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3. La Dumnezeu nici-un lucru nu este imposibil 
Luca 1, 26 – 38 

 
   A�a cum am v�zut din istorisirea anterioar�, preotul s-a întors mut din Templu. El nu 
putea vesti poporului vestea minunat� despre apropierea lui Mesia, ci a trebuit s-o duc� cu 
el în mun�i s�i ca pe o tain� lini�tit�. Toate acestea erau indicii c� existen�a Templului se 
apropia de sfâr�it. 
   Cu totul altfel se prezint� a doua istorisire. Ea nu este adresat� unui preot, ci unei tinere 
israelite. Ea nu are loc în Templu, ci în Nazaret în Galilea; nu în timpul t�mâierii la altar, 
ci în locuin�a modest� a fecioarei Maria. Maria îns� nu prime�te pe mesagerul cerului cu 
necredin��, ci cu credin��. „Îngerul s-a ar�tat“, se spune la Zaharia, �i „îngerul a 
intrat“, se spune aici (versetul 28). Acela a primit f�g�duin�a, c� so�ia, b�trâna Elisabeta, 
îi va na�te pe antemerg�torul lui Mesia, �i s-a îndoit. Dimpotriv�, Maria a auzit lucruri ne 
mai auzite, c� ea va na�te pe Mesia Însu�i, pe „Fiul lui Dumnezeu“, �i anume ca fecioar�, 
�i ea a fost gata s� cread�!  Preotul a trebuit s� se reîntoarc� acas� mut cu mesajul ceresc 
�i abia când i s-a n�scut fiul �i-a rec�p�tat graiul. Maria dimpotriv�, este imediat plin� de 
bucurie sfânt� �i se gr�be�te s� mearg� la Elisabeta ca s� vesteasc� fericirea ei cu laud� �i 
mul�umire. Aceasta este diferen�a dintre vechiul �i noul leg�mânt. 
    F�r� s� se �in� seama de aceast� diferen��, prin care se vestea m�rimea noului leg�mânt 
fa�� de vechiul, dep��irea iudaismului de c�tre cre�tinism, au loc totu�i cele mai intime 
rela�ii �i înrudiri dintre vechiul �i noul leg�mânt. Ambele vestiri sunt f�cute de a c e l a � i  
î n g e r ! În cea de-a doua vestire îngerul spune despre prima vestire. Unul este c e l  
t â r z i u  n � s c u t  al unei perechi de preo�i b�trâni, „trecu�i de timpul lor“, cel�lalt este 
î n t â i  n � s c u t u l  unei f e c i o a r e . Cel t�rziu n�scut va fi umplut cu Duhul Sfânt în 
pântecele mamei, Cel de-al doilea va fi c o n c e p u t  în puterea Duhului Sfânt prin 
ac�iunea puterii lui Dumnezeu care o va umbri �i e a  Î l  v a  n a � t e .  
   „A fost o or� sfânt�, acea în care a avut loc ceea ce ni se poveste�te aici, ora în care 
fecioara ne va d�rui pe Fiul, va d�rui lumi un Mântuitor, p�mântului o via�� nou�, 
omenirii pe Fiul lui Dumnezeu – ora conceperii lui Hristos, ora în care Cuvântul lui 
Dumnezeu, Logosul ( Ioan 1, 1), a venit pe p�mânt în carne! Pentru citirea acestei 
istorisiri se cere medita�ie �i cel mai sfânt sim��mânt. Ea trebuie citit� cu adorare �i 
smerenie (Exodul 3, 5)“ (Heubner). 
   Vestirea descenden�ei minunate a lui Hristos dintr-o „fecioar�“ a fost deja profe�it� în 
Paradis (G e n e z a  3 ,  1 5 ). Aceast� f�g�duin��, în care este vorba despre s�mân�a 
f e m e i i  �i nu despre s�mân�a b � r b a t u l u i , exclude categoric contribu�ia b�rbatului în 
concep�ie. Israeli�ii în tabelul lor genealogic vechi-testamental �ineau atât de mult la 
descenden�a pe linie b�rb�teasc�, c� niciunde, în afar� de aceast� f�g�duin�� (Geneza 3, 
15), nu este vorba de altceva decât de s�mân�a b�rbatului.1 
   Cu privire la na�terea din fecioar� compar� �i Galateni 4, 4, unde Pavel nu spune despre 
„n�scut din tat�l“, ci scrie „n�scut din femeie“. 
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�În tabelul genealogic prezentat de Luca, Eli este tat�l Mariei. Potrivit sentimentului vechi-testamental, nu se 

cuvenea ca m a m a  s� fie inclus� ca verig� de leg�tur� în arborele genealogic. În vechime se spunea fiul 
t a t � l u i , �i nu fiul mamei. În timp ce la aceia se spunea în textul original c� tat�l neamului „a n�scut“, Luca 
spune cu privire la Iosif (Luca 3, 23): „Isus era, cum se credea, Fiul lui Iosif.“ Prin aceasta Luca protesteaz� 
împotriva „a n�scut“. El a�eaz� numele lui Iosif în locul numelui Mariei, deoarece numele femeilor nu era numit 
în arborele genealogic. B�rbatul avea obliga�ia s� reprezinte public pe femeia sa.  �
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26. În luna a �asea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din 
Galilea, numit� Nazaret, 
 
   Relatarea ne mut� acum din Ierusalim �i din Templu într-o provincie mic� în casa unei 
fecioare necunoscut� de lume. Din cercul preo�imii ajungem acum în via�a particular�, 
obi�nuit�, israelit�. – Indicarea timpului, în luna a �asea, corespunde lunii a cincea din 
versetul 24. Sosise momentul când Elisabeta ie�ea din ascunz�toarea ei �i putea fi 
recunoscut� a�a cum era. Dumnezeu a a�teptat acest moment, ca la aceast� prim� fapt� s� 
adauge f�g�duin�a uneia mult mai mare. Numele Galilea semnific� partea cea mai de nord 
a Palestinei, care se învecineaz� cu Fenicia. Numele complet al acestei regiuni era „�inutul 
neamurilor“, din pricina multor na�iuni care locuiau aici (compar� Isaia 9, 1 unde este 
vorba de Galilea neamurilor). De aceea acest �inut era dispre�uit de iudeii serio�i. Iar 
acum, un înger al lui Dumnezeu se duce acolo ca s� vesteasc� pe Singurul Fiu n�scut al 
lui Dumnezeu, �inta tuturor profe�iilor prorocilor. Cetatea se nume�te Nazaret. Ea nu este 
niciunde numit� în Vechiul Testament. 
 
27. la o fecioar� logodit� cu un b�rbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele 
fecioarei era Maria. 
 
   De dou� ori se accentueaz� c� trimiterea îngerului nu s-a f�cut la o so�ie, ci la o 
fecioar�, la începutul �i la sfâr�itul versetului 27. În încheiere nu se folose�te un pronume, 
ci în mod categoric se folose�te expresia „parthenos“, adic� fecioar�. Îngerul nu este trimis 
în palatul unui mai mare al cet��ii, sau al unui bogat, ci în locuin�a s�rac� a unei fecioare. 
�i cine era aceast� fecioar�, aceast� Maria, care din ve�nicie a fost rânduit� s� devin� 
mama Mântuitorului nostru, femeia, a c�rei s�mân�� va zdrobi capul �arpelui? Este ciudat, 
cât de t�cut� este Scriptura în privin�a aceasta. Tot ceea ce noi �tim despre ea, despre 
starea ei, despre caracterul ei, despre via�a ei �i despre conduita ei se limiteaz� la câteva 
relat�ri, care sunt povestite pentru a glorifica pe Fiul ei. Aceste pu�ine relat�ri ne permit s� 
p�trundem adânc cu privirea, sunt destul de suficiente pentru a ne da seama cât� plin�tate 
de har a turnat Domnul peste roaba Sa. Mai multe explica�ii ar conduce poate la o 
glorificare prea mare a Mariei. Scriptura urm�re�te îns� numai glorificarea lui Dumnezeu. 
Adorarea Mariei, a�a cum se face în biserica catolic�, nu are nici-o baz� în Scriptur�. 
Maria era logodnica lui Iosif. Domnul a condus pe cei doi s� fie împreun�, c�ci El voia s� 
dea fecioarei ocrotire �i paz�, care s� ocroteasc� na�terea surprinz�toare de vorbirea 
u�uratic� �i s� dea Copilului dreptul de cet��enie în Israel. 
   Se refer� cuvintele din semin�ia lui David la I o s i f , sau la I o s i f  �i M a r i a , sau 
numai la M a r i a ? Cuvintele se refer� numai la Maria. Trebuie spus aici c� Maria în 
prezentarea lui Luca descindea din s e m i n � i a  l u i  D a v i d  (compar� versetele 32 �i 
69). Descenden�a lui Iosif din David este dovedit� în capitolul 2 versetul 4, �i în arborele 
genealogic prezentat de evanghelistul Matei �i prin titlul „fiul lui David“, care a fost dat 
public Mântuitorului. 
 
28. Îngerul a intrat la ea, �i a zis: „Plec�ciune, �ie, c�reia �i s-a f�cut mare har; 
Domnul este cu tine, binecuvântat� e�ti tu între femei!“ 
 
   Acela�i mesager, care în Vechiul Testament a anun�at pe Mesia, apare a doua oar� �i 
intr� la Maria. Cuvântul grecesc „�i s-a f�cut mare har“ înseamn� mai mult decât o 
acordare normal� a harului. Dumnezeu i-a f�cut ceva deosebit. Salutul: „Plec�ciune, �ie, 
c�reia �i s-a f�cut mare har; Domnul este cu tine“ este tocmai de aceea deosebit de 
neobi�nuit �i important, deoarece nu corespundea bunelor obiceiuri s� salu�i o femeie. 
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Aceasta devine clar �i din acest cuvânt de rug�ciune iudaic: „Î�i mul�umesc Dumnezeule, 
c� nu mai creat un p�gân, ca lepros sau ca femeie.“ 
   Noul Testament se dechide prin salutul de har. Începe o lume nou�: lumea harului. 
 
29. Tulburat� foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singur� ce putea s� 
însemne urarea aceasta. 
 
   Spaima fecioarei este o dovad� c� ea nu era f�r� p�cat, a�a cum este considerat� de 
biserica catolic� �i adorat�. Dac� ar fi fost f�r� p�cat, putea s� stea înaintea îngerului f�r� 
nici cea mai mic� urm� de spaim� pe fa�a ei. Totdeauna este un semn al prezen�ei 
p�catului atunci când apropierea lumii invizibile produce fric� în om (Isaia 6, 5; Luca 5, 8 
). – La Isus dimpotriv�, nu g�sim nici cea mai mic� fric�, atunci când vin îngerii la El 
(compar� istoria ispitirii, schimb�rii la fa��, Getsimani). 
 
30. Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Maria, c�ci ai c�p�tat îndurare înaintea lui 
Dumnezeu. 
 
   Expresia „ai c�p�tat îndurare“ înseamn� o dovad� de har deosebit, de care ai parte. 
 
31. �i iat� c� vei r�mânea îns�rcinat�, �i vei na�te un Fiu, c�ruia Îi vei pune numele 
Isus. 
 
   Expresiile folosite de înger amintesc de Isaia 7, 14: „Fecioara va r�mânea îns�rcinat�, va 
na�te un Fiu, �i-I va pune Numele Emanuel“. Isus înseamn� „Dumnezeu este Mântuire 
sau Salvare.“ 
 
32. El va fi mare, �i va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; �i Domnul Dumnezeu Îi va da 
scaunul de domnie al tat�lui S�u David. 
33. Va împ�r��i peste casa lui Iacov în veci, �i Împ�r��ia Lui nu va avea sfâr�it.“ 
 
   Deci El va fi numit „Fiul Celui Preaînalt“, Fiul lui Dumnezeu, al Creatorului �i 
Sus�in�torului cerului �i p�mântului. O, dac� Maria ar fi în�eles pe deplin ce se spunea prin 
aceste cuvinte, cât de nesfâr�it de mare este Acela pe care ea Il va purta sub inima ei �i Îl 
va hr�ni cu sângele ei, cum ar fi primit ea atunci aceste cuvinte! 
   Desigur, au existat �i al�i oameni care au avut numele de Isus sau Iosua, dar nici unul din 
ace�tia nu a fost un Mântuitor, adic� unul care s� salveze pe poporul s�u de p�catele sale.  
Au fost de asemenea oameni care au fost numi�i mari, dar nici unul nu a fost în adev�ratul 
sens al cuvântului, a�a cum a fost Mesia Hristosul, care a fost mare �i adev�rat în 
dumnezeirea Sa, mare �i adev�rat în fiin�a Sa ca Om, mare în minunile Sale, mare în 
înv���tura Sa, mare în umblarea Sa. Nu a existat nimeni care în fiin�a �i natura Sa s� fie 
totodat� Fiul Celui Preaînalt, Fiul ve�nic al Tat�lui, str�lucirea slavei Sale �i întruchiparea 
Fiin�ei Sale, �i de aceea lucrarea Lui este a�a de important�. Au existat �i împ�ra�i, 
împ�ra�i pe scaunul lui David �i peste casa lui Israel, dar nici-un împ�rat care s� fie 
ve�nic, nici-un împ�rat al adev�rului �i duce al mântuirii, nici-un prin� al p�cii �i al vie�ii, 
a�a cum a fost Isus. 
   Este o m�rime unic�, care a început într-un staul, a sfâr�it pe cruce, �i între acestea a fost 
înc�rcat cu suferin��, batjocur� �i durere. Mare nu este acela care predic� pe Hristos unei 
adun�ri uria�e. Mare este acela care atunci când Îl veste�te pe Domnul este izgonit din 
cas� �i lovit cu pietre �i care apoi merge mai departe într-un alt loc �i face acela�i lucru. Se 
cuvine s� ne aducem aminte de aceia înaintea c�rora a mers Domnul �i St�pânul cu o 
cunun� de spini pe cap, dispre�uit, batjocorit, biciuit. Prive�te la Hristos, gânde�te-te ce a 
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meritat �i ce I S-a oferit aici pe p�mânt: ce drept, ce preten�ii ai tu, ca s�-�i mearg� mai 
bine ca Lui, �i s� �i se aduc� onoare, în timp ce El a trebuit s� sufere batjocura! Înva��, c� 
batjocura care te face asemenea cu Isus cel dispre�uit, este o adev�rat� m�rime. Mai mare 
decât s�n�tatea sunt deseori boala �i sl�biciunea, deoarece slava sufletului credincios, care 
const� în smerenie, d�ruire �i perseveren��, str�luce�te mai clar prin învelitoarea care se 
vesteje�te. (Rieger, Müller) 
 
34. Maria a zis îngerului: „Cum se face lucrul acesta, fiindc� eu nu �tiu de b�rbat?“ 
 
   Fecioara, chemat� s� devin� mama lui Isus, nu trebuie s� dea înapoi cuprins� de spaim�, 
c� va deveni o enigm� pentru logodnicul ei �i pentru lume; c�ci din momentul în care ea 
urma s� devin� mama Aceluia care nu se va teme s� poarte via�a de smerenie �i nu-I va fi 
fric� s� îndure batjocura �i ocara din partea lumii, trebuia s� arate curaj s� mearg� pe c�ile 
lui Dumnezeu �i s� accepte durerea mor�ii, adic� s� apar� în fa�a lumii ca o fecioar� care 
nu �i-a p�strat cinstea. Pentru o fecioar� curat� nu exista nimic mai îngrozitor. De aceea 
întrebarea: „Cum va avea aceasta loc?“ 
 
35. Îngerul i-a spus: „Duhul Sfânt se va pogorî peste tine, �i puterea Celui Preaînalt 
te va umbri. De aceea Sfântul care se va na�te din tine, va fi chemat Fiul lui 
Dumnezeu. 
 
   Dup� Matei 1, 20 „to gennomenon“ este derivat din „gennano“, nu, „se va na�te“, ci, „va 
fi conceput“ (gennao înseamn� a concepe). 
   Ce va fi conceput aici în Maria, se spune: Sfântul, nu un Sfânt, prin care s-ar în�elege 
c� copilul va fi sfin�it prin Duhul, a�a cum au fost oamenii sfin�i din Vechiul �i din Noul 
Testament. El este Sfântul chiar din momentul concep�iei, asta înseamn� Cel nep�tat de 
p�cat (Daniel 9, 24), Cel f�r� p�cat. 
   S-au stors creeri întrebându-se, cum a fost posibil ca din Maria s� se poat� na�te ceva 
f�r� p�cat. Copilul putea s� ia din carnea p�c�toas� a Mariei numai o carne p�c�toas�. Îns� 
aici în versetul 35 se spune clar c� copilul nu va fi un Sfânt, pentru c� se va na�te din 
f e c i o a r �  – f�r� contribu�ia b�rbatului – ci pentru c� D u h u l  Sfânt va veni peste 
fecioar� ca s�-L conceap� în ea. Datorit� acestei conceperi prin Duhul Sfânt, Fiul lui 
Dumnezeu venit din Maria a fost „f�r� p�cat“. 
  Cât de fin� �i ginga�� este expresia: „puterea Celui Preaînalt te va umbri“. Prin aceasta s-
a gândit la un nor. Norul era în poporul Israel un semn al prezen�ei harului divin �i al 
slavei. Dac� la o plimbare a noastr� prin mun�i suntem înconjura�i de un nor, atunci noi 
suntem înveli�i complet în nor �i nu mai vedem nimic altceva decât numai norul. Tot a�a �i 
Maria a fost înconjurat� �i învelit� complet de Duhul Sfânt. �i aceast� venire a puteri 
Celui Preaînalt �i aceast� învelire de norul lui Dumnezeu în Duhul Sfânt era a�a de 
complet�, c� Maria nu mai vedea �i nu mai sim�ea nimic altceva decât numai norul de har 
al Duhului Sfânt, care a dat na�tere la venirea Mântuitorului în chip de copila� f�r� p�cat. 
   Dac� Domnul Isus n u  a r  f i  f o s t  conceput de Duhul Sfânt, ci numai umplut cu 
Duhul Sfânt, chiar dac� ar fi fost chiar din trupul mamei, a�a cum a fost Ioan, sau la 
botezul S�u, El ar fi fost un om normal, un om p�c�tos (poate cel mai mare proroc, dar 
niciodat� �i nicidecum Fiul lui Dumnezeu). El nu va fi numit Fiul lui Dumnezeu în baza 
unor fapte extraordinare f�cute de El, sau prin rev�rsarea mai târziu a Harului peste El, ci 
pentru c� El a fost Fiul ve�nic al lui Dumnezeu din ve�nicie – de aceea, în baza conceperii 
Lui în chip minunat, lucrat� de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, atunci când a luat chip de om 
a r�mas Fiul lui Dumnezeu. Hristos este Dumnezeu adev�rat, dar totodat� �i om 
adev�rat. Isus este singurul om care a avut nevoie de na�tere, dar nu de na�terea din 
nou. Na�terea Sa îns� este pilda �i cauza na�terii noastre din nou. 



������

   Îngerul nu spune nimic Mariei despre dumnezeirea Lui �i p�rt��ia cu Dumnezeu înainte 
de crearea lumii, despre care Mesia-Hristos putea s� spun�: „Înainte ca s� se nasc� 
Avraam, sunt Eu“ (Ioan 8, 58), c�ci ea nu ar fi în�eles. El pune voalul peste aceasta. – 
Domnul descopere �i ast�zi toate la timpul lor. Domnul descopere numai atât cât putem s� 
purt�m. (Romani 8, 23; 1 Ioan 3, 2). – Isus este Fiul lui Dumnezeu, aceasta era de ajuns 
pentru Maria. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu, �i aceasta este de ajuns pentru noi. Aici 
este în�elepciune �i har totodat�. 
   S� observ�m urm�toarele: Cel de-al doilea Adam, Fiul lui Dumnezeu, nu a fost f�cut 
direct de mâna lui Dumnezeu, a�a cum a fost primul Adam, ci El S-a n�scut dintr-un om, 
ca astfel s� aibe realmente parte de natura noastr� uman� �i în înrudirea de sânge s� aibe 
p�rt��ie cu tot neamul nostru, fiind asemenea fra�ilor Lui în toate lururile, ca astfel s� fie 
înaintea lui Dumnezeu un Mare preot milos �i vrednic de încredere, ca s� fac� isp��ire 
pentru p�catele poporului (Evrei 2, 17). De aceea El nu se ru�ineaz� s� ne numeasc� fra�ii 
Lui, �i anume, pe to�i aceia care cred în Numele Lui, care sunt n�scu�i nu din sânge, nici 
din voia c�rnii �i nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu (Ioan 1, 12,13). 
 
36. Iat� c� Elisabeta, rudenia ta, a z�mislit �i ea un fiu la b�trâne�e; �i ea, c�reia i se 
zicea stearp�, este acum în a �asea lun�. 
 
   Este greu de stabilit ce grad de rudenie era între Maria �i Elisabeta, fiica lui Aaron 
(versetul 5).2 
   Îngerul îi d� Mariei un semn, f�r� ca aceasta s�-l cear�, în timp ce cererea unui semn din 
partea lui Zaharia este caracterizat� ca necredin��. De ce? 
   Deoarece aici la Maria, Cel Preaînalt este încredin�at unui om muritor. 
 
37. C�ci nici-un Cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. 
 
   Compar� cu Geneza 18, 14; Ieremia 32, 17,27; Zaharia 8, 6; Matei 17, 20 (textual) „La 
Dumnezeu nici-un Cuvânt nu este lipsit de putere“ (�i Romani 4, 17). Dumnezeu a creat 
pe Adam nu numai f�r� contribu�ia vreunui b�rbat, ci �i f�r� contribu�ia vreunei femei. 
Dumnezeu a creat pe Eva prin contribu�ia unui b�rbat �i f�r� contribu�ia vreunei femei. 
Nimic nu este mai u�or, decât s� crezi c� �i Isus poate fi chemat de Dumnezeu s� ia chip 
de om, f � r �  contribu�ia vreunui b�rbat, dar c u  contribu�ia unei femei. 
   Nu a creat Dumnezeu cerul �i p�mântul din nimic, f�r� vre-o contribu�ie cu ceva sau de 
la cineva? Nu �ine El �i ast�zi toate lucrurile cu Cuvântul S�u puternic? Nu Îi sunt toate, 
absolut toate supuse �i de aceea totul posibil? 
   Nu se poate spune ce mare plin�tate pentru înt�rirea credin�ei se cuprinde în faptul c� 
Domnul este atotputernic. Da, ce este imposibil la oameni, este posibil la Dumnezeu 
(compar� cu Matei 19, 24-26). 
 
38. Maria a zis: „Iat�, roaba Domnului; fac�-mi-se dup� cuvintele tale!“ �i îngerul a 
plecat de la ea. 
 
   Era un moment decisiv în via�a Mariei. Se poate spune c� în versetul 38 pentru Maria 
totul era, ca ea s� fie g�sit� în acest moment o credincioas� ascult�toare. Era momentul 
când cererea lui Dumnezeu adresat� ei venise �i când ea trebuia s� zic� „da!“ la aceast� 
cerere. Acest „da“ era credin�a, dup� cum este scris: „Te voi logodi cu Mine prin credin��“ 
(Osea 2, 20). Laud� lui Dumnezeu, ea a spus „da!“ în toat� simplitatea. Prin aceasta ea s-a 
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�Nu exist� nici-o baz� s� se cread� c� Maria descindea din semin�ia lui Levi, pentru c� era înrudit� cu Elisabeta. 

Diversele semin�ii puteau fi legate între ele prin c�s�torie. Numeri 36, 4 nu produce nici-o greutate, c�ci este 
vorba numai de a�a-numitele fete mo�tenitoare, al c�ror neam era în pericol s� piar�. 
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hot�rât s� fie roaba Domnului pentru tot restul vie�ii ei. Ea nu vede înc� luptele care sunt 
legate de aceast� hot�râre, dar ea st� ca �i cum ar fi pe o stânc� de care trebuie s� se sparg� 
toate valurile înfuriate. 
   În simplitatea ei, Maria se uita numai la un lucru, la harul Domnului, �i s-a uitat pe sine 
însu�i. Aceasta o face s� fie cel mai temerar erou al credin�ei, s� spun� cu îndr�zneal� al ei 
„da!“ �i „amin!“ la cele mai mari f�g�duin�e; s� primeasc� cel mai mare har �i cea mai 
mare onoare, f�r� s� �ov�ie o clip� m�car, sau s� se sf�tuiasc� cu carnea �i sângele ei. 
   �i când poate ast�zi un copil al lui Dumnezeu s� fie un rob mai binecuvântat, sau o 
roab� mai binecuvântat� a Domnului? Atunci când un copil al lui Dumnezeu se pred� lui 
Dumnezeu în moarte �i în via�� ca �i Maria, plin de credin��, cu lep�dare de sine, gata s� 
sufere, cu devotament, cu ascultare, cu bucurie. – 
   Tu, copil al lui Dumnezeu, nu-I da sfaturi cum s� fac�, nu-I impune ce s� fac�, ci toat� 
dorin�a ta, toat� bucuria ta, onoarea ta, fericirea ta s� fie ca poruncile Sale, f�g�duin�ele 
Sale s� se împlineasc� în tine �i prin tine �i murind s� po�i spune cu ultima r�suflare: „Iat�, 
sunt aici, robul T�u, roaba Ta. F� cu mine ce vrei �i cum vrei!“ 
   La aceia care gândesc a�a în inima lor, Isus va cre�te, iar propria fiin�� va sc�dea tot mai 
mult. 
   Comentatorul biblic Besser spune: „Maria a readus femeia la cinste. Necredin�a Evei a 
adus p�catul �i moartea – credin�a Mariei dimpotriv�, a contribuit la venirea Salvatorului 
de p�cat �i de moarte.“ 
   Dr. Eichhorn spune: „Maria a adus rod dublu: 1. O n o a r e a  credin�ei înaintea lui 
Dumnezeu �i a tuturor copiilor lui Dumnezeu �i 2. B a t j o c u r a  credin�ei înaintea lumii 
f�r� de Dumnezeu. În toate timpurile câini �i scroafele au aruncat necur��iile lor asupra ei. 
– Noi îns� l�ud�m pe Dumnezeu, care a g�sit calea s� încredin�eze omenirii pe 
Salvatorul.“ 
   Stockmayer spune: „Ultimul cuvânt de pe buzele Elisabetei, ca mam� în devenire a 
botez�torului, a fost: Domnul m i - a  l u a t  o c a r a , în timp ce Maria a fost de la început 
gata s �  i a  a s u p r a  e i  o c a r a .“ 


