
                                          
Astăzi este Crăciunul și ne amintim de cel mai prețios cadou, dar pe care 

l-am primit cu toți. Este darul iubirii lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a trimis 
propriul fiu, singurul său fiu Isus Cristos lumii ca mântuitor al nostru și ca 
Domn. Sfânta Scriptură care este o scrisoare de dragoste a lui Dumnezeu 
pentru fiecare dintre noi, spune la un moment dat că Într-adevăr, [atât de mult] 
a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unul născut, ca oricine 
crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (In 3,16). De asemenea este 
și darul Fiului care a ales să locuiască între noi și să devină asemenea nouă, 
pentru ca și noi să putem deveni asemenea lui.

Crăciunul este și ziua în care Dumnezeu așteaptă să fie cu noi. Biserica 
găsește această zi atât de importantă încât ne oferă trei sfinte liturghii de celebrat, 
prima la miezul nopții, a doua în zori iar a treia în timpul zilei, fiecare din ele 
având propriile lecturi.  Pentru cea din noapte și din zori, textele evangheliilor 
sunt luate din relatarea arhicunoscută a evanghelistului Luca, relatarea sa a 
nașterii Domnului. Însă pentru cea din tipul zilei, va trebui să deschidem chiar 
la început evanghelia după Ioan, la prologul său în care ne vorbește despre 
venirea lui Dumnezeu atotputernicul în lume. Grota, peștera rece și lipsită de 
orice confort din Betleem a fost locul în care cuvântul veșnic a pășit în istoria 
umană și a devenit un membru ala rasei umane, al omenirii. Aceasta ne arată 
cât de mare este iubirea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi.

Astăzi, oferim această sfântă Liturghie ca mulțumire pentru acea mare 
iubire a lui Dumnezeu dar și pentru multele binecuvântării pe care le primim 
în timpul acestui an. Sper ca în timpul acestui crăciun pe care îl celebrăm, să 
îl celebrăm împreună cu celebrantul său principal, adică cu Isus. De aceea va 
trebui să ne asigurăm ca Isus Cristos să fie mereu prezent în casa noastră dar 
mai ales în sufletele noastre. Iar asta fiindcă uneori avem tendința de a celebra 
crăciunul fără Cristos. Un mare predicator, spunea la un moment dat că, dacă 
noi îl înlăturăm pe Cristos din Crăciun atunci vom ajunge la singurul final care 
e posibil, adică la o mulțime de oameni triști.

Din câte am tot observat eu, noi celebrăm crăciunul, uneori pentru două 
motive, unul e pentru bani. Crăciunul din ziua de astăzi, din aceste vremuri, a 
devenit unul extrem de comercializat. Mulți profită din plin de pe urma acestei 
celebrări. Crăciunul a devenit doar cheltuieli, cumpărături, petreceri, vacanțe 
și zile pline de fericire. Al doilea motiv pentru care celebrăm crăciunul e pentru 
show sau mai bine zis pentru spectacol. Însă niciodată nu îl celebrăm pentru 
celelalte două motive adică pentru a fi gata și pentru a merge.

Ziua de crăciun este o sărbătoare, o vacanță. În această zi nu se lucrează, atât 
în locurile de muncă publice cât și în majoritatea celor private. Însă, de ceea ce 
va trebui noi să ne asigurăm, în acest crăciun, e acela de a-l face cu adevărat 
sfânt, o zi sfântă, o adevărată zi de sărbătoare. Cum putem face aceasta? 
Simplu, prin a ajunge la Dumnezeu prin participarea la sfânta Liturghie așa 
cum trebuie, și prin a împărtăși iubirea noastră și binecuvântările noastre, mai 
ales cu cei săraci și nevoiași, însă nu oricum, ci până ne doare.... 

Pr. Mihail Andrei Iacob
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Ant. la intrare                     Cf. Is 9,6
Un prunc ni s-a născut nouă, un 

fiu ni s-a dat nouă şi domnia a fost 
pusă pe umerii lui, iar numele lui 
este Sfetnic minunat.

Rugăciunea zilei
Dumnezeule, care în mod minunat 

l-ai creat pe om după chipul tău şi ne-
ai reînnoit şi răscumpărat în mod şi 
mai minunat, dă-ne, te rugăm, harul 
să putem împărtăşi viaţa divină a 
Fiului tău, care astăzi a voit să-şi 
asume firea noastră omenească. El, 
care, fiind Dumnezeu.

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 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

Aclamație 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 Dom-
    nului 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
În această zi preasfântă, când 

Fiul lui Dumnezeu a intrat în lume 
asemenea unui copil neajutorat, 
să îl primim cu brațele deschise 
în inimile noastre. Să lăsăm 
prezența sa să ne înmoaie inimile 
împietrite pentru ca astfel să 
putem auzi strigătele sale și să 
răspundem la nevoile sale. Să 
spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Astăzi, o nouă lumină a apărut 
în lume. Cristos pruncul 
dumnezeiesc s-a născut. Să ne 



rugăm ca viețile noastre să fie 
îmbogățite odată cu acceptarea 
prezenței sale în noi. R.

- Isus a venit în lume pentru ca 
noi să avem viață și să o avem 
din belșug. Ajută-ne să vedem 
prezența sa în mijlocul nostru. 
Ajută-ne să discernem adevărul 
de falsitate, bucuria veșnică de 
satisfacțiile trecătoare. R.

- Astăzi ne amintim și de cei care 
mereu sunt departe de casele lor, 
din țări străine și de cei bolnavi 
din spitale. Să îi cerem Domnului 
să fie cu ei în singurătatea lor. R.

- Isus nu a avut unde să-și rezeme 
capul. Ne rugăm pentru migranți, 
refugiați și cei fără adăpost. Ca în 
aceste zile de iarnă să primească 
adăpost prin bunăvoința celor 
care trec pe lângă ei. R.

- Ne amintim și de cei care au 
murit în această perioadă a 
anului. Ca bunul Dumnezeu să 
îi primească cât mai repede în 
împărăția sa veșnică. R.

- Să păstrăm un moment de tăcere 
în care să ne amintim de tot ceea 

ce a făcut Dumnezeu pentru 
noi. R.

Dumnezeule tu care ești 
milostiv și atât de generos, îți 
mulțumim pentru marele dar 
al Fiului tău și pentru toate 
binecuvântările pe care el le 
aduce în viețile noastre, mai ales 
cu ocazia acestui Crăciun. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin

Asupra Darurilor
Să fie bine primită, Doamne, 

ofranda pe care ţi-o aducem în 
această zi de sărbătoare, căci din 
ea izvorăşte împăcarea noastră 
deplină cu tine şi prin ea îţi putem 
aduce închinarea desăvârşită. Prin 
Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie            Ps 97,3
Toate marginile pământului 

au văzut mântuirea Dumnezeului 
nostru. 

După Împărtășanie
Dumnezeule milostiv, te rugăm, 

dăruieşte-ne harul ca Mântuitorul 
lumii, care s-a născut astăzi 
şi ne-a renăscut pentru viaţa 
dumnezeiască, să ne facă părtaşi ai 
nemuririi sale. El, care vieţuieşte 
şi domneşte în vecii vecilor.

       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați de 
epidemie
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