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Maria în planul lui Dumnezeu

Apostolul Paul are foarte puține de spus despre Maria, mama lui Isus. 
El o vede doar ca pe cea care a făcut posibilă prezența lui Dumnezeu 
ca și ființă umană. Isus s-a născut dintr-o femeie și s-a născut sub lege. 
Din moment ce toate relatările copilăriei și nașterii lui Isus sunt relatări 
post-pascale asupra semnificației persoanei și misiunii lui Isus, scrise ca 
o introducere la evanghelia deja stabilită, fixă, ele au și atât de puține de 
spus despre cât de mult a înțeles Maria ceea ce i se întâmpla. Însă ea este 
prezentată în mod repetat ca fiind cea care reflectă și meditează asupra 
evenimentelor. Ca femeie a credinței, Maria rămâne aproape de Dumne-
zeu. Ea era o femeie a rugăciunii. 

Din păcate a devenit tot mai greu ca oameni să realizeze faptul cp via-
ța lor de credință și propria lor relație cu Dumnezeu depinde extrem de 
mult de rugăciune, după cum se întâmplă și în cazul discernământului, 
a studiului sau a sfatului. Figura lui Isus, portretizată de evanghelistul 
Luca, căută în repetate rânduri răspuns în rugăciune, după cum a făcut 
și numeroase figuri biblice înaintea lui și după. Cartea Psalmilor nu e ni-
mic altceva decât o carte de rugăciune. Evanghelia după Luca începe cu 
rugăciunea lui Zaharia și a Mariei și se încheie cu cea a apostolilor. Atât 
de des ne întoarcem la Dumnezeu abia după ce epuizăm toate celelalte 
resurse. Timpul nostru petrecut în rugăciune reflectivă este ori extrem 
de extins ori adesea extrem de scurt. Dacă ea, cea pe care o celebrăm 
astăzi, ca mamă a lui Dumnezeu a crescut în înțelegerea a tot ceea ce se 
întâmpla prin rugăciune, atunci cu atât mai mult noi va trebui să căutăm 
înțelegere și semnificație în viețile noastre, că și noi putem fi mai buni, 
și putem face mai bine. Rugăciunea înseamnă a fi cu, dar înseamnă și a 
fi prezent.

Influența celor pe care îi iubim nu e niciodată departe de noi, indife-
rent de ceea ce facem. Așa că de ce ar trebui să fie diferit cu Dumnezeu?



LECTURA I
Să pună numele meu peste fiii 

lui Israel şi eu îi voi binecuvânta!
Citire din cartea Numerilor                                                   6,22-27
În zilele acelea, Domnul i-a zis lui Moise: „Spune-le lui Aaron şi fiilor 

lui: «Aşa să-i binecuvântaţi pe fiii lui Israel: 24‹Domnul să te binecu-
vânteze şi să te păzească! 25Domnul să facă să strălucească faţa lui spre 
tine şi să se îndure de tine! 26Domnul să-şi înalţe faţa spre tine şi să-ţi 
dăruiască pacea!> 27Să pună numele meu peste fiii lui Israel şi eu îi voi 
binecuvânta!»”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 66(67),2-3.5.6 şi 8 (R.: 2a)

R.: Dumnezeu să fie milostiv cu noi 
     şi să ne binecuvânteze!

2 Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze;
să-şi îndrepte spre noi faţa senină,
3 ca să fie cunoscută pe pământ calea ta
şi mântuirea ta la toate popoarele! R.

5 Să se veselească şi să strige de bucurie popoarele,
pentru că judeci popoarele cu dreptate
şi călăuzeşti neamurile pe faţa pământului! R.

6 Să te laude popoarele, Dumnezeule,
toate popoarele să te laude!
8 Să ne binecuvânteze Dumnezeu
şi să se teamă de el toate marginile pământului! R.

LECTURA A II-A
Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său, 

născut din femeie.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni    4,4-7
Fraţilor, când a venit împlinirea timpului, Dumnezeu l-a trimis în lume 

pe Fiul său, născut din femeie, născut sub Lege, 5ca să-i răscumpere pe 
cei care sunt sub Lege, ca să primim înfierea. 6Şi pentru că sunteţi fii, 
Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Fiului său în inimile noastre, care strigă: 
„Abba, Tată!” 7Aşa încât nu mai eşti sclav, ci fiu; iar dacă eşti fiu, eşti şi 



moştenitor prin Dumnezeu.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                        Col 3,15a.16a
(Aleluia)   După ce în trecut a vorbit în multe rânduri şi în multe 

moduri părinţilor noştri prin profeţi, 
       Dumnezeu, în aceste zile din urmă, ne-a vorbit nouă prin Fiul.    
(Aleluia)

EVANGHELIA
Păstorii au plecat şi i-au găsit pe Maria, 

pe Iosif şi copilul culcat în iesle.
† Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfân-

tul Luca                                   2,16-21
În acel timp, păstorii au plecat deci în grabă şi i-au găsit pe Maria, pe 

Iosif şi copilul culcat în iesle. 17După ce l-au văzut, au făcut cunoscut 
ceea ce le fusese spus despre acest copil. 18Toţi cei care auzeau se mirau 
de cele spuse lor de către păstori. 19Maria însă păstra toate aceste cuvinte, 
meditându-le în inima ei. 20Apoi păstorii s-au întors glorificându-l şi lă-
udându-l pe Dumnezeu pentru tot ce au auzit şi au văzut, după cum le-a 
fost spus. 21Când s-au împlinit cele opt zile pentru circumciderea lui, i 
s-a pus numele Isus, aşa cum a fost numit de înger mai înainte de a fi fost 
zămislit.                                                                         

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR

În comuniune cu Maria, Maica lui Dumnezeu, să-i cerem Dom-
nului, la începutul acestui an nou, darul păcii, pentru ca prezența 
noastră în lume să devină un semn eficace al binecuvântării divine. 
Să spunem împreună:

R. Binecuvântează, Doamne, familia ta!

- Pentru sfântul părinte papa, ca să poată sluji lui Dumnezeu și po-
porul său, cu grijă umilă și iubitoare, după cum Maria a avut față de fa-
milia ei, și față de noi toți, noua ei familie. R.

- Pentru toți cei care ne guvernează și ne conduc, ca ei să nu dom-
nească asupra oamenilor ci să acorde slujire umilă, onestă și egală tutu-
ror. R.



- Pentru tineri noștri, ca ei să vadă că adevărul și valorile veșnice se 
află în Cristos și în Maica Biserică, unde pot găsi odihnă pentru sufletele 
lor. R.

- Pentru noi înșine în mijlocul încercărilor și a dificultăților, ca să 
ne putem întoarce la Maria Mama Noastră și Mama Bisericii, mereu, 
pentru a cere vindecarea ei și grija iubitoare pe care deja o are față de noi 
toți. R.

- Pentru cei bolnavi, bătrâni, singuri și oprimați, ca prin iubirea și 
grija noastră și ei să experimenteze iubirea lui Cristos. R.

- Pentru cei răposați, ca ei să ajungă în casa cerească în lumina 
păcii și a gloriei. R. 

Dumnezeule atotputernic, cu Maria, umila slujitoare a Domnului 
si binecuvântată între femei, să cântăm imnul de laudă pentru bine-
cuvântările tale, pentru darul Fiului tău, care a venit în umilință în 
mijlocul nostru pentru a ne oferi iubirea si pacea ta. El, care viețu-
iește si iubește în vecii vecilor. Amin


