
Ești tu Acela ? Matei 11:1-3, Decembrie 2019 
De câte ori vin sărbătorile noi, predicatorii, ne gândim ce vom predica, pentru că 
vrem să aducem ceva nou, proaspăt. 
 Dacă Isus Hristos nu este Mântuitorul tău personal, atunci Crăciunul nu este 
sărbătoarea ta legitimă ! 
La nașterea Domnului s-a petrecut ceva supranatural, ceva ieșit din limitele 
normalului nostru, ceva ce omenește nu se poate explica. Credem că Dumnezeu a 
invadat lumea noastră sub forma unui bebeluș. Nu înțelegem, nu putem cuprinde 
necuprinsul, decât în foarte mică parte, și aceea prin credință. 
 
Isus nu a fost singurul prunc din Betleem. Astăzi în lume se nasc zilnic 35,000 de 
copii, și atunci se poate să se fi născut cateva mii. Dar ca acest bebeluș nu era nici 
unul - Unicat – Dumnezeu în carne și oase. Noi astăzi nu doar că vorbim despre 
acest eveniment, ci îl credem cu tărie, fiind înrădăcinați adânc în el. 
 
Dar dacă ceea ce credem noi nu este adevărat? Dacă moș Crăciun există și Isus nu, 
sau există ambii, sau Moșul e Isus? 
Ioan B.s-a îndoit de El, în temniță fiind. Matei 11:1-3. Nu cumva și noi ne îndoim 
ca Ioan B. atunci când ne aflăm în situaţii dificile? 
  

7 argumente că Isus este Acela profețit: 
1.Născut din femeie. Gen.3:15. În acest verset găsim 3 sentințe de judecată: 
-vrăjmășie între șarpe și femeie (Eva își dă seama că șarpele nu e de încredere); 
-de atunci încoace vor exista tot timpul două linii ale umanității aflate în conflict 
continuu, cei ai șarpelui vor voi să distrugă sămânța femeii; 
-va veni cineva care va zdrobi capul șarpelui, iar Acel Cineva este Mesia Hristos. 
Matei 1:18, Gal.4.4. 
 
2.Un descendent al lui Avraam. Matei 1:1. Știm din Gen 12 că Dumnezeu a 
intenționat să binecuvânteze întreg pământul prin Avraam,și deși cei doi soți erau 
foarte bătrâni, Domnul a făcut ca Sara să nască pe Isaac – Iacov – cei 12 patriarhi-
Israel- Isus la 2000 de ani după Iacov. 
 
3.Din seminția lui Iuda. Gen 49:10. Iacov îl prezice pe Mesia, Cel care va purta 
sceptrul de conducător din Iuda.Luca 1.33 ‘’din rădacina lui Iuda’’. Apoc.5.5 
 
4.Un urmaș al lui David. 2 Sam.7:12-16. Natan îi spune lui David că nu va fi lipsit 
de un urmaș la tron și nu se referă la Solomon doar, ci la Însuși Hristos. Matei 1.1, 
Luca 1.32,dar și Jeremia 23:5’’ Odraslă neprihănită’’. 



5.Anunțat de Ioan B. Atunci când Isaia profețea, vorbea despre un înainte mergător 
de-al Lui Mesia. Is.40:3, Maleahi 3:1. Atunci când Marcu 1:4-8 citează VT. 
combină Isaia 40 cu Maleahi 3, și-l introduce pe Ioan B.  
 
6.Născut din fecioară. Atunci când regele Ahaz s-a îndoit de promisiunea Lui 
Dumnezeu, Domnul îi răspunde și îi zice: am să îți dau un semn, Isaia 7:14. Îngerul 
spune în Matei 1:22 că ’’toate acelea s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise 
Domnul prin proorocul care zice...’’ 
 
7. Născut în Betleem. Acum se clarifică și mai mult subiectul. Ni se dă locul exact 
al nașterii. Mica 5:2 profețește cu 700 de ani înainte. Ciudat că liderii religioși știau 
asta, dar degeaba știau. Când Magii au întrebat ei au răspuns exact, dar nimic nu se 
mai întâmplă după aceea. 
 
Am arătat numai 7 profeții care s-au împlinit exact, profețite de 5 oameni diferiți 
care au trăit într-o perioadă de 1200 de ani. Cine este El, este El, Acela? Da!  
Fapte 10:43 ne spune că toți proorocii mărturisesc despre El ! 
 
Am descris doar 7 profeții, dar mai sunt aproximativ 300 de profeții despre venirea 
Lui Hristos în VT.Să fie toate acestea la întâmplare ? Nu poate fi întâmplător, ci 
toate aceste date se potrivesc exact cu Mesia cel promis. 
 
Profețiile îi stabilesc identitatea, minunile Îi demonstreaza puterea! 
 
Aplicația: El are puterea să facă ceea ce a promis, și anume să ne elibereze de și 
din păcat . Dacă nu este El Acela, atunci El nu are puterea să ne ierte de păcate, și 
nu ne poate schimba viața.  
Dacă Hristos nu ți-a schimbat cu adevărat viața, atunci Crăciunul este doar o 
ocazie de distracție. Tu poți pleca de aici râzând -e alegerea ta- dar vreau să îți 
spune ceva, El tot este Acela, îL poți nega, dar El tot este Acela.  
În final, Crăciunul trebuie personalizat. Deși Domnul Isus te iubește nu va intra cu 
forța în viața ta, în casa ta. Primește-L acum în inima ta. Fă o rugăciune cu voce 
tare, și dacă-L chemi El va veni. Amin! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Matei 1   Vrei să fii şi tu în spiţa de neam a Lui Isus, în calitate de copil al 
Lui? Dec.2019 
Arborele genealogic al Lui Isus ! O, CHRISTMAS TREE ! Când scuturi pomul 
cade din el roada bună, coaptă. Haideți să vedem ce cade din pomul vieții. 
 
În Biblie sunt prezentate personaje nobile precum Avraam. El este numit părintele 
credincioșilor. Dar în Biblie nu sunt menționați numai nobili ci și personaje 
negative, rele, sau chiar femei. În acest arbore sunt numite 5 femei (Tamar, Rahav, 
Rut,Văduva lui Urie, Maria).Astăzi noi ne vom ocupa de Rahav.  
 
*Rahav este a 31 generație de la Isus.Ca să aflăm mai multe despre această femeie 
mergem în cartea Iosua 2. Acolo găsim această femeie păgână, caananită, 
neascultătoare,idolatră, și prostituată. Ierihonul un oraș rău famat. Rahav, în alte 
traduceri ale Bibliei este numită hangiță, dar NT. o numește prostituată, nu doar 
hangiță. Televiziunile de astăzi descriu astfel de femei frumoase, dar nu este 
adevărat. Atunci ele aveau o viață foarte grea, și nu erau frumoase ci erau 
îmbătrânite înainte de vreme, multe nici nu aveau casă, trăiau cu frică permanent să 
nu fie prădate de puținii bani pe care-i strângeau. Rahav avea o casă în zidul cetății. 
Rahav trăia sub mânia unui Dumnezeu drept. Dar prin harul Lui Dumnezeu i se dă 
o posibilitate de a o lua de la capăt. 
 
Iosua 2:1 La casa lui Rahav ajung două iscoade. Hangiii de atunci trebuiau să 
spună imediat stăpânirii dacă vreun străin venea să se cazaze la ei. Dacă nu 
raportau autorităţilor personele străine riscau chiar să fie omorâți.  
 
*Esenţa Craciunului: Mântuirea, salvarea. Aici observăm acest aspect: 2 trimişi 
înainte de nimicire cu scopul de a salva. 
 
Dar ce a avut acestă femeie atât de special astfel încât să fie numită în spița de 
neam a Domnului Isus? 
Pașii de credință a lui Rahav (cineva i-a vazut, cineva era cu ochii pe ea): 
-ea a comis un act de trădare față de poporul ei, nu un act de credință. Ea nu s-a 
identificat cu poporul ei, ci cu poporul Lui Dumnezeu. Nu a zis cum se zice 
acum,că nu îmi las eu credința mea, nu îmi trădez patria. Ciudat,nu-i aşa?! 
Evrei 11:31 o notează în „hall of fame”.  



Iacov 2:25, o vede ca pe o credincioasă dovedită prin fapte. 
Iosua 2:9,10, 11 ea le ridică moralul acestor iscoade. Știu, am auzit, ni s-a tăiat 
inima de minunile pe care le-a făcut Domnul în mijlocul vostru o generație în 
urmă.v.11 căci Domnul Dumnezeu vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe 
pământ. Motivul „trădării” este că vrea să-şi schimbe ţara, poporul, destinaţia, vrea 
să scape de pieire. 
-ea și-a mărturisit credința ei în Dumnezeu. v11: Domnul este Singurul 
Dumnezeu. Ea are încredere în slujitorii Domnului. Vede în ei ultima ei șansă. 
-a pledat pentru milă.v.12,13. În viaţă 5 minute trebuie să fii deştept, spune 
proverbul românesc.  
-Daţi-mi un semn: între slujitorii evrei și aceasta femeie stă o funie cărămizie, ca 
sângele Mielului de altă dată la evreii din Egipt. Isaia 7:11,14.  
Exodul 12:22”la adăpostul sângelui Mielului”. 
 
*Semne ale harului lui Dumnezeu în viața lui Rahav: 
-Dumnezeu i-a dat posibilitatea să se pocăiască. Nu era nevoie de spioni ca să 
cerceteze țara, pentru că oricum Ierihonul avea să fie cucerit în mod miraculos, dar 
se pare că Domnul i-a trimis pe acești oameni înainte, pentru a le oferi acestor 
oameni o șansă de viață - șansa la pocăință. O femeie destinată pieirii are șansa 
unică de a fi salvată. Dacă aceste iscoade nu ar fi venit, ea nu ar fi avut șansa să se 
pocăiască, și ar fi pierit. Dar Domnul avea un plan cu ea. 
 
-Dumnezeu a salvat-o. Deși casa ei avea să fie distrusă, nu i-a mai păsat. Nu s-a 
mai uitat înapoi ca nevasta lui Lot, ci a vrut să-și scape viața. 
 
-Este așezată afară din tabără, pentru că era necurată. Iosua 6:22,23 
 
-Dumnezeu o transformă pe Rahav, viața ei. Prima dată o găsim în cetatea pieirii 
(6:22)  apoi afară din cetate pentru că era necurată (6:23). Ca femeie ca să treci la 
iudaism trebuiau făcute niște ritualuri de spălare, ca bărbat trebuia să fie circumcis. 
Dar nu stau mult afară, și Iosua 6.25 o arată în mijlocul lui Israel.   
 
-Rahav devine mamă în arborele genealogic al Lui Isus. Ea naște pe Boaz, soțul 
lui Rut, Iese, David. 
 
Lecția practică: toți oamenii pot beneficia de harul Lui Dumnezeu. Nimeni nu este 
prea rău ca să nu poată fi iertat. Dacă Domnul a putut ierta și transforma o astfel de 
femeie, te poate transforma și pe tine. 



Harul nu este despre ce să faci tu, ci despre ce a făcut Hristos. Nimeni nu merită 
harul, el este un dar primit prin credință. 1 Ioan 1:8 dacă ne mărturisim păcatele El 
este credincios și drept ca să ne ierte. Rom.10:9.2; Cor 5:17 făpturi noi,ca Rahav. 
 
 
 


