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Îngerul i-a zis:
„Nu te teme, Marie;
cãci ai cãpãtat
îndurare înaintea
lui Dumnezeu. ªi
iatã cã vei rãmânea
însãrcinatã, ºi vei
naºte un fiu, cãruia
îi vei pune numele
Isus. El va fi mare,
ºi va fi chemat fiul
Celui Prea Înalt; ºi
Domnul Dumnezeu
îi va da scaunul de
domnie al tatãlui
Sãu David. Va
împãrãþi peste casa
lui Iacov în veci ºi
împãrãþia Lui nu va
avea sfârºit.”
Luca 1.30-33

Evanghelistul Luca ne reveleazã în capitolul 1.26-38 momentul în
care Maria, mama lui Isus, aflã de la îngerul Gavril despre întruparea în
pântecele ei a Celui ce va fi ºi este Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Cel promis
prin profeþii de demult. Din detaliile oferite de îngerul Gavril, redescoperim
minunea naºterii lui Isus, dumnezeirea Lui, felul cum S-a întrupat ºi reacþia
Mariei la aceastã veste divinã, neobiºnuitã.

Momentul în timp pentru anunþ

Primele douã versete ale
pasajului menþionat ne prezintã
momentul în timp al anunþului
despre naºterea lui Isus.
v.26 - „În luna a ºasea,
îngerul Gavril a fost trimis într-o
cetate din Galilea, numitã
Nazaret.”
Luca ne oferã date (vezi ºi
Luca 3:1) pentru a dovedi planul
sãu de a prezenta o istorie amãnunþitã a vieþii lui Isus. Luna a
ºasea din textul nostru se referã
la perioada de sarcinã a Elisavetei,
mama lui Ioan Botezãtorul. În
acea vreme, lumea obiºnuia sã
dateze evenimentele dupã viaþa
împãratului care era pe tron în
acel moment. Nu tot aºa face ºi
Dumnezeu. Pentru cei mai mulþi
Ioan Botezãtorul nu era o figurã
proeminentã, ca sã datezi ceva în
istoria omenirii, dar nu ºi pentru
Dumnezeu, ori pentru Fiul Sãu,
Isus Hristos. Lumea poate ignora
evenimentele spirituale ale omenirii, dar Dumnezeu, Autorul lor,
nu procedeazã la fel.
Este mai bine ºi mai sãnãtos
sã avem o perspectivã divinã a
ºtirilor care ne înconjoarã ºi ne
influenþeazã, decât o perspectivã
laicã ori lumeascã.
Mesagerul
v.26 - „ …îngerul Gavril…”
Dumnezeu a ales un anume
înger sã aducã vestea întrupãrii
lui Isus, Una din Cele Trei Persoane din entitatea divinã numitã
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convenþional de noi Dumnezeu.
Niciunul dintre scriitorii Noului
Testament nu menþioneazã îngerii aºa de mult ca doctorul Luca.
De 23 de ori, Luca întrebuinþeazã
acest termen. Gavril este menþionat de 4 ori în Scripturã (Daniel
8:16; 9:21; Luca 1:19,26).
Celãlalt înger menþionat cu
numele în Scripturã este Mihail
(cf.Daniel 10:13; 12:1; Iuda 1:9;
Apoc.12:7).
Gavril este de regulã îngerul
care anunþã, iar Mihail, îngerul
care executã. Gavril declarã,
Mihail aplicã. Gavril explicã
planul lui Dumnezeu, Mihail
executã acest plan. Amândouã
aceste slujbe sunt necesare. Gavril
a anunþat ºi naºterea lui Ioan
Botezãtorul. Chiar dacã Zaharia,
tatãl lui Ioan Botezãtorul nu i-a
cerut mesajul, Gavril a fost credincios slujbei lui, ºi a fãcut
anunþul. Trebuie sã învãþãm de la
acest slujitor divin sã nu dãm
înapoi datoritã opoziþiei pe care
o avem în proclamarea veºtii
bune a mântuirii prin Isus Hristos.
Localitatea
v.26f - „…într-o cetate din
Galileea, numitã Nazaret”
Localitatea unde are loc acþiunea este Nazaretul. Aici locuia
Maria în momentul anunþului
îngerului Gavril. Aici vor locui
Maria ºi Iosif dupã naºterea lui
Isus ºi aici are loc evenimentul a
cãrui faimã este legatã de naºterea
lui Isus. Astfel, dacã azi oraºul

