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Dumnezeu S-a ară-
tat în trup pe Pământ și a 
viețuit între oameni, acum 
mai bine de două mii de 
ani. După cum a fost bine-
vestit de Dumnezeu prin 
Arhanghelul Gavriil, Fe-
cioara Maria naște în ies-
lea din Betleem pe Iisus 
Hristos, Mântuitorul lumii. 
Steaua din cer vestește 
lumii nașterea Lui, înge-
rii și păstorii se bucură la-
olaltă înălțând cântări, iar 
cei trei regi magi vin  să-L 
mărturisească și să I se 
închine, aducându-i în dar 
aur, smirnă și tămâie (du-
pă Sfinții Părinți, aurul în-
chipuie demnitatea împă-
rătească, tămâia pe cea 
preoțească, iar smirna Pa-
timile și moartea prin care 
va trece).

Fiul lui Dumnezeu 
vine la noi în chip 
de Prunc Ceresc 

Nașterea Domnului 
este Sărbătoarea Bucu-

riei, când fiecare creștin 
își deschide sufletul către 
Domnul, cu credință, nă-
dejde și iubire. Așadar, să 
săltăm cu bucurie mare, 
și să prăznuim, să ne mi-
nunăm și să ne uimim de 
Taina cea mare a Întrupă-
rii lui Hristos. Iisus Hris-
tos, Fiul lui Dumnezeu, vi-
ne să Se sălășluiască în 
sufletele noastre așa cum 
s-a întrupat în pântece-
le Fecioarei Maria acum 
peste două mii de ani, ca 
să ne  umple de sfințenia 
Lui, de curățirea Lui, să 
ne lumineze sufletul și 
inima. Să ne îmbrăcăm 
în hainele de sărbătoare 
și după ce ne-am curățit 
simțirile prin post, rugă-
ciune și prin taina Spove-
daniei, să-L primim înă-
untrul nostru pe Fiul lui 
Dumnezeu, care vine la 
noi în chip de Prunc Ce-
resc nevinovat să se nas-
că și să crească, să ne 
mântuiască. De fiecare 
dată de Crăciun, ne um-

plem de aleasă bucurie la 
fel ca păstorii Betleemului 
și împreună cu ei ne mi-
nunăm la auzul cuvinte-
lor îngerului, “Iată, vă bi-
nevestesc vouă o bucu-
rie mare, care va fi pen-
tru tot poporul, că vi S-a 
născut azi Mântuitor, ca-
re este Hristos Domnul, în 
cetatea lui David” (Luca 
2,10-11).

Trei zile de 
praznic în cinstea 
Mântuitorului 

Sărbătoarea este ui-
tarea întristării, adormi-
rea grijilor, podoaba bi-
sericii, răsăritul prieteni-
ei, Cerul pe Pământ! Săr-
bătorile creștine sunt ade-
vărate izvoare și comori 
ale mânturii, de aceea, 
noi, creștinii, trebuie să 
le prăznuim cum se cu-
vine, prin participarea la 
sfintele slujbe ale Biseri-
cii. În această perioadă, 

Biserica are rânduite trei 
zile de prăznuire în cin-
stea Nașterii Mântuitoru-
lui: prima este exlusiv de-
dicată acestei Mari Taine, 
în a doua zi este cinsti-
tă Maica Domnului și în a 
treia zi îl cinstim pe primul 
martir creștin, Sfântul Ar-
hidiacon Ștefan. Astfel, în 
fiecare din cele trei zile în 
Biserică se oficiază Sfânta 
Liturghie după rânduiala 
specială închinată sărbă-
torii. Sfântul Ioan Gură de 
Aur descrie marea cinste 
de a fi coparticipanți îm-
preună cu cetele îngerilor 
la bucuria Întrupării lui Ii-
sus Hristos, astfel “aceas-
tă râvnă a voastră es-
te vrednică de răsplată și 
aceasta să o aștepți de la 
Cel ce S-a născut astăzi, 
de la Hristos. El vă va răs-
plăti deplin, căci dragos-
tea către această zi es-
te cel mai mare semn de 
dragoste către Cel ce S-a 
născut astăzi”.
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Pagină realizată de  ionela ChirCu

Fără îndoială, cea mai bună modalitate de 
a comunica cu Dumnezeu de Crăciun este 
rugăciunea făcută atunci când ne aflăm 
la mesele festive. Iată câteva dintre cele 
mai frumoase și mai puternice rugăciuni 
pe care trebuie să le rostim la Nașterea 
Domnului!

Cele mai 
puternice 
rugăciuni 
de Crăciun

O, scump Iisus Hristos, o 
Sfânt Copil,
Fă-Ți loc curat și moale în ini-
ma mea,
Care să fie un sfânt locaș doar 
pentru Tine!
Astăzi, inima mea tresare de 
bucurie,
Buzele mele nu mai pot tăcea,
Eu trebuie să cânt, cu glas de 
bucurie,
Acea cântare veche și dulce,
Glorie lui Dumnezeu în Cer,
Pe Fiul Său El ni L-a dat,
Îngerii cântă voioși în cor,
Vestind la toți un An Nou bine-
cuvântat,
În numele Tatălui, al Fiului și al 
Sfântului Duh,

Amin!
 
Tată, îți mulțumesc pentru fa-
milia mea.
Nu ne este întotdeauna ușor 
în viață,
Însă știm că Tu întotdeauna 
ești cu noi.
Așa cum spune Cuvântul Tău,
Niciodată nu ne lași și nu ne 
părăsești.
Îți mulțumesc pentru dragos-
tea care ne leagă
Și, că întotdeauna, ne porți de 
grijă în nevoile noastre.
Te rog să ne unești și mai mult 
în anul care vine.
Te iubim și ne dorim ca timpul 
de sărbătoare să fie o zi me-
morabilă,
În numele Tatălui, și al Fiului, și 
al Sfântului Duh,

Amin!
 

Tată din Ceruri,
Te rog să-mi binecuvântezi fa-
milia, prietenii, rudele
Și pe cei pe care îi iubesc,
Și pe cei care spun această ru-
găciune chiar acum.
Arată-le Tu o nouă imagine a 
dragostei și puterii Tale ne-
mărginite.
Duhule Sfânt, te rog să-i ajuți, 
chiar în acest moment.
Acolo unde există durere,
Te rog să le dăruiești pacea și 
mila Ta.
Acolo unde există îndoială,
Te rog să le inspiri o încredere 
înnoită prin Harul Tău.
Unde există o nevoie,
Te rog să le-o împlinești.
Binecuvintează-le Tu căminul, 
familia, munca,
Dă-le Înțelepciune și Lumina în 
viața lor.
Binecuvântează-i când pleacă 
și când se întorc acasă,
Mergi înaintea lor și deschide-
le calea.
Călăuzește-i și ocrotește-i 
clipă de clipă în toată viața lor.
Iartă-le lor păcatele făcute cu 
voie sau fără de voie,
Cu știință, din neștiință sau pe 
cele pe care nu și le amintesc.
Condu-i Tu pe Calea Ta Cea 
Sfântă,
În numele Fiului Tău, Iisus Hris-
tos.
Doamne Tată, Fiule și Duhule 
Sfânt,
Vă mulțumesc că veți face mai 
mult decât pot eu cere,

Amin!

Nașterea Domnului, 
cea mai iubită sărbătoare a creştinătății

Sfântul Ioan Gură de Aur: 
“Dragostea către această zi este cel mai mare 

semn de dragoste către Cel ce S-a născut astăzi”
Vine Crăciunul! Doar câteva zile ne mai despart 
de cea mai iubită sărbătoare a creștinătății, 
când Cerul se unește cu Pământul lăsând loc 
venirii pe lume a Pruncului Sfânt și, totodată, 
începutului mântuirii noastre. Vineri, pe 25 
decembrie, sărbătorim, așadar,  Nașterea 
Domnului nostru Iisus Hristos, ziua de naștere 
a păcii și a bucuriei. Căci, atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, încât l-a trimis pe Unicul Său 
Fiu să se nască, să crească și să se răstignească 
pentru mântuirea noastră.


