
                                          
                                                                 

                                                          Iată Mântuitorul Vine!

T: Aceste cuvinte ale lui Isaia, ce se va citi la Liturghia dimineții, reușește 
că capteze toată savoarea tuturor lecturile alese pentru această sărbătoare. 
Alegerile din cartea lui Isaia, figură proeminentă în toate slujbele de crăciun în 
anunțarea unor zorii noi. Cea de-a doua lectură de astăzi, luate din scrisoarea 
către Tit și către Evrei accentuează sosirea mântuirii lui Dumnezeu în persoana 
lui Isus și anticiparea întoarcerii sale la sfârșitul istoriei. Narațiunea copilăriei 
lui Luca conține afirmații interpretative importante asupra semnificației 
evenimentului Cristos. În primele două liturghii de crăciun, Luca o face sub 
forma unei istorii, în cea de-a treia liturghie, citim prologul evangheliei lui 
Isus care ne vorbește despre acest moment mântuitor, în cei mai înalți termeni 
teologici: Cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit între noi.

S. R.: 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. (...)

Acestea fiind spuse, va trebui să nu abandonăm niciodată imaginea, forma 
și tot ceea ce ține de Dumnezeu care aduce copii la viață. Interiorul, 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.

Ajutor omiletic și catehetic
1. Mesajul scripturilor de crăciun
2. Înțelegerea narațiunii copilăriei.
3. Promisiunea mesianică în lecturile din Isaia.
4. David și Isus
5. Semnificația simbolurilor: păstori, îngeri, hangiul
6. Pacea biblică pe pământ.
7. Semnificația darurilor la Crăciun
8. Relatarea prologului lui Ioan și scena Betleemului lui Luca.

† Crăciunul
Liturghia din timpul zilei

    25 decembrie 2020 - 
Ss. Eugenia, m.; Anastasia, m.
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LECTURA I
Toate marginile pământului

vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru.
Citire din cartea profetului Isaia                                           52,7-10
Cât sunt de plăcute pe munţi picioarele celui care aduce vestea cea 

bună, care anunţă pacea, care vesteşte binele, care anunţă mântuirea, 
zicând Sionului: „Dumnezeul tău domneşte”. 8 Un glas! Străjerii tăi înalţă 
împreună un strigăt de bucurie, pentru că văd cu ochii că Domnul se întoarce 
în Sion. 9 Tresăltaţi, strigaţi de bucurie, ruine ale Ierusalimului, pentru că 
Domnul mângâie poporul său şi răscumpără Ierusalimul! 10 Domnul şi-a 
descoperit braţul său cel sfânt înaintea tuturor popoarelor, căci au văzut 
toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 97(98),1.2-3ab.3cd-4.5-6 (R.: 3cd) 
R.: Au văzut toate marginile pământului 
      mântuirea Dumnezeului nostru!

1 Cântaţi-i Domnului un cântec nou, 
pentru că a făcut lucruri minunate; 
dreapta şi braţul lui cel sfânt 
i-au venit în ajutor! R.

2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea 
şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor, 
3ab şi-a adus aminte de îndurarea şi fidelitatea lui 
faţă de casa lui Israel. R.

3cd Toate marginile pământului 
au văzut mântuirea Dumnezeului nostru! 
4 Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pământului! 
Aclamaţi, cântaţi psalmi şi tresăltaţi de bucurie! R.

5 Cântaţi-i Domnului imnuri cu harpa, 
cu harpa şi în cântări de psalmi! 
6 Sunând din trompetă şi din corn, 
strigaţi de bucurie în faţa Domnului, regele nostru! R.

LECTURA A II-A
Dumnezeu ne-a vorbit nouă prin Fiul.

Citire din Scrisoarea către Evrei                                               1,1-6
După ce în trecut a vorbit în multe rânduri şi în multe moduri părinţilor 



noştri prin profeţi, Dumnezeu, 2 în aceste zile din urmă, ne-a vorbit 
nouă prin Fiul, pe care l-a pus moştenitor a toate, prin care a făcut şi 
veacurile. 3 Acesta, fiind strălucirea gloriei şi chipul fiinţei sale şi ţinând 
totul prin cuvântul puterii sale, după ce a săvârşit purificarea păcatelor, 
s-a aşezat la dreapta maiestăţii, în ceruri, 4 devenind cu atât mai presus 
decât îngerii, cu cât a moştenit un nume mai deosebit decât al lor. 5 De 
fapt, căruia dintre îngeri i-a spus vreodată: „Fiul meu eşti tu; eu astăzi 
te-am născut” şi iarăşi: „Eu îi voi fi lui Tată şi el îmi va fi Fiu”? 6 Dar, din 
nou, când îl introduce pe primul născut în lume, spune: „Şi să-l adore toţi 
îngerii lui Dumnezeu!”

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                    Mt 1,23                         
(Aleluia) Ne-a strălucit o zi sfântă. Veniţi, neamuri, şi adoraţi-l pe 

Domnul! Astăzi a coborât pe pământ o lumină mare.  (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi.

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Ioan                                                          1,1-18
La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Cuvântul era 

Dumnezeu. 2 Acesta era la început la Dumnezeu. 3 Toate au luat fiinţă 
prin el şi fără el nu a luat fiinţă nimic din ceea ce există. 4 În el era 
viaţa şi viaţa era lumina oamenilor, 5 iar lumina în întuneric luminează, 
dar întunericul nu a cuprins-o. 6 A fost un om, trimis de Dumnezeu, al 
cărui nume era Ioan. 7 Acesta a venit spre mărturie, ca să dea mărturie 
despre lumină, pentru ca toţi să creadă prin el. 8 Nu era el lumina, ci a 
venit să dea mărturie despre lumină. 9 Cuvântul era lumina adevărată, 
care, venind în lume, luminează pe orice om. 10 Era în lume şi lumea 
a luat fiinţă prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. 11 A venit la ai săi, dar 
ai săi nu l-au primit. 12 Însă celor care l-au primit, celor care cred în 
numele lui, le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu, 13 care, 
nu din sânge, nici din voinţa trupului, nici din voinţa bărbatului, ci din 
Dumnezeu s-au născut. 14 Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi, 
iar noi am văzut gloria lui, glorie ca a unicului născut din Tatăl, plin 
de har şi de adevăr. 15 Ioan a dat mărturie despre el şi a strigat, zicând: 
„Acesta era cel despre care v-am spus: «Cel care vine după mine a fost 
înaintea mea pentru că era mai înainte de mine»”. 16 Căci noi toţi am 
primit din plinătatea lui har după har. 17 Pentru că Legea a fost dată prin 
Moise, harul şi adevărul au fost prin Isus Cristos. 18 Nimeni nu l-a văzut 
vreodată pe Dumnezeu; Fiul unic al lui Dumnezeu, cel care este spre 
pieptul Tatălui, el l-a revelat.

Cuvântul Domnului



RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Cuvântul s-a făcut trup de aceea cu încredere în Emanuel care 

tradus înseamnă Dumnezeu este cu noi, să ne rugăm spunând:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru sfântul nostru părinte papa Francisc, și pentru toți cei 
care celebrează ziua de Crăciun. Ca ei să fie martori ai bucuriei 
evangheliei. R.

- Pentru toți lideri lumii. Ca competența și compasiunea să le 
îndrume deciziile și pentru ca pacea și dreptatea să poată înflori 
între națiuni. R.

- Pentru părinți și pentru toți cei care lucrează printre tineri. Ca 
ei să încerce să îi înțeleagă, să îi poată provoca în dezvoltarea 
potențialului lor interior. R.

- Pentru toți cei sunt trași în jos de boli cronice, anxietăți, dependențe 
sau depresii. Ca cei care au grijă de ei să fie adevărate lumini în 
întunericul lor. R.

- Pentru toți cei care își oferă timpul și darurile spre slujirea 
celorlalți. Ca ei să fie binecuvântați cu realizarea faptului că doar 
în dăruire poți primi. R.

- Pentru toți răposați noștri, ca Dumnezeu în marea sa bunătate să îi 
poată conduce cât mai repede în bucuria veșnică a paradisului. R.

Tată ceresc, fă ca acest timp al crăciunului să fie un timp de 
binecuvântări pentru cei care au un loc special în inimile noastre. 
Ascultă toate aceste rugăciuni ale noastre, rostite sau nerostite și 
acordă-le pe toate cele de care avem nevoie astăzi. Prin Cristos 
Domnul nostru. Amin
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       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie


