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Naşterea Domnului nostru Isus Cristos 
Textul de bază: Luca 2:1-20 

 

Întroducerea 
 
• Astăzi este o zi deosebită.  
• Ne reaminteşte de naşterea Domnului nostru Isus Cristos 
• Biblia ne spune foarte puţin despre evenimetul acesta  
• Numai în două Evanghelii, în Matei şi în Luca sunt descrise evenimentele de 

atunci 
• Din cele 3902 Versete în Noul Testament, numai 145 au o legătură cu 

Naşterea Dumnului 
• Evangheliile se ocupă mult mai mult cu viaţa şi activitatea Domnului pe acest 

pământ, cât şi cu drumul Lui spre Golgota 
• Şi totuş aceste puţine versete ne pot pune pe toţi în mirare 
 

Provenienţa Lui Isus 
 
• Isus provine din casa regească a lui David 
• El trebuia să provină din casa lui David, pentru-că altfel nu putea să fie Mesia 

2 Samuil 7:12bb 
Eu îţi voi ridica... un urmaş după tine, care va ieşi din trupul tău, şi-i voi 
întări împărăţia. 

• O condiţie pe care şi profetul Isaia sublinează: 
Isaia 11:1 
Apoi o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai, şi un Vlăstar va da din 
rădăcinile lui. 

• O provenienţă foarte importantă, pentru-că Isai era tatăl lui David 
Rut 4:21-22 
Salmon a fost tatăl lui Boaz; Boaz a fost tatăl lui Obed; Obed a fost tatăl lui 
Isai; şi Isai a fost tatăl lui David. 

• Asfel copilul Mariei era într-adevăr din neamul lui David 
• Şi Evanghelistul Matei deschide Evanghelia lui cu această constatare: 

Matei 1:1 
Cartea neamului lui Isus Cristos, fiul lui David, fiul lui Avraam 

• După legea în vigoare acest Isus ar fi avut dreptul să obţină tronul regesc 
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• Astfel Dumnezeu a creat situaţia pentru ca condiţiile pentru venirea unui 
Mesia să fie îndeplinite 

 

Naşterea dela o fecioară 
 
• O astfel de naştere este ceva de necrezut 
• Şi în general: ceeace nu cunoaştem, nu are voie să fie 
• Prin diferite explicaţii ştiinţifice, fantastice şi utopice încercăm să explicăm 

ceeace sa întâmplat la Betleem 
• Până că şi negăm această realitate 
• Dar fără ea nu s-ar fi îndeplinit ceeace spune Profetul Isaia 

Isaia 7:14 
De aceea Domnul însuş vă va da un semn: Iată, fecioara va rămânea 
însărcinată, va naşte un fiu, şi-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este 
cu noi). 

• Şi într-adevăr Maria era fecioară 
Luca 1:34 
Maria a zis îngerului: ,,Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu ştiu de 
bărbat?” 

• Maria nu a uitat că era logodită cu Iosif 
• Dar legătura lor nu era aşa de intimă ca să rezulte un copil 
• Iar Iosif a vrut s-o părăsească, crezând că copilul provine dela un alt bărbat 
• Dar Dumnezeu a avut alte gânduri cu Maria şi cu Iosif 

Matei 1:24-25 
Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului; 
şi a luat la el pe nevastă-sa. Dar n-a cunoscut-o, până ce ea a născut un fiu. 
Şi el i-a pus numele Isus. 

• O astfel de situaţie n-a mai fost şi nici nu v-a mai fi odată 
• Dumnezeu a îndeplinit conditile premergătoare pentru îndeplinirea Cuvântului 

Său 
 

Locul de naştere 
 
• Peste 700 de ani au trecut decând Profetul Mica a anunţat naşterea Domnului 

în Betleem 
Mica 5:2 
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Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale 
lui Iuda, totuş din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel, şi a cărui 
obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veciniciei. 

• Dumnezeu a înplinit exact după fiecare cuvânt cele spuse de profeţi 
• Dar problema era cu Maria, ea locuia în Nazaret, un drum de 170 km ? 
• Dumnezeu ar fi putut să spună la Maria – prin îngerul Gabriel – dute la 

Betleem  
• Dar atunci toţi, care se trăgeau după David şi sunt născuţi acolo, au fi putut 

avea pretenţia că ei sunt Mesia, cel aşteptat  
• Dar Dumnezeu a dovedit că El conduce poporul Său 
• L-a pus pe Împăratul Cezar August să scoată o poruncă încât fiecare din 

poporul lui să meargă în locul lui de naştere 
Luca 2:1-4 
În vremea aceea a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată 
lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în 
Siria Quirinius. Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a 
suit şi el din Galilea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudea, în cetatea 
lui David, numită Betleem, -pentrucă era din casa şi din seminţia lui David. 

• Cezar August nu a ştia de planul lui Dumnezeu 
• El a scos porunca numai pentru a face o analiză a venitului său din impozit 
 
Dar Dumnezeu este Domn şi conduce planul Lui până la capăt 
 
• El a pregătit până în detalii venirea Fiului Său pe acest pământ 
• Întrebuinţând şi oameni, care nu erau socotiţi colaboratori ai lui Dumnezeu 
• Numele Betleem vine dela cuvântul „Beth” adică pâine şi „Lechem”, casă. 
• „Casa pâinii”, aici S-a născut Domnul nostru Isus Cristos 

Ioan 6:35 
Isus le-a zis: ,,Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine, nu va flămânzi 
niciodată; şi cine crede în Mine, nu va înseta niciodată. 

• Oare există o legătură cu locul Lui de naştere şi Misiunea Lui pe acest 
pământ? 

• Desigur, pentru-că Te învită, personal: 
Ioan 6:37 bb 
... şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară: 
Ioan 6:51 
Eu sunt Pâinea vie, care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din 
pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea, pe care o voi da Eu, este trupul 
Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii.” 
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Tot globul a fost înştiinţat de acest eveniment 
 

Conducerea poporului 
• Împăratul Irod şi toată conducerea a Jerusalimului află dela naşterea Domnului 

Matei 2:1-3 
După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod, 
iată că au venit nişte magi din Răsărit la Ierusalim, şi au întrebat: ,,Unde 
este Împăratul de curând născut al Iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în 
Răsărit, şi am venit să ne închinăm Lui.” Când a auzit împăratul Irod acest 
lucru, s-a turburat mult; şi tot Ierusalimul s-a turburat împreună cu el. 

• Magii au documentat şi locul de naştere a Lui Isus 
Matei 2 :4-6 
A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii norodului, şi a 
căutat să afle dela ei unde trebuia să Se nască Cristosul. ,,În Betleemul din 
Iudea”, i-au răspuns ei, ,,căci iată ce a fost scris prin proorocul: ,Şi tu, 
Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nici de cum cea mai neânsemnată dintre 
căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul 
poporului Meu Israel.” 
 

Poporul Israel 
• Păstorii au dus Vestea Bună în toată împrejurime 

Luca 2:17-18 
După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc. Toţi ceice i-
au auzit, s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. 
 

Toate naţionalităţile 
• Dumnezeu promite lui Avram: Binecuvântare ta v-a atinge toate neamurile 

Geneza 22:18 
Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, pentrucă ai 
ascultat de porunca Mea! 

• Prin corul Îngerilor, păstorii au primit Vestea Bună a naşterii Lui Isus 
• Prin păstori, care erau martori, poporul ales de Dumnezeu primeşte Vestea 

Bună a Naşterii Lui Isus 
• Prin magi, autorităţiile romane află dela Naşterea Domnului nostru Isus 

Cristos 
• Toate aceste întămplări au fost planificate de Dumnezeu 
• Şi astfel, ele S-au şi realizat, dovedind într-adevăr : 
 

Isus Cristos, născut în Betleem este fiul lui Dumnezeu                
Amin 


