
                                          
                                                                 

                                                          Fiul lui David

T: Conversația Mariei cu îngerul din textul evangheliei de astăzi se 
concentrează pe adevărurile importante al credinței noastre. Unul dintre acestea 
e descendența lui Isus din cea a lui David. Ea se bazează pe promisiunea făcută 
lui David cu o mie de ani mai înainte, că descendența lui va fi stabilită pentru 
totdeauna. Prima lectură luată din cea de-a doua carte a lui Samuel conține 
acest oracol al promisiunii. Paul își încheie scrisoarea către Romani cu o 
doxologie în care îl laudă pe Dumnezeu pentru lucrările realizate prin Isus 
spre binele tuturor oamenilor.

S. R.: În ziua de astăzi se vorbește atât de puțin de regi, regine, sau de 
regalitate în general. Acolo unde încă există, ea pare că și-a pierdut mare parte 
din importanța de dinainte rămânând doar un vestigiu al unei ere trecute. Ca și 
creștini, suntem forțați să îl reinterpretăm pe Isus ca rege precum și împărăția 
sau domnia pe care el le-a inaugurat. Domnia lui Dumnezeu înseamnă efectiv 
suveranitatea lui Dumnezeu asupra întregii creații. Pentru omenire asta 
înseamnă recunoașterea universală a acelei regalități. Isus ca rege înseamnă 
Isus în centrul întregii creații. Tot ceea ce există în univers a fost atins de 
către opera sa răscumpărătoare. Pentru noi ca și credincioși individuali, asta 
înseamnă că prima noastră fidelitate este față de Cristos și a îndeplinirii voinței 
Tatălui său în propriile noastre vieții și ale societății ca întreg.

Ca fiu al lui David, Isus a avut o descendență interesantă. Unii din strămoșii 
lui au fost persoane ilustre ale credinței, precum, David, Solomon și Iosia. Însă 
mare parte din strămoșilor lui regali au fost destul de josnici și au fost respinși 
cu desăvârșire în scripturi. L-au înșelat pe Yahweh și poporul său motiv și 
pentru care au primit laude slabe. Și totuși, ei fac parte din arborele genealogic 
al lui Isus, iar el a dus cu sine acel bagaj păcătos când s-a prezentat pe sine 
ca Mântuitor. Au existat schelete în dulapul familiei sale de care nu i-a fost 
rușine. Noi însă adesea suntem atât de încărcați cu vină. Însă de ce ne este 
frică? Cristos ne-a cerut numai „ascultarea credinței”.

Pentru evanghelistul Luca, Maria și-a oferit Da-ul ei lui Dumnezeu și a 
devenit primul creștin! Ea este onorată pentru multe aspecte. Privilegiile ei 
sunt celebrate în sărbători numeroase de-a lungul anului. Și totuși, ea oferă 
toată gloria lui Dumnezeu. Mai presus și dincolo de orice onoare, Maria este 
binecuvântată datorită supunerii ei umile față de voința Domnului. Ea a auzit 
cuvântul și la păstrat.
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LECTURA I
În veci va dăinui împărăţia lui David în faţa Domnului.

Citire din cartea a doua a lui Samuel                 7,1-5.8b-12.14a.16
În zilele acelea, când regele David locuia în casa lui şi Domnul i-a 

dat linişte de toţi duşmanii lui de jur împrejur, 2 regele i-a zis profetului 
Natan: „Iată, eu locuiesc într-o casă de cedru, iar arca lui Dumnezeu 
locuieşte într-un cort!”. 3 Natan i-a răspuns regelui: „Tot ceea ce ai în 
inimă, mergi şi fă, căci Domnul este cu tine!” 4 În noaptea aceea, cuvântul 
Domnului a fost adresat lui Natan: 5 „Du-te şi spune-i slujitorului meu 
David: «Aşa vorbeşte Domnul: Oare tu îmi vei zidi o casă ca să locuiesc 
în ea? 8b Te-am luat de la staul, de la oi, ca să fii conducător peste poporul 
meu, peste Israel; 9 am fost cu tine oriunde ai mers, i-am nimicit pe toţi 
duşmanii tăi înaintea ta şi ţi-am făcut numele mare ca numele celor mari 
care sunt pe pământ; 10 îl voi pune pe poporul meu, Israel, într-un loc, îl 
voi stabili şi va locui el acasă şi nu va mai fi tulburat. Fiii nelegiuirii nu-l 
vor mai umili ca mai înainte, 11 din ziua când am stabilit judecători peste 
poporul meu Israel şi ţi-am dat linişte de toţi duşmanii tăi. Domnul îţi 
face cunoscut că Domnul îţi va face o casă! 12 Când se vor împlini zilele 
tale şi te vei odihni cu părinţii tăi, voi ridica un descendent al tău după 
tine, care a ieşit din tine, şi-i voi întări domnia. 14a Eu îi voi fi lui tată şi 
el îmi va fi mie fiu. 16 Casa ta şi domnia ta vor fi stabile înaintea ta pentru 
totdeauna, iar tronul tău va fi întărit pe vecie› »”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 88(89),2-3.4-5.27 şi 29 (R.: cf. 2a) 
R.: În veci voi cânta, Doamne, 
    milostivirea ta.

2 Îndurările Domnului în veci le voi cânta, 
cu gura mea voi face cunoscută 
din generaţie în generaţie fidelitatea ta. 
3 Căci ai spus: „Îndurarea s-a întemeiat pentru totdeauna; 
ai stabilit în ceruri fidelitatea ta! R.

4 Am încheiat alianţă cu alesul meu, 
i-am promis cu jurământ slujitorului meu, David: 
5 «îţi voi întări seminţia pe vecie, din generaţie în generaţie, 
îţi voi întemeia tronul tău de domnie»”. R.

27 El îmi va spune: „Tu eşti tatăl meu, 
Dumnezeul meu şi stânca mântuirii mele!” 
29 Pentru el păstrez pe veci îndurarea mea 



şi alianţa mea va rămâne neclintită faţă de el. R.

LECTURA A II-A
Misterul ascuns din timpuri veşnice a fost descoperit acum.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
    către Romani                                              16,25-27
Fraţilor, celui care poate să vă întărească potrivit cu evanghelia mea 

şi cu predicarea lui Isus Cristos, potrivit cu descoperirea misterului care 
a fost ascuns din timpuri veşnice, 26 dar care a fost descoperit acum 
prin scrierile profetice, după porunca Dumnezeului celui veşnic, spre 
ascultarea credinţei, mister care a fost făcut cunoscut tuturor naţiunilor 
păgâne, 27 lui Dumnezeu care, singur, este înţelept, prin Isus Cristos, lui 
să-i fie glorie în veci! Amin.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                    Lc 1,38b                         
(Aleluia) Iată slujitoarea Domnului: 
                fie mie după cuvântul tău! (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Vei zămisli şi vei naşte un fiu.

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Luca                                                        1,26-38
În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate 

din Galileea, al cărei nume era Nazaret, 27 la o fecioară logodită cu un 
bărbat, al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei 
era Maria. 28 Şi, intrând la ea, i-a spus: „Bucură-te, o, plină de har, 
Domnul este cu tine!” 29 Ea s-a tulburat la acest cuvânt şi cugeta în sine 
ce fel de salut ar putea fi acesta. 30 Însă îngerul i-a spus: „Nu te teme, 
Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu! 31 Vei zămisli şi vei naşte un 
fiu şi-l vei numi Isus. 32 Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt 
şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său; 33 şi va domni 
peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârşit”. 34 Maria 
a spus către înger: „Cum va fi aceasta, din moment ce nu cunosc 
bărbat?” 35 Răspunzând, îngerul i-a spus: „Duhul Sfânt va veni asupra ta 
şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea, sfântul care se va naşte 
va fi numit Fiul lui Dumnezeu. 36 Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit şi ea 
un fiu la bătrâneţe, şi aceasta este luna a şasea pentru ea, care era numită 
sterilă, 37 pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil”. 38 Atunci, 
Maria a spus: „Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău!” Şi 
îngerul a plecat de la ea.

Cuvântul Domnului



RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Odată cu apropierea de sfârșitul timpului Adventului, timpul 

nostru de așteptare pentru venirea Domnului se apropie de sfârșit. 
Să îi cerem Domnului să ne ajute să intrăm în timpul Crăciunului 
cu o profundă bucurie spirituală, acum când ne pregătim pentru 
intrarea Fiului său în viețile noastre. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru sfântul nostru părinte papa Francisc, pentru 
episcopul nostru Iosif, și pentru toți cei care învață credința 
catolică din lume, ca ei să lucreze neîncetat pentru proclamarea 
veștii cele bune peste tot și mereu. R.

- Odată cu apropierea celebrării nașterii Domnului, să ne rugăm ca 
Domnul să se nască din nou în noi și să găsească în inimile și 
casele noastre un loc în care e bine primit. R.

- Ne rugăm pentru toate mamele care așteaptă un copil, mai ales 
pentru cele care sunt preocupate în mod excesiv, ca Fecioara 
Maria să le însoțească într-un mod special în pregătirea lor pentru 
nașterea copilului lor. R.

- Ne rugăm ca noi să fim mereu deschiși în viața noastră de rugăciune 
față de orice cerere are Dumnezeu de la noi și ca noi să răspundem 
cu aceiași generozitate și încredere asemenea Mariei, fie mie după 
cuvântul tău. R. 

- Ne rugăm pentru toți cei care găsesc viața ca fiind destul de 
dificilă: cei bolnavi, fără adăpost, fără loc de muncă, dar mai ales 
cei care sunt ispitiți să dispere. Ca Domnul să își trimită îngeri săi 
la ei pentru a le aduce mesajul de speranță și de alinare. R.

- Îi încredințăm pe toți cei care au murit milostivirii iubitoare a lui 
Dumnezeu. Ca Dumnezeu să le acorde odihna veșnică. R.

Tată, tu care te unești cu oamenii pentru ca să crească între ei un 
singur popor de pace, dăruiește-ne harul să primim credința pentru 
care Fiul tău a dorit să locuiască în mijlocul nostru. Prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin
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