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Iată Mântuitorul vine!

Crăciunul poate că nu este cea mai mare sărbătoare a bisericii însă cu 
siguranță este cea mai iubită. Probabil fiindcă copii fac atât de mult parte 
din bucuria acestei sărbători. Lecturile de astăzi sunt pline de bucurie. 
Căutăm în zadar orice sentiment de vinovăție ori de vină. Este o zi de o 
mare bucurie, atât de mare bucurie încât există trei sfinte Liturghii care 
o exprimă, noapte, dimineață și ziua, și tot nu e de ajuns. Prezentarea 
nașterii lui Isus ne provoacă la unele întrebări destul de interesante, însă 
lecturile sunt cele care tot ne spun că mântuirea e aproape, că mântuirea a 
sosit. Că păcatul a fost învins. Și că Dumnezeu a venit în mijlocul nostru 
sub formă omenească. Motivul? Pentru a ne lua acasă!

Însă care au fost circumstanțele istorice? Unde a avut loc? Ce știm cu 
adevărat despre părinți lui? Răspunsul la toate aceste întrebări este că 
foarte puține. Pe de o parte e destul de trist faptul că am istoricizat atât 
de mult poveștile nașterii Domnului. Însă pentru mulți dintre noi, acestea 
reprezentau prezentarea istorică a credinței. Acum, din multe alte moti-
ve, nu mai suntem atât de siguri că toate acestea s-au întâmplat tocmai în 
acest fel. E destul de costisitor și greu să reușești să îi aduci împreună pe 
evanghelistul Luca cu Matei în ceea ce privește unele amănunte ale naș-
terii pruncului. Însă oare asta chiar contează? Nu chiar. Ambii se rezumă 
la informațiile principale. Că Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om, s-a născut 
în anumite circumstanțe pentru a ne mântui și pentru a ne duce acasă. 
Acesta este Crăciunul. 

Acestea fiind spuse, va trebui să nu abandonăm niciodată imaginea, 
forma și tot ceea ce ține de Dumnezeu care aduce copii la viață. Interi-
orul, păstori, și administratorul relatează povestea lui Isus în modul în 
care evanghelistul Luca dorea să o spună. Nu era teologia elevată a lui 
Ioan. Poate că nu era o prezentare a faptelor istorice însă era cu siguranță 
o prezentare destul de caldă și angajantă, într-o formă simbolică, a ceea 
ce însemna Isus. Cu alte cuvinte, va trebui să nu ne pierdem în legendă. 
Însă să nu uităm niciodată cum a contribuit legenda la credință.



LECTURA I
Un fiu ni s-a dat nouă.

Citire din cartea profetului Isaia 9,1-6
Poporul care umbla în întuneric a văzut o lumină mare, peste cei care 

locuiau în ținutul umbrei morții a strălucit o lumină. 2Ai înmulțit poporul 
lui, le-ai mărit bucuria: se bucură înaintea ta cum se veselesc la seceriș 
și se înveselesc ca la împărțirea prăzii. 3Căci tu ai sfărâmat jugul care-1 
apăsa, toiagul de pe umerii săi și nuiaua celui care-1 oprima ca în ziua de 
la Madian. 4Căci orice încălțăminte zgomotoasă și orice manta învăluită 
în sânge vor fi arse, hrană pentru foc. 5Pentru că un copil ni s-a născut, 
un fiu ni s-a dat nouă. Stăpânirea va fi pe umerii lui și va fi numit sfetnic 
minunat, Dumnezeu puternic, părinte veșnic, principe al păcii, 6ca întin-
derea stăpânirii lui și a păcii să nu aibă sfârșit pe tronul lui David și, în 
regatul lui, să-1 întărească și să-1 facă stabil prin judecată și prin drepta-
te, de acum și pentru totdeauna. Zelul Domnului Sabaot va face aceasta.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 95(96). 1 -2a.2b- 3.11- 12.13 (R.: Lc 2,11 ac)

R.: Astăzi ni s-a născut Mântuitorul, 
     care este Cristos Domnul nostru.

1 Cântați-i Domnului un cântec nou!
  Cântați-i Domnului, toți locuitorii pământului!
2a Cântați-i Domnului, binecuvântați numele lui! R.

2b Vestiți din zi în zi mântuirea lui! 
3  Vestiți printre neamuri gloria lui, 
   tuturor popoarelor, minunile sale! R.

11 Să se bucure cerurile și să se veselească pământul, 
   să vuiască marea și tot ce cuprinde ea!
12 Să se bucure câmpiile și tot ce este pe ele,
   să tresalte de bucurie toți copacii pădurilor. R.



13 Să se bucure în fața Domnului care vine, 
   pentru că vine să judece pământul! 
   El va judeca lumea cu dreptate
   și popoarele în adevărul său. R.

LECTURA A II-A
Harul lui Dumnezeu sa arătat ca mântuitor pentru top oamenii.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Tit     2, 11-14
Preaiubitule, harul lui Dumnezeu s-a arătat ca mântuitor pentru toți 

oamenii, 12învățându-ne să respingem nelegiuirea și poftele lumești, ca 
să trăim în veacul de acum cu înțelepciune, cu dreptate și cu evlavie, 
13așteptând speranța fericită și arătarea gloriei marelui Dumnezeu și a 
Mântuitorului nostru, Isus Cristos. 14El s-a dat pe sine însuși pentru noi, 
ca să ne răscumpere de orice nelegiuire și să curețe pentru sine un popor 
numai al său, plin de zel pentru fapte bune.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                        Mt 1,23
(Aleluia)   Vă vestesc o mare bucurie:

astăzi ni s-a născut Mântuitorul, 
care este Cristos Domnul nostru. (Aleluia)

EVANGHELIA
Isus se va naşte din Maria, logodnica lui Iosif, fiul lui David.

† Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfân-
tul Luca   2, 1-14

În zilele acelea, a venit un decret din partea lui Cezar August ca să 
se facă recensământ pe tot pământul. 2Acest recensământ a fost primul, 
pe când Quirinius era guvernator al Siriei. 3Toți mergeau să fie înscriși, 
fiecare în cetatea sa. 4Și Iosif a urcat din Galileea, din cetatea Nazaret, 
către Iudeea, în cetatea lui David, care se numește Betleem - întrucât era 
din casa și din familia lui David - 5pentru a se înscrie împreună cu Maria, 
logodnica lui, care era însărcinată. 6Dar pe când erau ei acolo, s-au îm-
plinit zilele ca Maria să nască 7și l-a născut pe fiul ei, primul născut, l-a 
înfășat și l-a culcat în iesle, pentru că nu era loc de găzduire pentru ei. 8În 
același ținut erau unii păstori care trăiau pe câmp și păzeau turmele pe 
timpul nopții. 9Și le-a apărut un înger al Domnului și gloria Domnului i-a 



învăluit în lumină, iar ei au fost cuprinși de o mare spaimă. 10Îngerul le-a 
spus: „Nu vă temeți, căci, iată, vă vestesc o mare bucurie care va fi pen-
tru tot poporul: 11astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut Mântuitorul, 
care este Cristos Domnul. 12Acesta este semnul: veți găsi un copil înfășat 
și culcat în iesle”. 13Dintr-o dată, s-a unit cu îngerul o mulțime din oastea 
cerească, lăudându-l pe Dumnezeu și spunând: 14„Mărire în înaltul ceru-
rilor lui Dumnezeu și pe pământ pace oamenilor pe care el îi iubește!”                                                                         

Cuvântul Domnului
RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR

Fraților preaiubiți, în această noapte sfântă să-l invocăm cu în-
credere pe Fiul lui Dumnezeu, care s-a născut om între noi, oamenii, 
ca să aducă pe pământ pacea și dragostea sa dumnezeiască.

Doamne Isuse Cristoase, Mântuitorul lumii,
- binevoiește a-i da pace și unire Bisericii tale sfinte.

R. Te rugăm, ascultă-ne!

-  binevoiește a-i împăca pe toți oamenii cu Tatăl ceresc, prin nașterea 
ta sfântă. R.

-  binevoiește a spori lumina credinței și a aprinde focul iubirii în su-
fletele noastre. R.

-  binevoiește a le dărui tuturor copiilor ocrotirea și dragostea de care 
au nevoie, ca să poată crește în înțelepciune și în har. R.

-  binevoiește a-i mângâia pe cei mâhniți, a-i vindeca pe cei bolnavi, 
a-i elibera pe cei închiși și a-i întoarce pe cei rătăciți la calea adevărului 
și a binelui. R.

-  binevoiește a le dărui răposaților noștri bucuria sfintei tale nașteri. 
R.

Dumnezeule, Părinte atotputernic, dă-ne, te rugăm, harul ca în-
durarea și pacea să locuiască între noi în adevăr și în iubire, prin ve-
nirea în lume a Fiului tău unul-născut, Domnul nostru Isus Cristos, 
căruia să-i fie cinste și mărire în toți vecii vecilor. Amin
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