
         Pentru ce s-a născut Hristos !   Luca 2 :1-20 
 

A. O prezentare generală a lucrării lui Isus: 
 
a) Primul născut al unei noi rase umane 
b) Fratele mai mare al unei familii noi 
c) Răscumpărătorul umanităţii pierdute 
 
a) Isus, Întâiul născut al unei noi omeniri. Luca 2:7 
Genealogia din Matei ni-l prezintă pe Isus începând de la David fiul lui Avraam, 
pentru a ni-l arăta pe Isus ca Mesia cel aşteptat de evrei. Însă aşteptările lor erau 
altele de la Cel ce avea să vină, şi astfel se face că ei nu L-au primit. Ioan 1:11. 
 
Luca merge însă înapoi pe fir către Adam, pentru a ne dovedi umanitatea lui Isus, 
dar nu se opreşte aici, ci se opreşte cu genealogia în Dumnezeu. 
Luca ne duce cu gândul la cei „2 Adami”, descrişi în epistole, Isus fiind ultimul 
Adam. 1Cor.15:45. Ambii „Adam” au fost oameni şi au fost capi ai umanităţii. 
Luca îl prezintă pe Isus fără păcat, perfect. Isus nu a fost conceput dintr-un tată 
uman, deci El nu a moştenit păcatul. Dumnezeu priveşte bărbatul ca fiind 
responsabil de căderea în păcat. Bărbatul este responsabil de soţia lui – Efeseni 
5:23,24, tatăl responsabil de copiii lui – Efeseni 6:4, Adam este vinovat, 
responsabil de căderea în păcat, nu Eva. Gen 3:17-19. 1 Cor.15:21,22. Romani 
5:14,17. 
 
Noi moştenim păcatul de la părinţii noştri, prin Adam, şi prin înfăptuire personală, 
dar Isus, nu ! 
Isus nu a păcătuit niciodată. El nu a moştenit păcatul de la Tatăl lui. Dumnezeu nu 
i-a imputat păcatul adamic lui Isus, pentru că nu Adam a fost tatăl lui. 
 
Totuşi nu sunt numai contraste, ci şi asemănări între Isus şi noi: 
-Dumnezeu Tatăl a suflat suflare de viaţă în trupul de pământ al lui Adam, iar 
Fiului Lui I-a pregătit un trup.  Evrei 10:5 
 
Naşterea (Concepţia) din Fecioară este extrem de importantă pentru că stabileşte 
viaţa şi originea fără păcat al lui Isus: nu a moştenit păcatul de la Adam. 
Dacă Isus ar fi avut păcat, nu ar fi putut fi Mântuitorul nostru. Evrei 7:26; 5:9. 
 
Isus nu a înfăptuit în timpul vieţii Sale nici un păcat. Luca 4:1-13 



Diavolului i s-a permis să-L ispiteasca pe Isus în cele trei feluri în care au căzut 
primii oameni: pofta cărnii, pofta ochilor, mândria vieţii fără Dumnezeu, dar Isus a 
ieşit din ispită tot la fel cum a intrat, plin de Duhul Sfânt. 
 
b) Fratele mai mare dintr-o familie. Isus este descris ca fiind Capul noii rase 
umane, dar cu toate acestea, El nu se intitulează „Tatăl lor”, ci fratele mai mare. 
Deşi este astfel descris nu se neagă divinitatea Lui cum cred unii. El este ca noi, 
seamănă cu noi, vrăjmaşii nu L-au recunoscut dintre ceilalţi ucenici în Grădina 
Gheţimani, pentru că El semăna cu ai Săi.  
El este ruda noastră din cer, dar este Dumnezeul – Om. Luca deci, Îl descrie pe 
Isus ca Om. În ev. Luca Isus se roagă mult, Isus îşi lua puterea de la Tatăl, 
depindea 100% de Tatăl. Lucrarea lui Isus este scoasă în evidenţă ca fiind făcută 
prin Duhul. Luca 2:40 şi 2:52. 
 
c) Răscumpărătorul nostru, ruda noastră cu drept de răscumpărare se aseamănă cu 
noi, s-a făcut ca noi ca să ne scoată din mocirla păcatului. El S-a făcut ca noi, 
pentru ca noi să vedem cât ne iubeşte, ca noi să vedem că El a venit să ne apere de 
vrăjmaşi. El este fratele nostru mai mare. El ne apără de Satan şi demonii săi, 
mijloceşte pentru noi, renunţă la prerogativele de Dumnezeu de dragul nostru. 
 

B.  O prezentare în detaliu a lucrării Domnului: 
 
1. Isus S-a născut ca să moară. Nici un alt copil nu s-a născut cu acest scop. Dacă 
întrebi pe oricine care are un nou născut, nu îţi va spune că acel copil s-a născut 
pentru acest scop. Chiar Adam care nu a fost născut, ci a fost creat din ţărâna 
pământului, nu a fost făcut cu acest scop nobil, să moară. Moartea lui Hristos a fost 
cea mai nobilă moarte. 
Nimeni altul nu se va mai naşte cu scopul de a muri. De fapt Dumnezeu a venit în 
Hristos, ca să moară El pentru noi, ca noi să nu mai murim niciodată. De fapt cei 
ce îşi încredinţează viaţa lor în braţul Domnului, nu mai mor niciodată. Credeţi 
asta? Pe ce bază? Pe baza celor spuse în Sfânta Scriptură: 
 
-Ioan 5:24 ”a trecut din moarte la viaţă”. Omul fără Hristos, este mort, dar primind 
lucrarea Lui Hristos pentru tine, El te naşte din nou, la o altă viaţă. Duhul naşte din 
nou, nu omul. Omul a născut o dată, dar a falimentat. De data asta Dumnezeu 
rezolvă problema. 
-Ioan 11:25”..cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi”. Ex.Lazar!  
Aici ne învaţă despre cel ce a murit credincios. El nu este mort, ci este viu.  
 



Un mare om al Lui Dumnezeu spunea despre el când va fi fost decedat:”nu vă 
uitaţi la trupul meu gândindu-vă că sunt mort, căci sunt mai viu decât voi”. 
 
*De ce a trebuit să moară Isus: 
- Ca să fie Un Mântuitor al tuturor oamenilor. Luca 2:1, Evrei 5:9. 
-ca să-l distrugă pe diavolul. v.14. David i-a tăiat capul ameţitului de Goliat cu 
propria-i sabie. Tot la fel, Isus L-a biruit pe diavolul cu propria-i armă:”moartea”. 
Plata păcatului este moartea. Păcatul a fost frica omului, dar pentru cel ce este în 
Hristos, nu mai este păcat, deci nici moarte, şi în concluzie, nici o frică. 
Moartea a fost adusă de diavolul, el avea puterea morţii, prin păcat. Isus a omorât 
moartea cu Moartea pe moarte călcând. Diavolul cere să fim omorâţi – că suntem 
vinovaţi, dar Rom.8:1spune ”acum dar nu mai este nici o osândire..”.  
2 Timotei 1:10.  „Moartea a fost înghiţită de biruinţă”.1 Cor 15:54c.  
 
-Ca să arunce în iad pe toţi vrăjmaşii Lui. Apoc. 19:20;20:10,14,15 
(Fiara, Proorocul Mincinos, Diavolul, Moartea, Locuinţa Morţilor, oricine nu a fost 
găsit scris în cartea vieţii). Isus ţine cheile LM: Apoc.1:18. 
Eşti tu prieten cu Dumnezeu, sau vrăjmaş? Unde îţi vei petrece veşnicia?! Cu cine,  
În compania cui? „Astăzi vei fi cu Mine în rai”. Ce companie! 
 
-ca să-i distrugă lucrările:  
1 Ioan 3:8”Fiul Lui Dumnezeu S-a arătat ca să distrugă lucrările diavolului”. 
Păcatul este invenţia diavolului, şi prin păcat ne ţine robi, ne amăgeşte, ne minte, 
ne înşeală, vrea să ne ducă în iad cu el. De aceea vă vestim Evanghelia, ca să vă 
trezim, şi să scăpaţi din cursa celui rău. 
-Înşeală: 2 Cor.11:13-15. Matei 24:24 
-Apoc.12:10 ”..ne pârăşte..”. Romani 8:33,34 ”Cine va ridica pâră împotriva 
aleşilor Lui ?”. Un pârâş este o persoană care simte că nu mai are nici o armă de 
luptă împotriva cuiva, cu excepţia pârei. Pâra arată neputinţa celui ce pârăşte! 
 
Hristos a murit pentru noi şi oricine se recunoaşte păcătos şi crede în El să capete 
iertarea.  Fapte 10:43.  
Isus este singura Cale de acces la Dumnezeu. Ioan 14:6.  
Isus este Uşa, singura uşă de acces în cer. Ioan 10:9. 
 
2.Isus  S-a născut ca să moară pentru e ne oferi în dar eliberarea. Eliberarea de 
sub puterea diavolului, care prin păcat ne ţinea robi toată viaţa.  
-Isus este reprezentantul nostru în faţa lui Dumnezeu Tatăl.v.17a. Isus este singurul 
Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos. Isus ne-a împăcat cu 
Tatăl.v.17b. 2 Cor.5:19. 



-a murit ca să ne elibereze de frica morţii. v.15. Prezenţa păcatului neiertat în viaţa 
noastră aduce frică, robie, povară, dar prin Hristos avem eliberarea. Ioan 8:32”veţi 
cunoaşte adevărul,şi adevărul vă va face liberi”. Ioan 14:19 ”fiindcă Eu trăiesc, şi 
voi veţi trăi !” 
 
3.Este posibilă eliberarea ta şi a mea. De ce a venit Hristos? Ca să moară, şi prin 
moartea Sa a distrus puterea diavolului care-i ţine robi pe oameni. Vrei să fii liber?  
 
Mântuit ca prin foc?! Nu vă amăgiţi. Este posibil dar atât de riscant încât rişti să te 
duci în eternitate cu diavolul, îţi rişti viaţa ta veşnică. 
 
Vrei un Crăciun fericit? Dacă ai doar sărbătoarea, ea vine şi trece şi lasă-n suflet un 
gol. Dar dacă îL ai pe sărbătorit ai parte de o bucurie veşnică. Pruncul Isus a trebuit 
să crească, să moară pentru noi ca lucrarea Lui de mântuire să fie eficientă. De 
aceea nu rămâne la stadiul de Prunc, ci mergi la Omul Isus. 
 
 


