Naștere, până la Înălțare, la ziua Rusaliilor 
și până la așteptarea fericitei speranțe și a venirii Domnului” 
(Sacrosanctum Concilium 102).

Prima etapă în acest drum de credință este Adventul. 
Termenul „advent” (adventus = venire, sosire) este folosit 
încă din secolele al III-lea și al IV-lea de către autorii creștini 
pentru a indica venirea Fiului lui Dumnezeu în mijlocul 
oamenilor, manifestarea Mântuitorului în „templul trupului 
său” (adventus secundum carnem), dar și venirea lui Cristos la 
sfârșitul veacurilor, în glorie (in secundo cum venerit in maestate 
sua). La Roma, Adventul este menționat pentru prima dată în 
predicile Sfântului Papă Grigore cel Mare (+ 604) și avea, încă 
de pe atunci, această dublă caracteristică: venirea Domnului 
în glorie și pregătirea pentru Crăciun. Și astăzi liturgia 
Adventului subliniază aceste două perspective, creștinul /ind 
invitat să trăiască timpul Adventului orientându-și privirea 
spre aceste două întâlniri cu Mântuitorul care vine născându-
se la Betleem și care va veni la sfârșit. 

Acest lucru este sintetizat și de Evanghelia Primei duminici 
din Advent prin îndemnul „vegheaţi”, cuvânt care poate / și 
un program de viaţă. Nimeni nu poate plani/ca sau prezice 
venirea Domnului, așa cum au pretins unii de-a lungul 
timpului, pentru că, așa cum Mântuitorul însuși spune, 
„despre ziua și ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din 
ceruri, nici Fiul, ci doar Tatăl” (Mt 24,36). Veghind, însă, vom 
evita să /m luaţi prin surprindere și vom / pregătiţi atunci 
când vor sosi „ziua și ceasul”.  Numai veghind vom evita să /m 
cuprinși de „somnul” indiferenţei, al inerţiei, al dezinteresului, 
care ne face „absenţi”. 

A-l aștepta pe Domnul care vine înseamnă a recunoaște 
că avem nevoie de mântuire, că suntem păcătoși și că este 
urgentă exigenţa convertirii. Un autor din secolul al II-lea 
spunea într-o predică: „Fraţilor, să folosim această ocazie 
frumoasă pentru a face pocăinţă și, cât mai avem timp, să ne 
convertim la Dumnezeu care ne-a chemat și care este gata 
să ne primească. Dacă vom lăsa toate plăcerile și nu vom 
permite ca su7etul nostru să cadă pradă dorinţelor rele, vom 
/ părtași de milostivirea lui Isus… Pentru aceasta, pomana 
este ceva bun ca pocăinţă pentru păcate. Postul are valoare 
mai mare decât rugăciunea, însă pomana contează mai mult 
decât amândouă: «Dragostea acoperă o mulţime de păcate» 
(1Pt 4,8). Rugăciunea făcută cu o inimă curată eliberează de 
moarte, însă este fericit acela care este găsit desăvârșit prin 
pomană. Aceasta eliberează de păcat”.

Samuel Beckett, în piesa de teatru Așteptându-l pe Godot, 
relatează povestea a doi cerșetori care așteaptă pe un oarecare 
Godot, de la care speră să primească ajutor. Despre acesta 
nu știu nimic și nici măcar locul și timpul întâlnirii. În mod 
neașteptat vine un băiat cu un mesaj: Godot anunţă că va 
veni mâine; a doua zi alt mesaj: mâine… Și cei doi cerșetori 
continuă absurda lor așteptare. Adventul este un timp de 
așteptare, dar nu o așteptare pasivă, ci una care devine drum, 
un drum de credinţă, un drum de convertire, un drum al 
carităţii. Așteptarea este astfel trăită cu dinamism și cu o 
bucurie plină de nerăbdare. 

Timpul care ne separă de venirea Domnului, acest „între-
timp” este marcat de bucurie: „Su7etul nostru îl așteaptă 
pe Domnul – spune psalmistul – pentru că El este scutul și 
apărătorul nostru, pentru că în El se va bucura inima noastră” 
(Ps 33, 20-21). La această bucurie ne invită și „protagoniștii” 
Adventului: Isaia, Ioan Botezătorul, Maria, Iosif… Profetul 
Isaia este cel care exprimă speranţa lui Israel, care scoate în 
evidenţă așteptările omului și împlinirea lor în Mântuitorul. 
Nu există niciun motiv pentru a pune la îndoială cuvântul 
Domnului: El va împlini promisiunile sale și nu va întârzia. 

Ioan Botezătorul, ultimul dintre profeţi, se prezintă cu 
misiunea de a pregăti calea Domnului și de a-i oferi lui Israel 
„cunoștinţa mântuirii”, care constă în „iertarea păcatelor” 
(cf. Lc 1,77-78). El îl arată pe Cristos deja prezent în mijlocul 
poporului său. 

Maria împlinește în propria persoană tot ceea ce profeții au 
spus despre „/ica Sionului”. Prin acel „da”, $at, pe care Sfânta 
Fecioară îl spune Arhanghelului Gabriel, începe „timpul 
împlinirii” și Fiul lui Dumnezeu intră în această lume ca 
„născut din femeie” (Gal 4,4). 

Iosif, logodnicul Mariei, om drept, din neamul lui David, 
este semnul împlinirii promisiunilor făcute de Dumnezeu 
strămoșilor săi regali: „Când se vor împlini zilele tale și te vei 
odihni cu părinții tăi, voi ridica un descendent al tău după 
tine, care a ieșit din tine, și-i voi întări domnia (2Sam 7,12). 
Tocmai pentru faptul că legal este „/ul lui Iosif” (Lc 4,22), Isus 
poartă și titlul mesianic de „/u al lui David” (cf. Mt 22,41-46). 

Așadar, să nu ne lăsăm nici noi cuprinși de „somnul” 
indiferenței, ci, veghind, să-l așteptăm pe Domnul care vine, 
înaintând cu bucurie pe drumul credinţei, cu certitudinea că 
„va veni și nu va întârzia”. Și să-i cerem: Vino, Doamne Isuse, 
în inimile noastre, și învață-ne să iertăm. Vino, Doamne Isuse, 
în viețile noastre, și învață-ne să iubim. Vino, Doamne Isuse, în 
ambientul în care trăim, și învață-ne să te mărturisim. Vino, 
Doamne Isuse, în familiile noastre, și fă din ele oaze de iubire, 
de pace, de armonie. Maranatha. Vino, Doamne Isuse!
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