
                                          
În textul evangheliei de astăzi, am putut auzi cum Elisabeta, umplută cu 

Duhul Sfânt a strigat cu glas puternic, în momentul în care fecioara Maria 
a venit în vizită la ea, când a ajuns glasul salutului tău la urechile mele, a 
tresăltat de bucurie copilul în sânul meu! (v.44) Maria a împărtășit viața ei prin 
a oferi bucurie verișoarei ei Elisabeta. Pentru Elisabeta aceasta reprezenta una 
dintre cele mai mari daruri pe care a putut-o primi în întreaga ei viață, darul 
de a fi salutată de mama Domnului. Bucuria a continuat în timp ce Elisabeta 
vede, atinge, are parte și aude lucrurile pe care le făcuse Maria. Isus, asemenea 
Mariei, și-a început viața prin a oferi bucurie. Până și înainte de a se naște, 
prezența lui Isus aduce bucurie oamenilor.

Motivul pentru care mamele au o demnitate foarte mare e pentru faptul 
că Isus a considerat că e vrednic să fie născut, crescut și iubit de către o 
mamă. Toate mamele sunt speciale în ochii lui Dumnezeu. Însă mama sa, în 
ciuda chemării ei speciale de a fi mama lui Isus, nu a fost una de o frumusețe 
desăvârșită nu a fost nici vreo matroană deosebită, de rang înalt din Nazaret. 
Timp de 30 de ani ea a făcut ceea ce a făcut și face toate mamele, adică gătea, 
făcea curățenie în casă, spăla hainele, lucra în grădină, căra apă și lemne de 
foc.

Dacă stăm să observăm toate aceste aspecte, ne vom da seama că Maria era 
o femeie obișnuită și totuși, este onorată ca fiind regina cerului și a pământului. 
Ea a fost zămislită fără de păcat devenind o femeie perfectă. De ce? Fiindcă în 
ochii lui Dumnezeu, acest tip de îndatorire ori poziție sau ocupație nu avea nici 
o valoare specială. Orice tip de loc de muncă este la fel de bun ca oricare altul. 
Ceea ce contează cu adevărat în ochii lui Dumnezeu e motivul pentru care 
facem aceea muncă. Maria a făcut această muncă, îndatorire pentru un singur 
motiv, pentru a putea fi în slujba fiului ei Isus Cristos. Cu toate că această 
muncă a ei a fost una normală, obișnuită, ea a îndeplinit-o într-un mod de-a 
dreptul extraordinar. Ea a îndeplinit-o într-un mod umil. 

Această bucurie a Elisabetei, ar trebui să fie și o bucurie a noastră, mai ales 
și pentru faptul că creștinul este o persoană bucuroasă, fericită. Fericirea este 
un semn esențial al creștinismului și un semn al prezenței Duhului Sfânt în noi. 
Dacă nu suntem plini de fericire, atunci nu suntem cu adevărat creștini, atunci 
nu ne putem numi creștini cu adevărat. Ba chiar ne-am putea face vinovați de 
păcatul lipsei de credință și de încredere în Dumnezeu, mai ales că astfel îi 
vom descuraja pe cei din jurul nostru și îi vom face asemenea nouă, triști, fără 
credință.... 

Pr. Mihail Andrei Iacob

† Duminica 4 din Advent
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Ant. la intrare                   Is 45,8
Coborâţi, ceruri, roua de su şi 

norii să-l reverse în ploaie pe Cel 
Drept; să se deschidă pământul şi 
să-l odrăslească pe Mântuitorul. 

Rugăciunea zilei
Te rugăm, Doamne, revarsă harul 

tău asupra sufletelor noastre, pentru 
ca noi, care am cunoscut, prin vesti-
rea îngerului, întruparea lui Cristos, 
Fiul tău, să fim duşi, prin patima 
şi crucea lui, la slava învierii. Prin 
Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Din tine va ieşi, cel care va fi 

stăpânitor în Israel.
Citire din cartea profetului 

Miheia                                         5,1-4a
Aşa vorbeşte Domnul: „Tu, 

Betleem Efrata, eşti mic ca să fii 
printre locurile de seamă ale lui 
Iuda; din tine va ieşi, pentru mine, 
cel care va fi stăpânitor în Israel: 
originile lui sunt de demult, din 
zilele veşniciei. 2 De aceea, îi va lăsa 
până la timpul când cea care trebuie 
să nască va naşte, şi restul fraţilor săi 
se va întoarce la fiii lui Israel. 3 Va 
sta şi va paşte cu puterea Domnului 
şi cu mărirea numelui Domnului 
Dumnezeului său. Vor locui, căci 
el îi va face să se mărească, până 
la marginile pământului”. 4a El va fi 
pacea.

  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 79(80),2ac şi 3b.15-16.18-19 
(R.: 4ac) 
R.: Dumnezeule, fă-ne să ne 
întoarcem 
      arată-ne faţa ta şi vom fi 

mântuiţi!

2ac Păstor al lui Israel, ascultă, 
tu, care şezi peste heruvimi, arată-  
 te în strălucirea ta! 
3b Fă să se ridice puterea ta şi vino  
 să ne mântuieşti! R.

15 Dumnezeule Sabaot, întoarce-te! 
Priveşte din cer şi vezi, vizitează   
 via aceasta! 
16 Ocroteşte ceea ce a plantat   
 dreapta ta 
şi pe fiul omului, pe care l-ai întărit  
 pentru tine! R.

18 Mâna ta să fie peste omul dreptei  
 tale, 
peste fiul omului, pe care l-ai   
 întărit pentru tine! 
19 Atunci nu ne vom mai abate de   
 la tine, 
tu ne vei da viaţă şi vom invoca   
 numele tău. R.

Lectura a II-a
Iată, vin ca să fac voinţa ta!

Citire din Scrisoarea 
către Evrei                         10,5-10
Fraţilor, pentru aceasta, intrând 

în lume, Cristos spune: „Tu n-ai 
voit nici jertfă, nici ofrandă, ci 
mi-ai alcătuit un trup. 6 Nu ţi-au 
plăcut nici arderile de tot, nici 
jertfele pentru păcat. 7 Atunci am 
zis: «Iată, vin - în sulul cărţii este 
scris despre mine - ca să fac voinţa 
ta, Dumnezeule!»” 8 După ce a spus 
mai întâi: „Tu n-ai voit şi nici nu 
ţi-au plăcut jertfele şi ofrandele, 
arderile de tot şi jertfele pentru 
păcat - acestea sunt totuşi oferite 
conform Legii - 9 acum, zice, iată, 



vin ca să fac voinţa ta!” Astfel, 
desfiinţează jertfa dintâi, ca s-o 
întemeieze pe a doua. 10 Datorită 
acestei voinţe, suntem sfinţiţi prin 
jertfa trupului lui Isus Cristos o dată 
pentru totdeauna.

           Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
                                          Lc 1,38b 
Aleluia) Iată slujitoarea Domnului:  
fie mie după cuvântul tău! (Aleluia)

Evanghelia                                                         
De unde îmi este dată mie 
aceasta, ca să vină mama 

Domnului meu la mine?
     Citire din Evanghelia Dom-
   nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca                1,39-45
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 exclamat 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!”

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Maria, în textul evangheliei de 

astăzi, a exemplificat adevăratul 

spirit al Crăciunului în iubirea 
lipsită de egoism pe care a 
arătat-o în momentul în care a 
auzit că verișoara ei Elisabeta va 
avea un copil. Maria a călătorit 
ca să fie cu ea în momentele 
ei de nevoie. Să fim și noi mai 
alerți față de nevoile celor mai 
puțin norocoși decât noi mai ales 
cu ocazia acestui Crăciun. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserica, ca ea 
să fie mereu mai atentă și grijulie 
față de poporul lui Dumnezeu, 
mai ales față de cei săraci și 
marginalizați. R.

- Ne rugăm ca noi să nu ne lăsăm 
distrași de globurile și luminițele 
acestui timp, ci să facem loc în 
viețile noastre și pentru un timp 
de reflecție asupra marelui mister 
al nașterii lui Cristos. R.

- Ne rugăm ca noi să fim gata 
și alerți pentru a primi cum 
se cuvinte pe pruncul Isus în 
mijlocul nostru. R.

- Ne rugăm și pentru mamele care 
așteaptă un copil, ca copii lor 
să fie primiți într-o familie cu 
adevărat iubitoare. R.

- Ne rugăm ca rănile și suferințele 
din viața noastră și a celor din 
familia noastră să fie vindecate 
odată cu apropierea tot mai mult 
a sărbătorii Crăciunului. R.
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- Ne rugăm și pentru răposați 
noștri, mai ales pentru rudele și 
prieteni noștri. Să ne rugăm și 
pentru toți cei care suferă din 
cauza lipsei lor. R.

Tată ceresc, ajută-ne te rugăm 
să întâmpinăm acest Crăciun 
cu un duh de blândețe și iubire 
pentru ca familiile noastre și toți 
cei cu care ne întâlnim să aibă 
parte de bucuria pe care numai 
tu o poți da. Prin Cristos Domnul 
nostru. Amin

Asupra Darurilor
Darurile aduse pe altarul tău, 

Doamne, să fie sfinţite de acelaşi 
Duh care, cu puterea sa, a adumbrit-o 

spre zămislire pe fericita Fecioară 
Maria. Prin Cristos, Domnul 
nostru.

Ant. la Împărtăşanie       Cf. Is 7,14
Iată, Fecioara va zămisli şi va 

naşte un fiu şi-i va pune numele 
Emanuel.

După Împărtășanie
Primind chezăşia răscumpărării 

veşnice, te rugăm, Dumnezeule 
atotputernic, să sporeşti râvna 
noastră, pe măsură ce se apropie 
sărbătoarea aducătoare de 
mântuire, ca să putem celebra cum 
se cuvine misterul naşterii Fiului 
tău. El, care vieţuieşte şi domneşte 
în vecii vecilor.

RugăciuneRugăciune

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

       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați de 
epidemie

         Doamne Isuse, cum trebuie să ne pregătim pentru sărbătoarea Nașterii 
            tale care se apropie? Tu ne oferi mereu semnele prezenței tale 
          si faptele tale minunate, si ne îndemni să le căutăm si le recunoaștem, 

să ne bucurăm pentru planul tău de iubire prezent si în istoria lumii de azi. 
Si nouă ne ceri să credem si să acționăm, să ne grăbim acolo unde cineva 

are nevoie de noi, de solidaritatea noastră, de ascultarea noastră, de bunătatea 
noastră, de resursele noastre. 

Si pe noi ne îndemni să proclamăm cu mulțumire prezența si acțiunea ta, 
pentru a binecuvânta numele tău si pe toți cei pe care tu i-ai făcut protagoniștii 
unui plan de consolare si de speranță, de milostivire si de pace. 

Doamne Isuse, fă să trăim cu mulțumire si cu iubire frățească aceste zile în 
care tu ne vizitezi! Amin!


