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Dumnezeu nu lucrează în ascuns 
Textul de bază: Luca 1:5-25 şi 57-66 

 

O mare bucurie 
 

O senzaţie, care a uimit societatea înconjurătoare 
• În timpul de atunci nu era normal, ca o femeie să mai primească un copil la o 

vârstă înaintată 
• Totuşi că poporul Israel a ştiut dela Sara, că se poate. Ea a născut pe Isac. 
• Dacă Isac nu ar fi fost, nici poporul Israel nu ar mai exista în forma actuală 
• Copii au fost socotiţi ca un dar a lui Dumnezeu 
• Vecinii şi rudele s-au bucurat de “marea îndurare” a lui Dumnezeu faţă de 

Elizaveta 
Luca 1:58 
Vecinii şi rudele ei au auzit că Domnul a arătat mare îndurare faţă de ea, şi 
se bucurau împreună cu ea. 
 

Tăierea împrejur, un semn că faci parte din poporul lui Dumnezeu 
• Tăierea împrejur nu era un act secret şi ascuns 
• Este o dovada vizibilă că faci parte din poporul ales a lui Dumnezeu 
• Poporul Israel practică şi în zilele noastre acest semn de legământ 

Geneza 17:9-12 
Dumnezeu a zis lui Avraam: ,,Să păzeşti legământul Meu, tu şi sămânţa ta 
după tine, din neam în neam. Acesta este legământul Meu pe care să-l 
păziţi între Mine şi voi, şi sămânţa ta după tine: tot ce este de parte 
bărbătească între voi să fie tăiat împrejur. Să vă tăiaţi împrejur în carnea 
prepuţului vostru: şi acesta să fie semnul legământului dintre Mine şi voi. 
La vârsta de opt zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat 
împrejur, neam după neam: fie că este rob născut în casă, fie că este 
cumpărat cu bani dela vreun străin, care nu face parte din neamul tău. 

• De-alungul timpului s-a arătat, că semnul acesta nu agunge 
• Viaţa poporului ales nu corăspundea cu cerinţele ale lui Dumnezeu 
• Şi Moise avertizează poporul, că aşa nu se poate continua 



 

a4ro02d1                                                                                                                                            © „Cu Evanghelia pe drum”  de Manfred Folk  

 

2 

Deuteronum 10:16 
Să vă tăiaţi dar inima împrejur, şi să nu vă mai înţepeniţi gâtul. 

• Încă în Vechiul Testament s-a arătat tăierea împrejur ca inutilă, dacă nu trăieşti 
după legiile Dumnezeului Sfânt 

• Tăierea împrejur a fost de fapt un semn, că faci parte din poporul ales ! 
• Apostolul Pavel descrie situaţia Judeilor astfel 

Romani 2:25 şi 29 
Tăierea împrejur, negreşit, este de folos, dacă împlineşti Legea; dar dacă tu 
calci Legea, tăierea ta împrejur agunge netăiere împrejur. Ci Iudeu este 
acela care este Iudeu înlăuntru; şi tăiere împrejur este aceea a inimii, în 
duh, nu în slovă; un astfel de Iudeu îşi scoate lauda nu dela oameni, ci dela 
Dumnezeu. 

• Şi pentru noi, care cunoaştem pe Domnul nostru Isus Cristos: 
Coloseni 2:9-12 
Căci în Cristos locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi 
totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri. În El aţi fost 
tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere împrejur, făcută de mână, ci cu tăierea 
împrejur a lui Cristos, în desbrăcarea de trupul poftelor firii noastre 
pământeşti, fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi 
împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din 
morţi. 

• Întrebarea este: Eşti tu tăiat împrejur, adică semnat de Duhul Sfânt, că eşti un 
copil a Domnului nostru Isus Cristos? 

 

Un nou născut primeşte un nume 
 

• În poporul Israel era obiceiul ca împreună cu tăierea împrejur să i se dea şi 
numele 

• Probabil după exemplul lui Avraam  
Geneza 17:5 
Nu te vei mai numi Avram; ci numele tău va fi Avraam; căci te fac tatăl 
multor neamuri. 

• Înpotriva propunerilor din vecinătate, copilul a primit numele de Ioan 
• Astfel documentează Dumnezeu că acest copil are o sarcină dumnezeiească în 

lumea aceasta 
• Numele acestui copil a fost stabilit înaite de a fi fost născut 
• Şi numele lui nu a fost stabilit de vecinătatea sau de tradiţia în popor 
• Ci Dumnezeu a stabilit numele cât şi sarcina lui Ioan pe acest pământ 
 

Dumnezeu se opune tradiţiei locale 
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• Vecinii şi prietenii au cerut să fie numit Zaharia, ca şi tatăl lui 
• Ei documentează lucrul acesta cu vechea tradiţie 
• “Aşa au făcut şi părinţii noştrii. Pentru ce să facem noi altfel”? 
• “Aşa suntem noi, aşa facem noi Judeii”! 
 

Dumnezeu marchează un semn în viaţa noului născut 
• Atâta timp cât porţi numele aceste, să ştii că eşti dorit de mine! 
• Dumnezeu documentează faţă de lumea înconjurătoare că el v-a fi mesgerul 

lui 
• Poate că Dumnezeu calcă obiceiurile sau tradiţiile noastre, dar orânduirile LUI 

nu Le calcă niciodată 
• Aşa a fost şi la naşterea Domnului nostru Isus Cristos 
• Isus nu a primit un nume oarecare, ci numele care a fost stabilit în cer 

Luca 2:21 
Când a venit ziua a opta, în care (Isus) trebuia tăiat împrejur pruncul, I-au 
pus numele ISUS, nume, care fusese spus de înger înainte ca să fi fost El 
zămislit în pântece. 

• După ce Zaharia a rostit numele copilului a putut din noi să vorbescă 
• El nu a acuzat pe Dumnezeu pentru pedeapsa primită ci a lăudat pe Domnul 
• Zaharia dar şi Iacov au recunoscut mărimea lui Dumnezeu faţă de ei 

Iacov 4:14 
Şi nu ştiţi ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi 
decât un abur, care se arată puţintel, şi apoi piere. 

• Întrebare: Mai putem lăuda pe Domnul din toată inima 
Psalmii 34:2 
Să mi se laude sufletul în Domnul! Să asculte cei nenorociţi şi să se bucure. 

• Sau suntem noi prea mari şi El prea mic în viaţa noastră? 
 

Un mesajer şi mesagul lui 
 

• Naşterea lui Ioan era aşa de deosebită încât se cunoştea în toată ţară 
• Şi toţi se întrebau: ce rol o să joace acest copil în planul lui Dumnezeu 
• Pentru-că şi-au dat seama că aici era mâna lui Dumnezeu  
• De-alungul istoriei au avut destule  
• De exemplu Samson, născut de o mamă stearpă (Judecătorii 13), născut pentru 

a aduce pace în poporul lui Dumnezeu 
• Sau Samuel, a cărei mame l-a educat în credinţă către Dumnezeul vecinic 
• Poporul din Israel a  cunoscut acest trecut 
 

Dumnezeu pregăteşte terenul mesagerului 
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• Privirea întrebătoare a celor din jur a fost orientată spre copil 
• Curiozitatea lor a fost extraordinar de mare 
• În felul acesta Dumnezeu a pregătit terenul mesagerului 
• Ori unde a mers, el a fost cunoscut 
• Şi cei care-l auziseră ştiau că el este un Mesager a lui Dumnezeu 

Amos 3:7 
Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa 
slujitorilor Săi prooroci. 
 

Mesagul lui era naşterea Mântuitorului nostru Isus Cristos 
• Şi astăzi trăim într-un timp de har 
• Messgerii lui Dumnezeu sunt pe drum şi propovăduiesc Evanghelia 
• Dumnezeu a trimis pe Fiul Său pe acest pământ: 

Joan 3:17 
Dumnezeu, în adevăr, n-a trimes pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci 
ca lumea să fie mântuită prin El. 

• Dumnezeu întrebuinţează astăzi toate posibilităţiile technice pentru 
răspândirea evangheliei în lumea întreagă 

• Poate să fie o predică, un îndemn a unui creştin, un cuvânt citit în Sfânta 
Scriptură, sau într-o convorbire directă cu Domnul – prin rugăciune 

Luca 1:4 
Ca să poţi cunoaşte astfel temeinicia învăţăturilor, pe cari le-ai primit prin 
viu grai. 

• Şi dacă nu suntem noi mesjerii Lui atunci se va îndeplini cuvântul scis: 
Luca 19:37-40 
Şi când S-a apropiat de Ierusalim, spre pogorâşul muntelui Măslinilor, 
toată mulţimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe 
Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile, pe cari le văzuseră. Ei 
ziceau: ,,Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace 
în cer, şi slavă în locurile prea înalte!” Unii Farisei, din norod, au zis lui 
Isus: ,,Învăţătorule, ceartă-Ţi ucenicii!” Şi El a răspuns: ,,Vă spun că, dacă 
vor tăcea ei, pietrele vor striga.” 

• Apostolul Pavel a avut o singură dorinţă 
• Să propovăduiască Evanghelia tuturor celor care încă nu-L cunosc pe Fiul lui 

Dumnezeu ca Mântuitor şi Salvator 
Faptele Apostolilor 20:24 
Dar eu nu ţin numai decât la viaţa mea, ca şi cum mi-ar fi scumpă, ci vreau 
numai să-mi sfârşesc cu bucurie calea şi slujba, pe care am primit-o dela 
Domnul Isus, ca să vestesc Evaghelia harului lui Dumnezeu. 

• Mai este timp de har, haideţi să ne ostenim în slujba Lui.                     Amin 


