
  Înscrierea în cursa mântuirii ! Luca 2:1-40 
 Introducere:        

 De ce L-au respins iudeii pe Mesia ? 
-erau foarte cunoscători ai VT. în scrierile rabinice există în jur de 450 de citate din VT. cu 
referire la Mesia. Atunci de ce a venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit? Pentru că tiparele după 
care încercau să-L identifice pe Mesia erau atât de deformate în minţile lor, încât când a venit El 
nu au reuşit să-L recunoască. Ioan 5:44 – mândria le împiedica minţile, păcatul produce blocaje 
în minţile noastre cum vorbeam odată. Faptul că preoţii ştiau unde are să se nască Isus, arată că 
ei nu au vrut să I se închine, nu că nu ştiau, au murit de foame cu pâinea la îndemână. 
 Domnul Isus se descoperă în Scripturi:  
Ioan 5:39; Luca 24:25-27; Ioan 12:40. În discuţia purtată cu cei 2 ucenici pe drumul Emausului 
se citează din 17 cărţi din Biblie:’’şi le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la El’’. 
’’S-a împlinit ce vestise proorocul prin..’’- Matei 1.22;2:15,17,23. 
Deci semnele mesianităţii Lui Isus sunt presărate de-a lungul întregului VT.1Cronici 17:1-7 
Matei nu este preocupat în scrierile sale de iesle, de naşterea în sine ca Luca, ci el vrea să 
stabilească o legătură făcută în VT. între Pruncul născut, şi Fiul promis lui David: Isaia 
9:6,7;11:23. Luca însă ne dă mai multe detalii : 
   Textul propriu-zis: 

 Psalmul 40:7,8 – înscrierea în cursă s-a făcut din cer, acolo a fost adresată 
întrebarea:’’cine va merge pentru noi?’’Isaia 6:8. Domnul Isus a fost Singurul găsit vrednic  , 
Apoc.5:4,9,12. Cine se va fi putut califica pentru această jertfă ?  Doar ISUS,atât.Evrei 7:25-26 
 
-născut în simplitate – v.1-7.Cursa a început din cer şi se coboară pe Pământ, într-o iesle a 
Betleemului, unde au poposit probabil 40 de zile. Leviticul 12:1-8.   
Dumnezeu a chemat la Cursa Mântuirii, dar doar Unul S-a înscris, fiind Singurul vrednic să 
moară. Cine sunt cei ce sunt chemaţi să beneficieze de această victorie: toţi oamenii care-L 
primesc în inimile lor. Nu vrei să te înscrii şi tu în această cursă? Pe lumea aceasta sunt 2 feluri 
de înscrieri, una este obligatorie, (cursa Cezarului ) iar cealaltă benevolă, (cursa mântuirii) şi care 
te poate face liber dar doar ea te poate scăpa de prima, nimeni altcineva. 
 
Cezarul a poruncit o altfel de înscriere, într-o altă cursă, pentru că şi el are interesele lui proprii. 
La ce înscriere se referă Cezarul? Se pare că şi Cezarul (satan) oferă multe, foarte multe opţiuni 
ale mântuirii, şi în această cursă investeşte extraordinar de mult, dar se vede de fapt ce urmăreşte. 
De fiecare dată când se face o astfel de înscriere (recensamant), se are în vedere ceva, şi anume 
controlul,supunerea, taxele etc.. În loc să strângă taxe şi biruri, Cezar ar fi trebuit să fie acolo, la 
Betleem, şi să se închine înaintea Fiului lui Dumnezeu. Isus Hristos l-ar fi putut forţa să facă 
acest lucru, dar nu a făcut-o. El nu a renunţat la divinitatea Sa, ci numai la prerogativele 
divinităţii. El a venit în lume ca un copilaş ! 
În această cursă ’’a mântuirii neamului’’, şi azi se înscriu mulţi care promit multe, dar cursa 
mântuirii s-a încheiat de mult, s-a declarat câştigătorul, iar toţi ceilalţi care vin sunt hoţi şi 
tâlhari. 
-laudă Lui Dumnezeu v.8-14.Un înger puternic recită din Biblie, corul îngeresc a făcut repetiţie 
serioasă pentru a cânta în faţa unor păstori, pentru că ei cântau pentru Împăratul Hristos, nu 
pentru oameni, oricine ar fi fost ei. Pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui. Îngerii nu au spus 
să fie pace pe tot pământul, ci s-au referit la pacea oamenilor plăcuţi lui Dumnezeu. De ce fac 
această subliniere? Pentru că, aşa cum spune Isaia, cei răi n-au pace (Isaia 48:22). Nu poate 



exista pace atâta vreme cât trăim într-o lume dominată de Satan. Dar este o pace pentru oamenii 
plăcuţi lui Dumnezeu. Dacă L-aţi primit pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor personal 
cunoaşteţi această pace a lui Dumnezeu. În Romani 5:1 este scris: “Deci, fiindcă suntem socotiţi 
neprihăniţi prin credinţă avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.” 
 
-semnul după care-L veţi cunoaşte. Luca pune accent pe umanitatea Domnului Isus. Naşterea 
Domnului Isus este un semn.Isaia 7.14:’’o fecioară să rămână astfel însărcinată, este un semn’’! 
 În momentul în care are loc această profeţie Ahaz era cel care conducea regatul. El era 
unul din regi slabi ai lui Israel, un rege care a dus poporul în rătăcire.  Dumnezeu îl trimite pe 
Isaia să ducă un mesaj pentru acest rege dar Ahaz nu ascultă. Atunci Dumnezeu i se adresează 
din nou: 
v.10,11,12 Domnul a vorbit din nou lui Ahaz, şi i-a zis: ,,Cere un semn dela Domnul, Dumnezeul 
tău; cere-l, fie în locurile de jos, fie în locurile de sus.`` Ahaz a răspuns. ,,Nu vreau să cer nimic, 
ca să nu ispitesc pe Domnul.``  
Aţi auzit răspunsul lui Ahaz? Nu vrea să ceară nici un semn ca să nu ispitească pe Dumnezeu. Să 
nu credeţi că era pioşenie în răspunsul lui. Era ipocrizie. Dar Dumnezeu va da un semn, pentru că 
el nu va fi numai pentru casa lui Ahaz ci pentru întreaga casă a lui Iuda. Acum urmează semnul: 
Iată, fecioara va rămînea însărcinată, va naşte un fiu, şi-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu 
este cu noi).  
 
-mărturisirea păstorilor v.15-20. Simpla prezenţă a îngerilor, a laudei şi închinării îi schimbă pe 
păstori: s-au organizat, au văzut urgenţă v.17 ‚’’să mergem’’, hotărâre, dorinţă de a vedea ce li 
s-a spus. De spus se spun multe, dar câţi oare doresc să vadă cu ochii lor:’’mântuirea’’. 
Luca 2.30. Cum s-au întors astfel de oameni la treburile lor? Lăudând şi slăvind pe Dumnezeu. 
Observaţi diferenţa dintre păstori şi preoţi? Unii cunoşteau evenimentul intelectual,alţii cu inima, 
îl trăiau.Câtă diferenţă !!! 
 
-Maria păstra (ceva preţios) toate aceste cuvinte în inima ei şi cugeta la ele. 
 
-Împlinirea legii. Domnul ISUS  a fost închinat Domnului v.23 în a 8-a zi, ziua unui nou început. 
Faptul că Maria şi Iosif au adus jertfa la Templu arată că erau şi ei oameni la fel ca toţi ceilalţi,şi 
ei aveau nevoie de Mântuitor. Jertfa era pentru Maria, nu pentru Prunc. 
 
- prezenţa magilor.Aduc daruri de care aveau nevoie să se coboare în Egipt. Domnul Isus se 
coboară, se smereşte, se identifică cu poporul Său rob în ţara Egiptului.Arată că era cu poporul 
Său în robie,ne arată că Emanuel este cu noi, într-adevăr şi în momentele grele ale vieţii noastre. 
Magii nu erau doar ei,să zicem 3 persoane, pentru că să ai la tine aşa daruri, şi să călătoreşti 
singur prin pustie era periculos,deci ei aveau o escortă mare cu ei.Astfel se face că tot 
Jerusalimul se turbură împreună cu Irod. 
 
-uciderea pruncilor. Rama este o localitate de graniţă între cele 2 regate, tot aşa Rahela era 
mama şi a Împ.de Nord prin Iosif (Efraim si Manase), şi a celei de Sud prin Beniamim, deci era 
cumva coloana vertebrala, rădăcina comună a ambelor regate. Ca soţie favorită a lui Iacov, ea era 
mama întregului Israel. Crudul Irod omorâse multă lume, pe soţia lui, 2 copii de-ai săi. 
 



-cursa a durat 3.5 ani, a alergat-o Singur Domnul Isus, iar cursa mântuirii s-a terminat la Cruce, 
la înviere. 
-Evrei 12.2 ne arată că acum este rândul nostru să alergăm în maratonul răspândirii 
Evangheliei.Nu suntem singuri, ci El ne-a trimis în inimă Duhul Sfânt.Prin Duhul, El va fi cu noi 
în toate zilele. 
Ioan 12.32 ‚’’după ce voi fi înălţat de pe Pământ voi atrage la Mine pe toţi oamenii’’. 
 
Vrei să te înscrii şi tu la acest, nu sprint, ci maraton !? 
 
Lumea aceasta este plină de contraste şi asemănări, ca şi lumea de atunci: 
Cezarul – săracul Iosif 
Îngerii – păstorii 
Păstorii – Iosif Maria şi Pruncul 
Templul – ieslea 
Irod – magii 
Lumina – întunericul din inima lui Irod şi a cărturailor vremii 
 
 
 
 


