
         Luca 1:26-38           
Evanghelia lui Luca are un pronunţat caracter istoric şi este scrisă în special pentru 
greci şi intelectuali. Să nu uităm că Luca a umblat cu ap. Pavel. Grecii preamăreau 
omul, de aceea Luca le arată Omul desăvârşit, Omul Isus Hristos.  
 
Cezar Augustus era numit ‚’’DIVI FILIUS’’-Fiul divin vs. Isus, Fiul Omului.                          
Ce contrast scoate Luca în evidenţă ! Unul care îi obliga pe oameni să-l numească 
Augustus, iar Altul care este numit şi urmat din drag ! 
 
Lumea greacă a influenţat cultural mare parte a lumii începând din anul                                
365-323 b.Ch.din timpul lui Alexandru cel Mare, până în anul 31 b.Ch.când 
Egiptul ptolomeic a fost înfrânt de romani în bătălia de la Actium. 
Lumea romană prin pax romana – elementul politic, iar lumea iudaică prin 
elementul religios, au împlinit ce se spune în Galateni 4.4 (la împlinirea vremii). 
 
Fizic, cu cât ne-am apropiat de sărbătoarea naşterii Domnului, ziua s-a făcut tot 
mai mică iar noaptea mai mare. Abia după 22 Dec.când noaptea este cea mai mare, 
ziua creşte –Solstiţiul de iarnă. Spiritual vorbind este cam la fel. 
 
Pe la 1930 s-a generalizat sărbătoarea Crăciunului de către cei de la Coca Cola. Ei 
au ales culoarea roşie a moşului (ce culoare?). Când cuiva îi era sete ei ofereau 
coca cola. Noi azi când este sete cuiva îi oferim apă. Curios, Cuvântul nu este 
asemănat cu Coca Cola, ci cu apa. 
 
Distanţa de la Nazaret la Betleem=120 km (cam 3 zile de mers pe jos). 
 
Ce înseamnă să fim binecuvântaţi? 
Luca 1.28.Ce parte a acestui verset ne place cel mai mult? Binecuvântarea, nu? Sau 
mai ales binecuvântat eşti tu între ceilalţi! Aşa da, Doamne! Nu contează cât am 
eu, ci cât am eu în comparaţie cu vecinii. 
  Ce cred oamenii că este binecuvântarea: 
-sănătate fizică, bani, prestigiu, poziţie socială înaltă, relaţii, vârstă înaintată etc... 
 Dar ce a vrut să spună îngerul? Maria, Iosif erau binecuvântaţi dar erau 
săraci foarte. Ştim asta din jertfa lor. Magii le-au adus daruri fără de care nu se 
puteau descurca în acele împrejurări grele. 
2 Cor.8:9’’El măcar că era bogat S-a făcut sărac pentru noi, pentru ca prin sărăcia 
Lui noi să ne îmbogăţim’’. 
Fraţilor dacă avem bunuri materiale suntem binecuvântaţi? Asta vrea să spună 
îngerul? 
 



Maria, eşti binecuvântată pentru că eşti tânără, în putere, ai viaţa înainte ? Maria te 
tragi dintr-o familie bună, de aceea eşti binecuvântată. Nu ! 
 
 Cum vede îngerul binecuvântările? El le vede din punctul de vedere al 
cerului, al Lui Dumnezeu. Cerul are o vedere sănătoasă cu privire la binecuvântare. 
*Domnul este cu tine, te-a ales dintre femei, ţi s-a făcut mare har* 
 Iubiţi ascultători, sunteţi dvs.binecuvântaţi? Păi am porcul prelucrat, e la 
frigider, cârnaţii atârnaţi în balcon, am luat de la ţară 3 vedre de vin roşu, am 
plasmă, căldură în casă, etc...sunt un om binecuvântat??!! 
 Au existat odată nişte oameni care au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru 
binecuvântarea lor=Luca 7.30. Dumnezeu voia să-i binecuvânte, iar ei au refuzat. 
Cum aşa? Păi dacă Doamne mi-ai promite că voi câştiga la loto nu te refuz. Ce 
gândire măruntă, şi de rând. Oare câţi înţeleg binecuvântarea? 
 
 ’’Binecuvântată eşti tu’’- adică Domnul îţi oferă o şansă pe care nu o meriţi. 
Mult timp am crezut că a fost meritul Mariei că a fost aleasă, dar nu este aşa. Deşi 
ea a fost o fată deosebită, harul e har, nu este oferit prin merit, ci spune:’’ţi s-a 
făcut mare har’’. Maria este deosebită pentru că acceptă harul. Nu-l acceptă în mod 
uşuratic, ci îşi dă seama că e ceva ce îi va schimba viaţa, deşi nu înţelegea mare 
lucru. Era turburată, speriată, pune întrebări, cum se va face lucrul 
acesta....conştientă că acest răspuns îi va afecta întreaga viaţă ce va urma ! 
 
Îngerul îi explică în v.35, iar Maria nu înţelege nimic. Mai ni se dă o explicaţie de 
data asta de Însuşi Domnul Isus Hristos. Ioan 3.5,6.Nicodime, este lucrarea 
Duhului Sfânt.Doamne, cum să mă nasc a doua oară ? 
Fraţilor, oameni buni, Maria nu a fost mai privilegiată decât noi.Şi noi suntem la 
fel de privilegiaţi, dacă merităm? Nu. Motivul chemării la binecuvântare este în 
Dumnezeu, nu în tine. Ce urare ţi se face şi ţie astăzi!!! Te turbură această urare? 
Sau gândul este la oalele cu carne ... 
 
’’Domnul este cu tine viteazule’’!!! Cine, eu? Mă ascund de Madianiţi şi mă 
numeşti viteaz? Eşti viteaz de acum încolo prin ce vei face împreună cu Mine, zice 
Domnul ! (Ghedeon) Judec.6.12 
 
Mărturia Mariei: 
A.Maria îL primeşte pe Isus. Maria trăia o viaţă de neprihănire şi aştepta venirea 
Lui Mesia. O noapte adâncă de 400 de ani.Nici un profet nu a mai vorbit. 
Deodată apare un înger la Maria şi o binecuvântează. Îngerul îi pune o 
întrebare:’’îl primeşti pe Isus, Mesia ?’’ Dar cine nu L-ar primi, nu? 
-Răspunsul Mariei a fost:’’iată roaba Domnului, facă-mi-se după Cuvântul tău’’. 



Care este răspunsul tău astăzi? Îngerul Domnului nu pleacă în cer până nu-i dai un 
răspuns. Îl primeşti sau îl respingi? 
 
Şi Maria avea priorităţi în viaţa ei. Să facă nunta, după care îl putea primi pe 
Mesia, dar ce i s-a propus era o urgenţă, de aceea ea a lăsat totul şi L-a primit. 
Fraţilor care vreţi să faceţi altele înainte de a-L urma pe Domnul, ce garanţie aveţi 
că veţi trăi ca să apucaţi să faceţi ce v-aţi propus? 
 
B.Maria îL poartă pe Isus. Luca 1.39. După ce-L primeşti pe Isus apar schimbări 
radicale. Maria simte nevoia de creştere spirituală, de aceea se duce în grabă într-o 
cetate preoţească, la verişoara ei Elisabeta. Acolo stă 3 luni. 
 
C.Maria caută părtăşia sfinţilor. Ce bucurie între aceste două femei smerite. Ce 
cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu. 
 
D.Maria îL prezintă pe Mesia şi altora. Luca 2.22. Să-L prezinţi pe Isus costă. O 
jertfă, oricât de mică. Costă, dar se merită. 
 
E.Maria intră în Împ.Cerească nu ca o co-mântuitoare, ea nu este o prelungire a 
Trinităţii, ci ca un copil al Lui Dumnezeu. Este cel mai înalt rang pe care un om îl 
poate primi. 
 
Iubiţi ascultători, în final vreau să închei cu o concluzie: 
-Ioan 3.18,19 ’’Judecata aceasta stă în faptul că oamenii au iubit mai mult 
întunericul decât lumina.’’ 
Vedeţi dvs.este o problemă de iubire – este o problemă de alegere.  
Ce alegi astăzi să iubeşti cel mai mult? 
A fi binecuvântat depinde de acceptarea sau respingerea Harului lui Dumnezeu. 
Doamne chiar dacă nu înţeleg lucrarea Harului, vreau să fiu binecuvântat. 
Doamne vreau să fiu binecuvântat aşa cum Tu descrii binecuvântarea, vreau ca 
Emanuel, Dumnezeu să fie cu mine. 
Dumnezeu ţi-a oferit şi astăzi îndurarea Lui. El vrea ca în tine să locuiască măreţia 
Lui. El vrea să te transforme în Templul Duhului Sfânt. 
 
2 Sam 22.29’’ Da, Tu eşti lumina mea, Doamne! Domnul luminează întunericul 
meu. 
 


