
  Binecuvântarea se revărsa din cer şi la acest Crăciun!  
                    Evanghelia Luca 1:26-38 
1.Ce este binecuvântarea din punct de vedere biblic? 
Evanghelia Luca 1:28 spune: Îngerul a intrat la ea, şi a zis:’’Plecăciune ţie, căreia ţi s-a făcut 
mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei’’. 
 
Ce cred oamenii că este binecuvântarea: sănătate fizică, bani, poziţie socială, prestigiu, relaţii sus 
puse, vârstă înaintată, etc. Din curiozitate privesc la televizor ce spun oamenii care se duc să se 
închine, ce vor ei, de ce se duc, iar cei mai mulţi vorbesc despre lucruri materiale.  
Ce gândire măruntă ! Iubiţi cititori, haideţi să fugim de mentalitatea de găină care caută prin 
gunoaie; haidem să vrem să fim fii şi fiice de Dumnezeu, prin acceptarea Lui Isus ca Domn şi 
Mântuitor în inimile noastre. 
 
Dar ce a vrut să spună îngerul prin binecuvântare: Maria şi Iosif erau binecuvântaţi, deşi erau 
foarte săraci. Ştim că erau săraci văzând ce jertfă au adus ei la Templu, şi anume o pereche de 
turturele, sau doi pui de  de porumbei. 
2 Corinteni 8:9 ne scrie:’’El măcar că era bogat S-a făcut sărac pentru noi, pentru ca prin 
sărăcia Lui noi să ne îmbogăţim’’. Domnul Isus născut în ieslea Betleemului acum 2000 de ani, 
este bogăţia noastră! El a coborât din cer ca noi să putem urca la cer! 
       
  Cerul are o vedere sănătoasă cu privire la binecuvântare: ’’Domnul este cu tine’’. Iată 
care este definiţia binecuvântării: Hristos Domnul!  
Dragi cititori, sunteţi dumneavoastră binecuvântaţi? Şi când întreb, nu mă refer la porc, la 
cozonaci, la cârnaţii afumaţi, şi la vinul luat de la via părinţilor de la ţară, nici la cărucioarele 
pline de cumpărături.  
Este Domnul Isus cel înviat şi înălţat cu tine, în tine?  
Biblia ne spune să căutăm mai întâi binecuvântarea Lui, iar celelalte lucruri ni se vor dărui pe 
deasupra. Aici este vorba de o urgenţă – urgenţa mânturii. 
 

Binecuvântarea este personală: Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu. Dumnezeu vrea să 
vă binecuvânteze pe fiecare în parte, separat, personal. Dumnezeu nu ne cheamă la nivel de 
mulţime, ci la nivel de individ. 
Nu a fost meritul Mariei că a fost aleasă. Deşi ea a fost deosebită, harul e har, adică nu ni se oferă 
ceva prin meritul nostru, ci Maria este deosebită prin faptul că acceptă darul Lui Dumnezeu.  
Era conştientă că acest ’’Cadou’’îi va schimba viaţa pentru totdeauna. Maria împreună cu 
viitorul soţ îşi fac planuri de căsătorie, dar Domnul intervine în viaţa lor şi nimic nu mai este ca 
înainte,iar ei acceptă schimbarea. Deşi Maria are şi ea priorităţile ei, ea lasă totul şi-l urmează pe 
Domnul. Noi astăzi facem fel de fel de planuri, dar fără să-i cedăm Lui primul loc în viaţa 
noastră. 
 
2. Cum înţelege Maria binecuvântarea: 
A. Îl primeşte pe Isus. Maria nu a fost mai privilegiată decât noi cei de astăzi. Şi noi putem primi 
acest ’’Cadou Minunat - Isus’’, şi să îl lăsăm să crească în mintea, şi în inima noastră, spunând şi 
noi ca Maria: ’’Iata roaba Domnului, facă-mi-se după Cuvântul Tău, trebuie că El să crească în 
viaţa mea, iar eu să mă micşorez.’’ 
Dragul meu, acum, în timp ce citeşti, Îngerul Domnului stă lângă tine şi aşteaptă un răspuns: 



-ce vei face, îL vei primi, sau îL vei respinge, ce decizie iei?! 
B. Maria îL poartă pe Isus. Luca 1:39. După ce-L primeşti pe Isus, apar noi priorităţi în viaţa ei. 
Ea trebuie să plece de acolo şi să fugă la verişoara ei, Elisabeta. Oriunde se duce Maria Îl ia pe 
Hristos cu ea. 
C.Maria caută părtăşia sfinţilor în viaţă. Când eşti bucuros, simţi nevoia să împărtăşeşti cu 
cineva acest sentiment. Ce bucurie pe cele două femei în care trăia Hristos. Hristos este Domnul 
bucuriei! 
D. Maria Îl prezintă pe Isus şi altora. Luca 2:22. Ca să-l prezinte pe Isus şi altora, pe Maria a 
costat-o ceva, o jertfă oricât de mică, dar a plătit. 
E. Maria intră în Împărăţia Lui Dumnezeu cu cel mai înalt rang – pe care orice om care-L 
primeşte pe Domnul Isus în inima lui – copil al Lui Dumnezeu. 
 
În final vreau să spun următoarele: a fi binecuvântat depinde de acceptarea sau de respingerea 
Mântuitorului mort, înviat şi înălţat la ceruri. 
Esenţa mântuirii constă în Moartea – Învierea – Experimentarea Lui în viaţa mea. 
 
Rugăciune:’’Doamne chiar dacă nu înţeleg prea mult harul, vreau ca de acum încolo să fiu o 
fiinţă binecuvântată. Cred că Tu ai murit şi pentru mine, de aceea, te rog Doamne Isuse, vino în 
inima mea, iartă-mă şi fă din mine copilul Tău. Amin!’’ 
 
       


