
                                          
                                                                 

                                                         
                                               

                                                 Promisiunea vieții ce va veni

T: Lecturile atât de la vigilie cât și de la sărbătoare vorbesc creștinilor despre 
viața după moarte precum și de calea ce trebuie urmată pentru a putea ajunge la 
ea. În sărbătoarea Adormirii, biserica celebrează victoria totală asupra păcatului, 
a fecioarei Maria în întoarcerea ei la Dumnezeu după moarte, mântuită atât de 
păcat cât și de urmele ei. În ambele lecturi din Corinteni, suntem asigurați 
că un astfel de destin este și al nostru, chiar dacă păcatul a avut un cuvânt de 
spus în viețile noastre. Cele două texte evanghelice din Luca prezintă cheia 
nemuririi: interiorizarea și trăirea cuvântului lui Dumnezeu. În lectura din 1 
Corinteni, putem vedea arca alianței, locul prezenței lui Dumnezeu, ca simbol 
al Mariei. Ea este văzută și în femeia din cartea Apocalipsei care simbolizează 
Israelul ales să îl aducă pe Mesia.

S. R.: Singurătatea Mariei apare chiar și în alegerea liturgică. Din cele șase 
lecturi alese pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, doar una dintre 
ele tratează în mod personal despre Maria, și chiar și acolo există o porțiune 
dreaptă a scenei Vizitei, ce e dedicată unui imn creștin primar. Interesant de 
notat e cât de serios iau evangheliști sentimentele pe care le exprimă Maria, în a 
nu se exterioriza, din cauza prerogativelor personale. Ea mereu apare în relație 
directă cu Fiul ei și cu misiunea lui. Astfel, astăzi când ne îndreptăm atenția 
spre Maria și spre casa cerească, ea ne dă o lecție importantă pentru călătorie. 
Iar lecturile alese luminează rolul ei în istoria mântuirii. Ea este noua arcă a 
alianței, purtătoarea lui Dumnezeu, iar în litania dedicată ei ea este invocată 
chiar cu acest titlu. Ea este și femeia din Apocalipsă – dacă nu prin intenția 
autorului, atunci prin adaptare liberă. Ea este cea care l-a adus pe Mântuitor 
lumii și s-a angajat pe sine în bătălia finală împotriva dragonului păcatului. 
În această sărbătoare de la mijlocul lui August, ea este femeia care, cu Paul, 
îndreaptă spre sfârșitul timpului, învierea și angajamentul final în Dumnezeu. 
Mântuirea ei a fost încheiată. Însă noi încă suntem pe drum.

Ca și creștini va trebui să privim la Maria, la profunda ei anulare de sine, a 
singurătății ei autentice care vine astăzi la înaintare. Într-o lume înfometată de 
putere și ambițioasă în care oameni sunt veșnic uituci că în maxim un secol ei 
vor fi doar un nume pe o piatră de mormânt, Maria este o reamintire constantă 
că standardele lumii nu țin veșnic. Însă voința lui Dumnezeu da, și merge 
dincolo de mormânt. Scurtul text din evanghelia lui Luca de la Liturghia 
Vigiliei vorbește destul de clar despre adevărata Marie, chiar dacă numele ei 
nu apare deloc. Ea a auzit cuvântul lui Dumnezeu și la păstrat. 
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LECTURA I
O Femeie îmbrăcată în soare; 
ea avea luna sub picioarele ei.

Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan    11,19a; 12,1-6a.10ab
Atunci s-a deschis templul lui Dumnezeu care este în cer şi a fost văzut 

chivotul alianţei lui în templul său. 12,1 Şi s-a arătat în cer un semn mare: 
o Femeie îmbrăcată în soare; ea avea luna sub picioarele ei, iar pe cap 
o coroană de douăsprezece stele. 2 Ea era însărcinată; striga în chinurile 
naşterii, frământându-se să nască. 3 Apoi a apărut un alt semn în cer: 
iată, un dragon ca de foc, mare, având şapte capete şi zece coarne, iar pe 
capete - şapte diademe. 4 Coada lui târa a treia parte din stelele cerului şi 
le-a aruncat pe pământ. Dragonul stătea înaintea Femeii care trebuia să 
nască pentru a devora copilul când va fi născut. 5 Ea a născut un copil de 
parte bărbătească, care va păstori toate neamurile cu un sceptru de fier; 
copilul ei a fost răpit la Dumnezeu şi la tronul său, 6a iar Femeia a fugit în 
pustiu, acolo unde i-a fost pregătit un loc de Dumnezeu. 10ab Şi s-a auzit 
un glas puternic în cer spunând: „Acum au venit mântuirea şi puterea, 
împărăţia Dumnezeului nostru şi puterea Unsului său”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 44(45),10.11.12.16 (R.: 10b) 
R.: Regina stă la dreapta ta, 
     împodobită cu aur de Ofir.

10 Fiice de regi sunt în preajma ta, 
regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de Ofir. R.

11 Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea, 
uită de poporul tău şi de casa părintelui tău! R.

12 Regele râvneşte frumuseţea ta; 
el îţi este stăpânul, prosternă-te în faţa lui. R.

16 Prietenele fiicei regelui sunt aduse în bucurie şi veselie, 
sunt conduse în palatul regelui. R.

LECTURA A II-A
Cel dintâi va învia Cristos, după aceea, cei care sunt ai lui Cristos.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
    către Corinteni                                                                 15,20-27a
Fraţilor, Cristos a înviat din morţi, fiind începutul învierii celor 

adormiţi. 21 Căci de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un 



om vine şi învierea din morţi. 22 Şi după cum toţi mor în Adam, tot la fel, 
în Cristos, toţi vor fi readuşi la viaţă. 23 Dar fiecare la rândul lui: cel dintâi 
Cristos, după aceea, cei care sunt ai lui Cristos, la venirea lui, 24 apoi va 
fi sfârşitul, când el va încredinţa împărăţia lui Dumnezeu Tatăl, după ce 
va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi putere. 25 Căci el trebuie să 
domnească până când va pune toţi duşmanii sub picioarele lui. 26 Ultimul 
duşman care va fi nimicit este moartea. 27 De fapt, „toate le-a supus sub 
picioarele lui”.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                                                 
(Aleluia)   Maria a fost înălţată la ceruri, 
                  corurile de îngeri se bucură.(Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Cel Puternic mi-a făcut lucruri mari. 

I-a înălţat pe cei umili.
          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Luca                                                   1,39-56
În zilele acelea, ridicându-se, Maria s-a dus în grabă către ţinutul 

muntos, într-o cetate a lui Iuda. 40 A intrat în casa lui Zaharia şi a salutat-o 
pe Elisabeta. 41 Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresăltat copilul 
în sânul ei, iar Elisabeta a fost umplută de Duhul Sfânt 42 şi a strigat 
cu glas puternic: „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este 
rodul sânului tău! 43 Şi de unde îmi este dată mie aceasta, ca să vină 
mama Domnului meu la mine? 44 Iată, când a ajuns glasul salutului tău la 
urechile mele, a tresăltat de bucurie copilul în sânul meu! 45 Fericită aceea 
care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de Domnul!” 46 Maria a spus: 
„Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul 47 şi duhul meu tresaltă de bucurie 
în Dumnezeu, Mântuitorul meu, 48 căci a privit la smerenia slujitoarei 
sale. 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. 51 A arătat puterea 
braţului său: i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor. 52 I-a dat jos 
de pe tron pe cei puternici şi i-a înălţat pe cei smeriţi; 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, 55 după cum 
a promis părinţilor noştri, lui Abraham şi urmaşilor lui în veci”. 56 Maria 
a rămas cu ea cam trei luni, apoi s-a întors la casa ei.

Cuvântul Domnului



RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Să prezentăm acum cererile noastre lui Dumnezeu Atotputernicul 

a cărui dorință este doar de a ajunge la noi, și care ne-a dat-o pe 
Maria, Mama noastră cerească, pentru a mijloci în numele nostru. 
Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!
- Pentru toți cei înzestrați cu funcții de conducere în Biserică, ca ei 

să ne inspire cu exemplul și mărturia vieții lor. R.
- Ne rugăm acum ca noi toți să fim inspirați de „da-ul” Mariei dat 

chemării lui Dumnezeu în această dorință a noastră de urmare a 
chemării lui Dumnezeu pentru noi. R.

- Pentru toate mamele copiilor mici și mamele care sunt în așteptare, 
ca ele să fie conștiente de sacralitatea maternității și de marele dar 
de la Dumnezeu a copiilor lor. R.

- Pentru toți studenți și elevi din comunitatea noastră care anul 
acesta încheie un ciclu școlar și care trebuie să primească rezultatul 
examenelor lor, ca să poată marca această ocazie cu moderație și 
prudență. R.

- Pentru toți cei împovărați de grijile vieții, cei care sunt bolnavi și 
cei care trăiesc singuri. Ca ei să se întoarcă la Maria în momentele 
lor de nevoie. R.

- Ne rugăm pentru cei dragi ai noștri care au plecat deja dintre noi, 
ca Dumnezeu să îi ducă mai repede la plinătatea vieții cu Maria 
în ceruri. R.

Dumnezeu atotputernic și iubitor, îți mulțumim pentru 
toate harurile pe care le reverși asupra noastre prin mijlocirea 
rugăciunilor preasfintei noastre mame, Maria. Prin Cristos Domnul 
Nostru. Amin
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