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La Dumnezeu totul este posibil 
Textul de bază: Luca 1:26-38 

 

Nimic nu este imposibil 
 

• În toată istoria omenirii încă nu sa născut un copil fără o influență bărbătească 
• Metodele de a însărcina o femeie sau schimbat în cursul veacurilor 
• Dar fără sămânța bărbătească nu merge nicăiri - nici astăzi 
• Îngerul Gabriel ar fi putut să le sfătuiască pe cei doi tineri să se căsătorească 

mai de grabă și atunci vor avea un copil 
• Dar mesajul lui a fost de o altă natură 

Luca 1:35a 
Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, 

• Un conținut pe care Maria n-a înțeles-o 
• Din cauza aceasta Îngerul mai explică situația 

Luca 1:37 
„Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.”  
(Cornilescu 1926) 
„Acest lucru demonstrează că nimic nu-I este imposibil lui Dumnezeu!” 
(Biblie în Versiunea actualizată / Ultima actualizare 2012) 
„Căci fiecare promisiunea lui Dumnezeu se va împlini în mod cert”  
(... pe înțelesul tuturor - Living Bibles International 1991) 
Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă. 
(Versiunea Bisericii Ortodoxe Române) 

• Din cauza aceasta îngerul i-a spus și noutatea despre Elisabeta, că e însărcinată   
• O femeie în vârstă – cu un soț și mai în vârstă 
• Nu este prima dată, că Dumnezeu face astfel de minuni 

Ieremia 32:17 
„Ah! Doamne Dumnezeule, iată, Tu ai făcut cerurile şi pământul cu 
puterea Ta cea mare şi cu braţul Tău întins: nimic nu este de mirat din 
partea Ta! 

• Și Dumnezeu îi răspunde 
Ieremia 32.27 
„Iată, Eu sunt Domnul Dumnezeul oricărei făpturi. Este ceva de mirat din 
partea Mea?” 

• Numai dacă pricepem mărimea atotputernică a lui Dumnezeu, numai atunci 
putem pricepe și mărimea făptuită în corpul Mariei, dar și a Elisavetei 
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Iov 42:2 
„Ştiu că Tu poţi totul şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale.” 
  

Pentru Dumnezeu, totul este cu putință 
 

• Puterea și gândirea omului este foarte repede limitată 
• Dacă ne gândim numai la sursele noastre de curent electric 
• Un singur vârtej, și mii de locuitori sunt fără curent, fără încălzire și apă caldă 
• Sau atunci când un înșelător a fost prins și devine condamnat 
• Organele de stat încearcă cu el o resocializare, dar după scurt timp cade din 

nou în greșelile trecutului 
• Singura posibilitate de a schimba un om este prin puterea lui Dumnezeu 

Ezechiel 36.26 
Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul 
vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne. 

• Isus oferă unui tânăr bogat o astfel de schimbare, dar acesta refuză 
Matei 19:23-26 
Isus a zis ucenicilor Săi: „Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în 
Împărăţia cerurilor. Vă mai spun iarăşi că este mai uşor să treacă o cămilă 
prin urechea acului, decât să intre un bogat în Împărăţia lui Dumnezeu.” 
Ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiţi de tot şi au zis: „Cine 
poate, atunci, să fie mântuit?” Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: „La 
oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile 
sunt cu putinţă.” 

• Și tânărul Saul, un entuziast academician în științele religioase a trebuit să 
recunoască, că fără Isus Cristos nu există o schimbare a omului 

2 Corinteni 7:1 
Deci fiindcă avem astfel de făgăduinţe, preaiubiţilor, să ne curăţăm de 
orice întinăciune a cărnii şi a duhului şi să ne ducem sfinţirea până la 
capăt, în frica de Dumnezeu. 

• Cum a fost, sau cum este cu noi? 
• Câte gânduri deșerte și viziuni imposibile am avut noi pentru planificarea 

vieții noastre pe acest pământ? 
• De câte ori ne-am dat seama că gândurile și deciziile noastre nu corespund cu 

cele ale Domnului nostru Isus?  
• Poate că în părtășia cu partenerul tău nu este ceva în ordine – Dumnezeu e 

atotputernic 
• Poate că în situația ta financiară nu este ceva în ordine – Dumnezeu e 

atotputernic 
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• Poate că nu te mai simți bine în biserica ta, poate te simți înțeles greșit – 
Dumnezeu e atotputernic 

• Dar Dumnezeu ne-a iubit și ne mai iubește și astăzi  
• Întrebarea este: Crezi tu în puterea acestui Dumnezeu? 

Matei 17:14-16 și 19-20 
Când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui 
Isus şi I-a zis: „Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic şi pătimeşte 
rău: de multe ori cade în foc şi de multe ori cade în apă. L-am adus la 
ucenicii Tăi, şi n-au putut să-l vindece.” 
Atunci ucenicii au venit la Isus şi I-au zis deoparte: „Noi de ce n-am putut 
să-l scoatem?” „Din pricina puţinei voastre credinţe”, le-a zis Isus. 
„Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi 
zice muntelui acestuia: „Mută-te de aici acolo”, şi s-ar muta; nimic nu v-ar 
fi cu neputinţă. 
 

Dar există și ceva imposibil pentru Dumnezeu: Fără 

credință nu-L poți vedea pe Dumnezeu! 
 

• Unica cheie cu care poți vedea pe Dumnezeu este credința ta 
• Dar în cine? În ce? 
• Biblia ne răspunde foarte clar 

1 Corinteni 1:19-21 Apostolul Pavel recită Vechiul Testament: 
Căci este scris: „Voi prăpădi înţelepciunea celor înţelepţi şi voi nimici 
priceperea celor pricepuţi.” Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul? 
Unde este vorbăreţul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu 
înţelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a 
cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu 
cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii. 
1 Corinteni 1:18 
Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea 
pierzării; dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui 
Dumnezeu. 
Faptele Apostolilor 4:12 
În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat 
oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” 

• Dacă cei doi tineri, Maria și Iosif nu au fi avut încrederea aceasta în 
„Dumnezeul viu” nu au fi putut suporta aceste schimbări vizibile în viața lor 

• Acelaşi lucru este și cu noi 
• Isus pretinde dela noi o încredere nemărginită în planificarea viitorului nostru 
• Noi nu trebuie să știm drumul, dar Domnul trebuie să fie cu noi 
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• Și lucrul acesta nu este valabil numai acum înainte de crăciun, ci și pentru noul 
an calendar 

Ioan 12: 44 - 47 și 49 - 50 
„Iar Isus a strigat: „Cine crede în Mine, nu crede în Mine, ci în Cel ce M-a 
trimis pe Mine. ªi cine Mã vede pe Mine, vede pe Cel ce M-a trimis pe Mine. 
Eu am venit ca sã fiu o luminã în lume, pentru ca oricine crede în Mine, sã 
nu rãmânã în întunerec. Dacã aude cineva cuvintele Mele ºi nu le pãzeºte, 
nu Eu îl judec; cãci Eu n-am venit sã judec lumea, ci sã mântuiesc lumea. 
Cãci Eu n-am vorbit dela Mine însumi, ci Tatãl, care M-a trimes, El însuº 
Mi-a poruncit ce trebuie sã spun ºi cum trebuie sã vorbesc. ªi ºtiu cã 
porunca Lui este viaþa vecinicã. De aceea lucrurile, pe cari le spun, le spun 
aºa cum Mi le-a spus Tatãl.“ 

• Și Apostolul Pavel mai insistă către Timotei 
2 Timotei 4: 1 - 3 (Apostolul Pavel către Timotei) 
Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu ºi înaintea lui Cristos Isus, care are 
sã judece viii ºi morþii, ºi pentru arãtarea ºi Împãrãþia Sa: propovãduieºte 
Cuvântul stãruieºte asupra lui la timp ºi ne la timp, mustrã, ceartã, 
îndeamnã cu toatã blândeþea ºi învãþãtura. Cãci va veni vremea când 
oamenii nu vor putea sã sufere învãþãtura sãnãtoasã; ci îi vor gâdila 
urechile sã audã lucruri plãcute, ºi îºi vor da învãþãtori dupã poftele lor. 
Marcu 16:16 
Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi 
osândit. 

• Dumnezeu nu ne amenință, ci ne avertizează 
• Cine vrea să știe mai mult despre puterea credinței să citească capitolul 11 dela 

Epistola lui Pavel către Evrei 
• Dumnezeu este acela, care l-a înviat pe Isus Cristos 
• Dumnezeu a dovedit puterea Sa și asupra puterii morții 
• De născut s-au născut mulți, și de murit au murit mulți, dar de înviat a 

înviat numai Unul: Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu 
Efeseni 2:8-9 
Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci 
este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 
Evrei 11:6 
Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie 
de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L 
caută. 

 
Amin 


