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• Acest fiu a venit pentru salvarea noastră
Matei 1:21
Ea va naşte un Fiu, şi-i vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe
poporul Lui de păcatele sale.”

• Isus S-a jertfit pentru fărădelegile noastre
2 Corinteni 5:15
Şi El a murit pentru toŃi, pentruca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei
înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.

Un viitor deosebit cu Isus Cristos
• Isus, Împăratul împăraŃiilor

Matei 25:34
Atunci Împăratul va zice celor dela dreapta Lui: ,VeniŃi binecuvîntaŃii Tatălui
Meu de moşteniŃi ÎmpărăŃia, care v-a fost pregătită dela întemeierea lumii.

• Isus, Mântuitorul celor salvaŃi
Apocalipsa 7:14-17
,,Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele, şi le-au albit în
sângele Mielului.  Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui
Dumnezeu, şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul
de domnie, îşi va întinde peste ei cortul Lui.  Nu le va mai fi foame, nu le va
mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arşiŃă. Căci Mielul,
care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la
izvoarele apelor vieŃii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.”

• Întrebarea este: Suntem şi noi între cei salvaŃi?

Amin
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Vestirea naşterii lui Isus Cristos
Textul de bază: Luca 1: 26-38

O situaŃie deosebită

Locul ales de Dumnezeu
• 6 luni mai înainte îngerul a anunŃat lui Zacharia naşterea unui fiu
• Zacharia era tocmai în templu
• Un loc binecuvîntat, unde vorbeşte Dumnezeu

Luca 1:19
Drept răspuns, îngerul i-a zis: ,,Eu sunt Gavril, care stau înaintea lui
Dumnezeu; am fost trimes să-Ńi vorbesc, şi să-Ńi aduc această veste bună.

• Dar Maria locuia în Nazaret, în Galileia, o zone nu prea preferată
• O zonă în care Israelienii s-au amestecat cu naŃionalităŃile înconjurătoare
• Şi chiar deaicea îşi alege Dumnezeu o femeie creştină

Ioan1:46
 Natanael i-a zis: ,,Poate ieşi ceva bun din Nazaret?”

Ioan 7:52 Farisei către Nicodem
Drept răspuns, ei i-au zis: ,,Şi tu eşti din Galilea? Cercetează bine, şi vei
vedea că din Galilea nu s-a ridicat niciun prooroc.”

Femeia aleasă: Maria
• Maria era logodită cu Iosif, urmaş a lui David
• Acestui David era prorocit un rege, dare v-a domni în veci
• Maria era fecioară. Mai mult nu este scris despre ea
• Din cauza aceasta nu avem dreptul s-o admirăm ca pe o sfântă

Prima întălnire cu Maria
• Îngerul Gabriel, trimis de Dumnezeu o salută:

Luca 1:28
,,Plecăciune, Ńie, căreia Ńi s-a făcut mare har; Domnul este cu tine,
binecuvântată eşti tu între femei!”

• Maria s-a speriat despre vorbele sale
• Dar îngerul o linişteşte cu cuvintele:

„ ... Ńi s-a făcut mare har; Domnul este cu tine.

a4ro08v1                                                                                                    @ „Cu Evanghelia pe drum” de Manfred Folk
 



                                                                                   2

• Îngerul îi explică, că va primi un fiu pe care-l va numi Isus, totuşi că e fecioară
• După intervenŃia ei, că aşa ceva e imposibil, primeşte şi explicaŃia necesară

Un mesaj deosebit

Pruncul pe care-l va naşte este voit de Dumnezeu
• El nu este din sămânŃa unui om, ci creat prin Duhul Sfânt
• ExplicaŃia detailată primeşte Iosif:

Matei 1:19-20
Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit, şi nu voia s-o facă de ruşine
înaintea lumii; de aceea şi-a pus de gând s-o lase pe ascuns. Dar pe când se
gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului, şi i-a
zis: ,,Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci
ce s-a zămislit în ea, este dela Duhul Sfânt.”

• Această creaŃie a Duhului Sfânt în poalele Marieie este pomenită în Vechiul
Testament

Geneza 3:15
Vrăşmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânŃa ta şi sămânŃa ei.
Aceasta îŃi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.”

• Este unicul loc în Biblie când se vorbeşte de sămânŃa unei femei

Un copil deosebit

El va fi salvatorul poporului Lui Dumnezeu
• Promis de Profetul Natanael către David:

2 Samel 7: 12 şi 16
Cînd Ńi se vor împlini zilele şi vei fi culcat cu părinŃii tăi, Eu îŃi voi ridica...
un urmaş după tine, care va ieşi din trupul tău, şi-i voi întări împărăŃia.... Ci
casa ta şi împărăŃia ta vor dăinui vecinic înaintea Mea, şi scaunul tău de
domnie va fi întărit pe vecie.”

• Propovăduit de 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).
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Isaia 9:6
Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul
Lui; Îl vor numi: ,,Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veciniciilor,
Domn al păcii.

• Dar ÎmpărăŃia lui Isus încă nu a început pe acest pământ
• SperanŃele salvării poporului Israel de subt dictatura militară nu s-a împlinit
• Nici Pilat nu a putut da un răspuns la această întrebare

Ioan 18:33-37
Pilat a intrat iarăş în odaia de judecată, a chemat pe Isus şi I-a zis: ,,Eşti
Tu Împăratul Iudeilor?” Isus i-a răspuns: ,,Dela tine însuŃi zici lucrul acesta,
sau Ńi l-au spus alŃii despre Mine!” Pilat a răspuns: ,,Eu sunt Iudeu? Neamul
Tău şi preoŃii cei mai de seamă Te-au dat în mâna mea: ce ai făcut?”
,,ÎmpărăŃia Mea nu este din lumea aceasta”, a răspuns Isus. ,,Dacă ar fi
ÎmpărăŃia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu
dat în mânile Iudeilor; dar acum, ÎmpărăŃia Mea nu este de aici.“  ,,Atunci
un Împărat tot eşti!” I-a zis Pilat. ,,Da”, a răspuns Isus. ,,Eu sunt Împărat.
Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc
despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.”

Dar nu a fost recunoscut de poporul Său
• Ironic documentează Pilat că Isus ar fi Împărat

Ioan 19:19
Pilat a scris o însemnare, pe care a pus-o deasupra crucii, şi era scris: ,,Isus
din Nazaret, Împăratul Iudeilor.”

Ioan 19:15
Dar ei au strigat: ,,Ia-L, ia-L, răstigneşte-L!” ,,Să răstignesc pe Împăratul
vostru?” le-a zis Pilat. PreoŃii cei mai de seamă au răspuns: ,,Noi n-avem alt
împărat decât pe Cezarul!”

Planul deosebit a lui Dumnezeu

Copilul acesta este fiul meu – zice Dumnezeu
• Dumnezeu personal mărturiseşte lucrul acesta în public

Matei 3:16-17
De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea
cerurile s-au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se în
chip de porumbel şi venind peste El. Şi din ceruri s-a auzit un glas, care
zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.”
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