
                                          
                                                                 

                                                          Mântuitorul vostru vine

Într-adevăr, «marea bucurie» vestită în această noapte păstorilor este «a 
întregului popor». În acei păstori, care nu erau desigur niște sfinți, ne regăsim și 
noi, cu fragilitățile și slăbiciunile noastre. Așa cum i-a chemat pe ei, Dumnezeu 
ne cheamă și pe noi, pentru că ne iubește. Și, în nopțile vieții, ne spune și nouă 
așa cum le-a spus lor: «Nu te teme» (Lc 2,10). Curaj, nu rătăciți încrederea, nu 
vă pierdeți speranța, nu vă gândiți că a iubi este o pierdere de timp! În această 
noapte iubirea a învins teama, o nouă speranță a apărut, lumina blândă a lui 
Dumnezeu a învins întunecimile aroganței omenești. Omenire, Dumnezeu te 
iubește și pentru tine s-a făcut om, nu mai ești singură!

Iubiți frați și surori, ce e de făcut în fața acestui har? Un singur lucru: să-l 
primim ca dar. Înainte de a merge în căutarea lui Dumnezeu, să ne lăsăm 
căutați de El. Să nu pornim de la capacitățile noastre, ci de la harul său, pentru 
că El, Isus, este Salvatorul. Să ne îndreptăm privirea asupra Pruncului și să 
ne lăsăm cuprinși de tandrețea sa. Nu vom mai avea scuze pentru a nu ne 
lăsa iubiți de El: ceea ce în viață e greșit, ceea ce în Biserică nu funcționează, 
ceea ce în lume nu merge bine nu va mai fi o justificare. Va trece în planul 
secund, pentru că în fața iubirii nebunești a lui Isus, a unei iubiri care este 
toată blândețe și apropiere, nu există scuze. Întrebarea este, de Crăciun: „Mă 
las iubit de Dumnezeu? Mă abandonez în iubirea lui care vine să mă salveze?”.

Un dar atât de mare merită multă recunoștință. A primi harul înseamnă a 
ști să mulțumești. Însă ne trăim viețile adesea departe de recunoștință. Astăzi 
este ziua potrivită pentru a ne apropia de tabernacol, de presepiu, de iesle, 
pentru a spune mulțumesc. Să primim darul care este Isus, pentru ca apoi să 
devenim dar asemenea lui Isus. A deveni dar înseamnă a da sens vieții. Și 
este modalitatea cea mai bună pentru a schimba lumea: ne schimbăm noi, 
se schimbă Biserica, se schimbă istoria când începem să nu mai dorim a-i 
schimba pe ceilalți, ci pe noi înșine, făcând din viața noastră un dar.

Isus ne-o dovedește în această noapte: nu a schimbat istoria forțând pe 
careva ori prin puterea cuvintelor, ci prin darul vieții sale. Nu a așteptat să 
devenim buni pentru a ne iubi, ci ni s-a dăruit cu totul în mod gratuit. Nici noi 
să nu așteptăm ca aproapele să devină bun pentru a-i face bine, ca Biserica 
să fie perfectă pentru a o iubi, ca ceilalți să ne aprecieze pentru a-i sluji. Să 
începem noi. Asta înseamnă să primești darul harului. Iar sfințenia nu înseamnă 
altceva decât a prețui această gratuitate.

Dragă frate, dragă soră, dacă mâinile tale ți se par goale, dacă-ți vezi 
inima săracă în iubire, această noapte este pentru tine. A apărut harul lui 
Dumnezeu pentru a lumina viața ta. Primește-l și va străluci cu putere în tine 
lumina Crăciunului.                                               *din predica papei Francisc, 
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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                                                           
Astăzi vi s-a născut Mântuitorul.

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul 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
Bucurându-ne de iubirea generoasă a lui Dumnezeu care s-a 

întrupat astăzi în Isus Cristos, să ne aducem toate nevoile noastre 



înaintea Tatălui ceresc și să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru sfântul nostru părinte papa Francisc, pentru episcopul Iosif, 
și pentru toți cei cărora Isus le-a încredințat roluri de conducere 
în Biserică, ca ei să fie martori credincioși ai iubirii și milostivirii 
lui Cristos. R.

- Pentru lideri noștri civili ca Prințul Păcii să poată domni în inimile 
lor și ca ei să poată lucra pentru pace și dreptate în lumea noastră 
atât de zbuciumată. R.

- Pentru toți cei care găsesc Crăciunul ca cel mai singur și depresiv 
timp al anului, mai ales pentru emigranți noștri care sunt departe 
de familiile și prieteni lor, ca ei să cunoască că Dumnezeu este 
mereu cu ei și ca ei să poată primi alinarea și susținerea de care au 
nevoie acum. R.

- Pentru cei care sunt îndoliați de pierderea cuiva drag, ca în liturgiile 
Crăciunului să poată găsi un mesaj de pace și de speranță. R.

- Odată cu reunirea familiilor din acest an să ne rugăm ca iubirea pe 
care ei o exprimă unul față de altul să fie o reflexie a re-nașterii lui 
Cristos în inimile lor. R.

- Ne rugăm mai ales pentru credincioși noștri răposați care erau 
prezenți printre noi la Crăciunul trecut. Ca ei să se bucure de pacea 
Împărăției lui Dumnezeu. R.

Dumnezeule atotputernic și bun, ne bucurăm în această noapte 
de nașterea Fiului tău preaiubit, Isus. Fă ca noi să ne bucurăm 
întotdeauna de iubirea ta, prin Cristos Domnul nostru. Amin
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       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie


