
                                          
În textul evangheliei de la această sfântă Liturghie din dimineața de Crăciun, 

sau Liturghia aurorei sau a păstorilor după cum mai este numită, am auzit 
despre bucuria păstorilor în momentul în care au auzit de la îngeri că Isus s-a 
născut. Plini de bucurie la auzul veștii cele bune, păstori și-au spus unul către 
altul: Să mergem până la Betleem și să vedem acest Cuvânt care s-a făcut și ce 
ne-a făcut cunoscut Domnul (Lc 2,15). Așa că s-au dus în mare grabă pentru 
a-i găsi pe Maria și pe Iosif și copilul ce era așezat în iesle. Când au văzut toate 
acestea păstori le-au spus că ce li s-a spus despre aceste copil iar toți cei care 
i-au ascultat pe păstori au fost uimiți de ceea ce spuneau ei.

Asemenea păstorașilor care au plecat în mare grabă pentru a transmite vestea 
cea bună, noi ca și creștini suntem chemați să mergem cu mare grabă pentru 
a împărtăși vestea cea bună a nașterii lui Isus. Catehismul Bisericii Catolice 
la numărul 900 ne spune: Ca și toți credincioșii, însărcinați de Dumnezeu cu 
apostolatul, în virtutea botezului și a mirului, laicii au obligația și se bucură 
de dreptul de a lucra, individual sau grupați în asociații, pentru ca mesajul 
divin al mântuirii să fie cunoscut și primit de toți oamenii și pe tot pământul; 
această obligație este și mai presantă atunci când numai prin ei pot oamenii 
să audă Evanghelia și să-l cunoască pe Cristos (CBC 900).

Apoi tot Catehismul Bisericii Catolice la numărul 1303 ne spune: Prin 
aceasta, Mirul aduce creșterea și aprofundarea harului baptismal: ne unește 
mai strâns cu Cristos; sporește în noi darurile Duhului Sfânt; ne leagă mai 
desăvârșit de Biserică; ne dăruiește o putere specială a Duhului Sfânt pentru 
a răspândi și a apăra credința prin cuvânt și faptă, ca adevărați martori ai lui 
Cristos, pentru a mărturisi cu curaj numele lui Cristos și pentru a nu ne rușina 
niciodată de crucea lui (CBC 1303).

Prin a răspunde la această chemare a noastră de a transmite vestea cea bună 
tuturor celor cu care ne întâlnim, noi îl vom glorifica pe Dumnezeu pentru ceea 
ce am auzit asemenea păstorașilor de astăzi. Cine oare își va putea ascunde 
această mare bucurie? Oare femeile care sunt însărcinate nu anunță cu bucurie 
vestea lor cea bună tuturor? Cuplurile căsătorite oare nu anunță cu bucurie 
vestea cea bună tuturor în momentul în care și-au cumpărat prima lor casă? 
Oare copii nu își anunță cu bucurie părinți, rudele și prieteni când trec într-o 
clasă mai mare? Nașterea lui Isus însă întrece și depășește orice bucurie. E atât 
de mare încât ea reușește să cuprindă și să acapareze întreaga lume.

În încheiere aș dori să vă invit ca astăzi, când vă veți deschide cadourile 
sau vă veți bucura alături de cei care le deschid, când vă veți bucura de vizita 
rudelor, ori când vă veți bucura de sărbătoare Crăciunului, în toate lucrurile, 
aduce preamărire și glorie lui Dumnezeu pentru ceea ce ați auzit. Fiindcă dacă 
Isus nu ar fi venit în lume și în inima noastră, atunci nici una din aceste bucurii 
nu ar fi fost prezente în viața noastră. 

                                                                                Pr. Mihail Andrei Iacob
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Ant. la intrare    Cf. Is 9,2.6; Lc 1,33
O lumină va străfulgera astăzi 

asupra noastră, căci ni s-a născut 
Domnul; numele lui va fi Cel Mi-
nunat, Dumnezeu, Principele păcii, 
Părintele veacului ce va să vină, a 
cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

Rugăciunea zilei
Dumnezeule atotputernic, care 

ne învălui în lumina cea nouă a 
Cuvântului tău făcut om, dă-ne, te 
rugăm, harul, ca în faptele noastre 
să strălucească misterul credinţei ce 
ne luminează mintea. Prin Domnul 
nostru Isus Cristos.

Lectura I
Iată, mântuirea ta vine.

Citire din cartea profetului 
Isaia                                  62,11-12

Iată, Domnul a făcut să se audă 
până la marginile pământului: 
„Spuneți fiicei Sionului: «Iată, vine 
mântuirea ta! Iată, răsplata lui este 
cu el si lucrarea sa este înaintea 
lui!»”. 12Ei vor fi numiți „Popor 
sfânt, răscumpărări de Domnul”, 
iar tu vei fi numită „Cetate căutată, 
nepărăsită”.

  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 96(97),1 și 6.11-12
R: Astăzi se revarsă lumină asupra 
noastră,
     căci ni s-a născut Mântuitorul.

1Domnul stăpânește, să se bucure 
 pământul, 
toate insulele să tresalte de veselie!
6Cerurile fac cunoscută dreptatea 
 lui 
și toate popoarele îi văd mărirea. R.

11Pentru cel drept a răsărit lumina 
și pentru cei cu inima dreaptă, 
 bucuria.
12Bucurați-vă voi, drepților, în 
 Domnul 
și lăudați memoria sfințeniei sale! 
 R.

Lectura a II-a
El ne-a mântuit în bunătatea sa.
Citire din Scrisoarea sfântului 

apostol Paul către Tit    3,4-7
Preaiubitule, când s-a arătat 

bunătatea și iubirea de oameni a lui 
Dumnezeu, mântuitorul nostru - 5nu 
prin faptele pe care le-am fi făcut 
noi în dreptate, ci după îndurare -, el 
ne-a mântuit prin baia renașterii și 
reînnoirii Duhului Sfânt, 6pe care l-a 
revărsat din belșug asupra noastră 
prin Isus Cristos, mântuitorul 
nostru, 7pentru ca, justificați prin 
harul lui, să devenim în speranță 
moștenitori ai vieții veșnice.

           Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie 
Lc 2,14

(Aleluia) Mărire în înaltul cerurilor 
lui Dumnezeu și pe pământ pace 
oamenilor pe care el îi iubește! 
(Aleluia)

Evanghelia                                                         
Păstorii i-au găsit pe Maria, pe 

losif și copilul culcat în iesle.
     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Luca             2,15-20
Când îngerii au plecat de la ei 

spre cer, păstorii au spus unii către 
alții: „Să mergem până la Betleem si 
să vedem acest cuvânt care s-a făcut 
si ce ne-a făcut cunoscut Domnul!” 



16Au plecat, deci, în grabă și i-au 
găsit pe Maria, pe Iosif și copilul 
culcat în iesle. 17După ce l-au văzut, 
au făcut cunoscut cuvântul care le 
fusese spus despre acest copil. 18Toți 
cei care auzeau se mirau de cele 
spuse lor de către păstori. 19Maria 
însă păstra toate aceste cuvinte, 
meditându-le în inima ei. 20Apoi 
păstorii s-au întors, glorificându-1 
și lăudându-1 pe Dumnezeu pentru 
tot ce au auzit și au văzut, după cum 
le-a fost spus.

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Fraților preaiubiți, în această 

dimineață a nașterii Domnului 
suntem invitați să venim să îl 
căutăm pe pruncul Isus asemenea 
păstorașilor pentru ca împreună 
cu ei să îl glorificăm și să îl 
preamărim pe Dumnezeu pentru 
vestea cea bună a nașterii lui 
Cristos. Să spunem împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserică, ca 
zorile nașterii lui Cristos să 
fie o reamintire a prezenței 
sale veșnice și o inspirație spre 
slujirea celor din jur. R.

- Ne rugăm pentru conducători 
noștri, ca dreptatea să fie 
temperată cu milostivire și 
cu grijă față de toți copii lui 
Dumnezeu. R.

- Ne rugăm pentru națiunile lumii 
asupra căruia răsare lumina 
acestei zile, ca pacea să fie scopul 
comun pentru toți oameni. R.

- Ne rugăm pentru cei care caută 
un sens în viețile lor, ca pruncul 
din Betleem să fie un răspuns la 
cererea lor. R.

- Ne rugăm pentru parohia noastră, 
ca iubirea noastră reciprocă să 
fie o alinare pentru cei care sunt 
departe de casele lor. R.

Doamne Dumnezeul nostru, 
tu îți revelezi milostivirea prin 
trimiterea Fiului tău preaiubit 
Isus Cristos. Ascultă te rugăm 
toate aceste rugăciuni ale noastre 
și păstrează-ne credincioși față de 
promisiunile noastre baptismale. 
Prin Cristos Domnul nostru. 
Amin

Asupra Darurilor
Darurile noastre, Doamne, să fie 

pe măsura misterului pe care astăzi 
îl celebrăm, şi după cum Cristos 
străluceşte ca om nou-născut şi 
ca Dumnezeu adevărat, tot astfel, 
această hrană pământească să ne 
împărtăşească viaţa divină. Prin 
Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie     Cf. Zah 9,9
Bucură-te, fiica Sionului, 

înalţă laude, fiica Ierusalimului: 
iată, Regele tău vine, Cel Sfânt, 
Mântuitorul lumii. 

După Împărtășanie
Dăruieşte-ne, Doamne, nouă, 

celor care celebrăm cu evlavie plină 
de bucurie naşterea Fiului tău, harul 
să pătrundem cu credinţă deplină 
în adâncurile acestui mister şi să-l 
trăim cu o iubire tot mai desăvârşită. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 



Poveste de Crăciun - Schimbul de cadouri

A fost odată o femeie pe nume Diane Rayner care a relatat următoarea 
povestioară ce ilustrează foarte bine acest schimb de daruri despre care vom 
vorbi astăzi. Totul s-a petrecut într-o zonă împădurită din orășelul american 
Redmond, Washington, cu mulți ani înainte ca Bill Gates să fondeze și să se 
stabilească acolo cu Microsoft.

Diane împreună cu cei trei copii ai ei s-au mutat cu o casă rulotă în acea zonă 
împădurită din Redmond. Cel mai mare dintre copii, Marty, care avea numai 8 
ani, avea un obicei de a-și apleca capul asemenea unui cățeluș. Motivul însă era 
faptul că Marty nu putea să audă cu urechea sa stângă.

Marty și prietenul său Kenny deveniseră de nedespărțit, se jucau pe pășunea 
unde erau caii pe care și trecea un pârâiaș destul de întortocheat, prindeau broaște 
și șerpi și căutau comori ascunse asemenea piraților. 

Odată ce vara se transforma tot mai mult într-o iarnă destul de umedă, Diane 
a observat cum Marty punea deoparte câte puțin din alocația lui. Chiar cu puțin 
timp înainte de Crăciun el a venit acasă triumfător ținând în mână ceva. E pentru 
Kenny, a strigat el. Vrei să îl vezi? În momentul în care a deschis mâna, mama 
lui Diane a observat în mâna lui un compass de buzunar perfect pentru explorări.

E un dar minunat! A spus ea. Apoi un gând neliniștit tocmai i-a trecut prin 
minte. Și i-a spus fiului ei că mama lui Kenny nu ar permite ca fiul ei să aibă un 
astfel de cadou. Erau extrem de săraci iar ea nu ar permite fiului ei să primească 
un dar la care el nu poate răspunde cu un alt dar.

Marty însă nu s-a lăsat ci a început să se gândească. În ziua următoare i-a spus 
mamei lui Dar dacă este un cadou secret? Să nu afle niciodată cine i l-a dat? Cu 
mică ezitare mama lui a acceptat.

În acea noapte de crăciun, cu tradiționala ploaie din acea zonă, Marty cu grijă 
a traversat acea pășune spre casa lui Kenny, punând cu grijă compasul împachetat 
pe verandă, a sunat la ușă și a și luat-o la fugă. Însă în fuga lui s-a oprit într-un 
gard electric. Șocul a fost atât de mare încât l-a  aruncat la pământ. Stătea acolo 
în pământul noroios, respirând din greu. Confuz și înfricoșat a parcurs tot drumul 
spre casă.

Când mama lui l-a văzut acoperit în noroi și cu un semn roș pe obrazul său, l-a 
și întrebat ce s-a întâmplat. Am uitat de gard, a spus el și m-a aruncat la pământ. 
Diane l-a ajutat pe Marty să se dezbrace după care i-a făcut o ciocolată fierbinte.

Diane a petrecut noaptea nefericită însă uimită. Ce lucru dur s-a întâmplat 
unui băiețel atât de mic, scria ea, să faci tot ceea ce vrea Domnul să facem, să 
oferi altora și să dai în secret.

În dimineața de Crăciun ploaia s-a oprit iar soarele a început să strălucească. 
Kenny a venit la Marty să se laude de norocul său. În timp ce își făceau planuri 
despre viitoarele lor explorări, s-a văzut clar că Kenny nu avea nici o idee că 
Marty a fost cel care i-a oferit compasul.
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