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Emanuel – Dumnezeu cu noi

Una dintre cele mai vechi amintiri ale credinței pe care le avem, amin-
tiri obținute sub forma de întrebare și răspuns, este aceea că Isus este atât 
Dumnezeu cât și om. Însă interesant de notat sunt diversele metode, căi 
prin care textul Noului Testament reușește să le și exprime. Pluralismul 
teologic nu e o invenție a secolului XXI. În așteptarea unei audiențe mult 
mai largi de creștini, apostolul Paul prezintă adevărul într-o manieră di-
ferită față de cea a evanghelistului Matei, scriind pentru evrei creștini. 
Atenția apostolului Paul se află pe Fiul lui Dumnezeu ca și Cristos înviat, 
însă evanghelistul Matei se duce tocmai la zămislirea lui. Ambii prezintă 
adevărul în termeni destul de dinamici, comparându-l mai degrabă cu o 
cale sterilă și statică după cum a tot fost prezentă și după aceea. Pentru 
Biserica primară, Isus nu era atât de mult definit pe cât era de experimen-
tat. Nu era necesar ca totul să fie trist sau mai puțin făcut în același mod. 
Fiecare afirmație nu trebuia să fie una atot-cuprinzătoare. Totul consta în 
capacitatea de adaptare, motiv și pentru care merită toată considerația și 
admirația noastră de astăzi. În această dorință de acuratețe și uniformita-
te în articularea credinței, adesea și noi descoperim că aceasta sfârșește 
prin a face o diferență destul de mică în modul în care trăim.

Domnul să fie cu voi, este salutul liturgic pe care îl auzim la fiecare 
sfântă Liturghie. Acest îndemn ne amintește că Domnul este cu noi și 
ne încurajează să intensificăm acea relație. În timpul acelor zile bune, 
îl vom experimenta adesea pe Emanuel, după cum se va întâmpla și cu 
comunitatea descrisă de evanghelistul Matei, adică cu mare bucurie. În 
alte momente va fi destul de greu să experimentăm această bucurie, din 
cauza dificultăților care ne vor asalta după cum s-a întâmplat în timpul 
regelui Ahaz când Iuda se afla aproape de un adevărat dezastru. Însă 
Emanuel încă se afla acolo. El nu e mai puțin prezent în sacramentul de 
astăzi, în scripturi, în aproapele și în lume. Crăciunul ne oferă șansa de a 
o experimenta din nou.



LECTURA I
Iată, fecioara va zămisli!

Citire din cartea profetului Isaia 7,10-14
În zilele acelea, Domnul i-a vorbit din nou lui Ahaz, zicându-i: „Cere 

un semn de la Domnul Dumnezeul tău: fie din adâncul Şeolului, fie de 
deasupra, din înălţimi!” 12Ahaz a răspuns: „Nu voi cere şi nu-l voi ispiti 
pe Domnul”. 13Isaia a zis: „Ascultaţi, casă a lui David! Este puţin lucru 
că îi obosiţi pe oameni, că vreţi să îl obosiţi şi pe Dumnezeul meu? 14De 
aceea, însuşi Domnul vă va da un semn: iată, fecioara va zămisli şi va 
naşte un fiu, căruia îi va pune numele «Emanuel»”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 23(24),1-2.3-4ab.5-6 (R.: cf. 7c şi 10b)

R.: Iată, vine Domnul; el este regele măririi.

1 Al Domnului este pământul şi tot ce este pe el,
lumea şi cei care locuiesc în ea.
2 Căci el l-a întemeiat pe mări
şi l-a stabilit peste râuri. R.

3 Cine va urca pe muntele Domnului?
Cine se va ridica în locul său cel sfânt?
4ab Cel care are mâinile nepătate şi inima curată,
cel care nu-şi înalţă sufletul spre lucruri deşarte. R.

5 Acesta va primi binecuvântare de la Domnul
şi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul său.
6 Aceasta este generaţia celor care-l caută pe el,
al celor care caută faţa Dumnezeului lui Iacob. R.



LECTURA A II-A
Isus Cristos, din descendenţa lui David, este Fiul lui Dumnezeu

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 1,1-7
Paul, slujitor al lui Cristos Isus, chemat să fie apostol, ales ca să ves-

tească evanghelia lui Dumnezeu, 2pe care o promisese de mai înainte prin 
profeţii săi în Sfintele Scripturi, 3despre Fiul său născut după trup din 
descendenţa lui David, 4rânduit Fiu al lui Dumnezeu cu putere, după Du-
hul sfinţeniei prin învierea din morţi, Isus Cristos Domnul nostru, 5prin 
care am primit har şi misiunea apostolică de a duce la ascultarea credin-
ţei, pentru numele său, toate neamurile, 6între care sunteţi şi voi, chemaţi 
ai lui Isus Cristos: 7tuturor celor care sunt în Roma, celor iubiţi de Dum-
nezeu, chemaţi sfinţi, har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi 
de la Domnul Isus Cristos!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                        Mt 1,23
(Aleluia)   Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu şi îi vor pune 

numele Emanuel, care înseamnă: Dumnezeu-cu-noi. (Aleluia)

EVANGHELIA
Isus se va naşte din Maria, logodnica lui Iosif, fiul lui David.

† Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfân-
tul Matei   1,18-24

Naşterea lui Isus Cristos a fost astfel: mama lui, Maria, fiind logodită 
cu Iosif, înainte ca ei să fi fost împreună, ea s-a aflat însărcinată de la 
Duhul Sfânt. 19Iosif, soţul ei, fiind drept şi nevoind s-o expună, a vrut să 
o lase în ascuns. 20Cugetând el la acestea, iată că un înger al Domnului 
i-a apărut în vis, spunându-i: „Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe 
Maria, soţia ta, căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt! 21Ea 
va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus, căci el va mântui poporul său 
de păcatele sale”. 22Toate acestea s-au petrecut ca să se împlinească ceea 
ce fusese spus de Domnul, prin profetul care zice: 23„Iată, fecioara va 
zămisli şi va naşte un fiu şi îi vor pune numele Emanuel”, care, tradus, în-
seamnă: „Dumnezeu-cu-noi”. 24Trezindu-se din somn, Iosif a făcut după 
cum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat-o la sine pe soţia lui.                                                                         

Cuvântul Domnului



RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR

Prin Întruparea lui Isus, Dumnezeu a trăit între oameni si a fost 
prezent în istorie. Să-l recunoaștem prezent si în viața noastră zil-
nică, si să-i cerem să devenim martori ai voinței si planului său de 
iubire. Să ne rugăm împreună spunând:

R. Doamne, ascultă rugăciunea noastră!

- Pentru sfântul nostru părinte papa, ca Domnul să îl ajute să con-
ducă familia lui, Biserica, cu o grijă și iubire părintească. R.

- Pentru lideri civili, ca ei să aibă grijă de toți cu iubire, dreptate și 
corectitudine, mai ales față de copii, săraci, și oprimați în trup, minte sau 
suflet. R.

- Pentru tineri noștri, ca ei să găsească timp pentru Tatăl lor ceresc 
și casa sa Biserica, știind că acolo se află fericirile veșnice ale acestei 
lumi dar și a celei viitoare. R.

- Pentru noi înșine, ca părinți noștri să poată menține familiile noas-
tre fericite, iubitoare, bine hrănite, îmbrăcate dar mai ales fidele credinței 
unei familii mult mai mari, Biserica, cu ocazia acestui Crăciun dar mai 
ales întotdeauna. R.

- Pentru cei bolnavi, bătrâni singuri ori rudele noastre nevoiașe, 
ca prin grija noastră față de ei în trup și suflet să poată cunoaște iubirea 
blândă a lui Cristos. R. 

- Pentru toți răposați noștri dragi, mai ales pentru părinți ori bunici 
care au trecut deja din această lume, ca și ei să primească răsplata pentru 
grija și iubirea lor de la Tatăl ceresc, și să fie primiți în casa cerească. R.

Fă-ne capabili, Doamne, să primim voința ta asemenea Mariei, 
si să acceptăm voința ta asemenea lui Iosif. Rămâi cu noi si întăreș-
te-ne, pentru că singuri nu putem face nimic. Tu, care viețuiești si ne 
iubești în veci vecilor. Amin.
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