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4. Binecuvântarea p�rt��iei 
Luca 1, 39-45 

 
   Îngerul Domnului a disp�rut. Maria st�tea acolo cu inima plin�, bogat�, adânc mi�cat�, 
cu taina tuturor tainelor, mai mare decât tot ce lumea a v�zut �i a auzit vreodat�, în inima 
ei, da, ascunzând-o în sânul ei. 
   Maria s-a încredin�at �i s-a predat domniei lui Dumnezeu în marea clip� a cercet�rii ei. 
Începând de atunci a fost sigur� prin credin��, c� va deveni mam�. Sub imboldul inimii ei 
pline î�i dorea o inim� c�reia s�-i poat� spune totul. Maria ducea dorul dup� p � r t � � i e . 
Adev�rata via�� din Dumnezeu caut� p�rt��ia. Eul caut� un tu intim. Cu cât î�i v�rsa inima 
mai mult înaintea Domnului, cu atât mai mult devenea mai plin�. Ea avea nevoie de 
cineva c�ruia s�-i poat� descoperi totul. Acas� st�tea singur�. Oamenii din jurul ei nu o 
puteau în�elege! Ea ar fi fost neîn�eleas�, sau gre�it în�eleas�, poate ar fi fost chiar 
batjocorit� �i dispre�uit�. Ea nu a fost lovit� cu mu�enie, ca Zaharia, dar nu îi mergea mult 
mai bine în privin�a aceasta! Sentimentul cel mai distins de fecioar� era amenin�at de o 
neprev�zut� în�elegere gre�it� �i ru�ine. Nu este bine s� stea singur�. Ar putea chiar s� 
devin� periculos, de îndat� ce va veni timpul atacurilor. P�rt��ia sufletelor credincioase 
este deseori singurul medicament pentru cei ataca�i. Dimpotriv�, s i n g u r � t a t e a  este 
deseori un teren roditor pentru plantele otr�vitoare ale îndoielii �i descuraj�ri. 
   Dar unde s� se duc�? – Exista un loc mai bun pentru ea, decât la Elisabeta, despre care 
îngerul i-a vorbit atât de clar? Ea nu este numai o rud� a ei, numai o femeie în vârst� cu 
experien�� în c�ile lui Dumnezeu, o prieten� cu sentiment de mam� pentru Maria, care 
probabil nu avea mam� – ci ea este una care a avut parte de un har asem�n�tor. Cât de 
folositoare i-a fost aluzia îngerului! Plin� de dorin�� s-a îndreptat spre mun�ii din Iudea. Ea 
dore�te s� aibe acolo parte de discu�ii în credin��, dialoguri în credin��, înt�rirea credin�ei. 
– Intuie�te ea c� exist� ceva comun între ele dou�? 
   Da, p�rt��ia celor credincio�i este ceva deosebit de pre�ios, între toate lucr�rile Duhului 
Sfânt, pe care El le face pe p�mânt, ea este lucrarea cea mai mare �i mai frumoas�, cununa 
tuturor lucr�rilor. 
 
39. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea �i a plecat în grab� spre mun�i, într-o cetate 
a lui Iuda. 
 
   Împrejur�ri deosebite necesit� drumuri deosebite �i grab� deosebit�. Chiar dac� este 
necesar� o c�l�torie de cinci zile pân� a ajunge la �inta dorit�, sau chiar dac� pentru o 
fecioar� se cuvenea, sau nu se cuvenea, potrivit obiceiurilor din vremea aceea, s� fac� o 
astfel de c�l�torie pe jos: imboldul inimii înaripa pa�ii Mariei �i biruia orice ezitare. 
   Este mi�c�tor dac� ne ocup�m pu�in cu gândurile fecioarei în timpul c�l�toriei. Cine este 
asemenea acestei alese? Cine o cunoa�te, cine b�nuie�te ce i s-a întâmplat? Cât de mi�cat 
este sufletul ei, plin de evlavie, plin de sim��minte de mul�umire �i de laud�! 
   Luter a spus: „Mai bine ar fi fost s� se comande pentru ea o tr�sur� tras� de 4000 de cai 
�i s� se mearg� înaintea ei sunând din trâmbi�e �i strigând: aici c�l�tore�te femeia tuturor 
femeilor! Dar toate acestea au t�cut. S�rmana roab� merge pe jos o cale a�a de lung�, circa 
dou�zeci de mile, �i totu�i ea este mama lui Dumnezeu. Nu ar fi fost o minune dac� to�i 
mun�ii ar fi tres�ltat �i dansat de bucurie.“ 
 
S a l u t u l  M a r i e i  
40. A intrat în casa lui Zaharia �i a urat de bine Elisabetei. 
 
Expresiile „a intrat“ �i „a urat“ scot în eviden�� festivitatea momentului. Maria intr� în 
cas� cu salutul uzual, care ne este cunoscut �i din gura Celui Înviat: „Pace �ie!“. C�ldura �i 
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cordialitatea acestui salut este mai mult decât un salut; este o binecuvântare împ�r�it� 
(Matei 10, 12,13). În el este ceva învior�tor, ceva din puterea Prin�ului biruitor înviat. 
   Cât de diferite erau persoanele care se salutau: Maria cea tân�r�, fecioara ne luat� în 
seam� din dispre�uita cetate Nazaret, Elisabeta, dimpotriv�, femeia în vârst� a preotului! 
   Dar ce are loc! Unitatea în Duh este mai presus de diferen�a social� �i de vârst�. Tot a�a 
ar trebui s� cad� pere�ii desp�r�itori dintre aceia care iubesc pe Dumnezeu. „Fratele dintr-o 
stare de jos s� se laude cu în�l�area lui. Bogatul, dimpotriv�, s� se laude cu smerirea lui“ 
(Iacov 1, 9,10). 
 
41. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a s�ltat pruncul în pântece, �i Elisabeta s-
a umplut de Duhul Sfânt. 
 
   În momentul în care Maria salut� pe Elisabeta, aceasta „s-a umplut de Duhul Sfânt“. 
Sfin�enia Duhului, în care tr�ie�te Maria, se revars� peste Elisabeta. Elisabeta simte clar �i 
precis c� ceea ce avea loc nu era ceva natural, ci ceva minunat. 
 
S a l u t u l  E l i s a b e t e i  
 
42. Ea a strigat cu glas tare: „Binecuvântat� e�ti tu între femei, �i binecuvântat este 
rodul pântecelui t�u. 
43. Cum mi-a fost dat mie s� vin� la mine maica Domnului meu? 
44. Fiindc� iat�, cum mi-a ajuns la urechi glasul ur�rii tale, mi-a s�ltat pruncul în 
pântece de bucurie. 
45. Ferice de aceea care a crezut; pentru c� lucrurile, care i-au fost spuse din partea 
Domnului, se vor împlini.“ 
 
   Înainte ca Maria s� povesteasc� despre descoperirea minunat� de care a avut parte �i 
despre motivul c�l�toriei ei, Elisabeta recunoa�te prin Duhul nu numai c� Maria a primit o 
descoperire, ci �i c� ceea ce i s-a vestit a început deja s� se realizeze în Maria �i cu Maria. 
   Elisabeta �tie c� rodul trupului ei va fi d e  a s e m e n e a  mare înaintea Domnului, dar ea 
recunoa�te cu bucurie c� rodul trupului Mariei trebuie s� fie l�udat mai mult decât orice  
este binecuvântat. De aceea ea salut� pe deosebit de fericita mam�, pe Maria, ca pe cea 
mai fericit�, sau mai bine zis pe cea mai binecuvântat� dintre toate. Elisabeta, aceast� 
c�l�toare în vârst� demn� de toat� cinstea, se pleac� smerit� înaintea Domnului ei. Nu 
numai înaintea Domnului, ci �i înaintea mamei Lui, aceast� roab� tân�r� �i smerit�! 
Observ�m aceasta din cuvintele: „Cum mi-a fost dat mie s� vin� la mine maica Domnului 
meu?“ Cât de mult se poate ea bucura, f�r� nici-o invidie, ea îns��i fiind binecuvântat�, cu 
cea mai binecuvântat�, care a avut parte de un har mult mai mare! Plin� de o smerenie 
sfânt�, d� Mariei onoare, ca �i cum mama unui împ�rat ar veni la unul din cei mai 
neînsemna�i supu�i ai ei. 
   A�a a fost dintotdeauna regula în Împ�r��ia lui Dumnezeu, cel mare vine la cel mic. 
Domnul cerului vine la pulberea p�mântului �i locuie�te cu ea.  
   „Ferice de aceea care a crezut“ spune Elisabeta în continuare. Aceasta este prima 
pream�rire din Noul Testament, r�d�cina �i suma tuturor celor care vor urma. Probabil c� 
Elisabeta se gânde�te cu durere la necredin�a so�ului ei �i cum Domnul l-a pedepsit din 
cauza aceasta. Cu totul altfel a intrat Zaharia atunci în casa sa. Maria dimpotriv�, plin� de 
bucurie vine la ea, salutând, ca un copil cu fa�a senin�. Da, ferice de cine crede! Aceasta 
este regula, principiul noului leg�mânt: „Cine crede, acela va fi fericit.“ 
   Aceast� pream�rire a credin�ei venit� dintr-o gur� cu experien�� – ce înt�rire a credin�ei 
se cuprinde în ea! Cum prime�te credin�a Mariei confirmarea �i încurajare! Mai întâi 
aceast� concordan�� minunat� între salutul Elisabetei �i al îngerului. Nu a�i spune c� 
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Elisabeta a fost de fa�� atunci când îngerul a adus salutul? Aceast� surprinz�toare 
asem�nare a cuvintelor, nu arat� ea c� ambele au acela�i izvor, anume acela al Duhului 
Sfânt, care d� îngerului �i prorocului lumin� �i adev�r? �i pe lâng� aceasta – Elisabeta �tie 
totul, înainte ca Maria s�-i spun� vre-un cuvânt. Îngerul a vorbit Mariei despre un Împ�rat, 
despre Ceva sfânt, da, despre Fiul lui Dumnezeu; acum Elisabeta o salut� ca pe mama 
Domnului ei. Cât� armonie este în toate acestea! 
 
 

5. Cântarea de laud� a Mariei 
Luca 1, 46-56 

 
   Aceast� cântare de laud� a Mariei, aceast� „cunun� a tuturor psalmilor vechiului 
Leg�mânt �i totodat� începutul minunat al cânt�rii de laud� din noul leg�mânt“, este 
deosebit de minunat�. Ca vuietul vijeliei str�bate Duhul Sfânt istoria popoarelor �i 
timpurilor �i cheam� la întoarcere, la credin�� �i la succedare. N�scute din experien�a 
harului cople�itor a prezen�ei lui Dumnezeu, cuvintele Mariei sunt ca un Da! �i Amin! la 
toate istoriile de pân� acum ale Împ�r��iei lui Dumnezeu �i lumineaz� înainte ca o mare 
prorocie pân� în cele mai îndep�rtate timpuri. Marele Aleluia al noului leg�mânt �i-a g�sit 
prin aceasta începutul s�u minunat. 
   Cu cântarea de laud� a Mariei încep cânt�rile de laud� ale Noului Testament. – În Luca 
1 �i 2 sunt patru. Prima – magnifica (Luca 1, 46-55, cântarea de laud� a Mariei); a doua – 
benedictus (Luca 1, 68-79, cântarea de laud� a lui Zaharia); a treia – Gloria in excelsis 
(Luca 2, 14, cântarea de laud� a îngerilor); a patra – nune dimittis (Luca 2, 29-32, 
cântarea de laud� a lui Simion). Urmeaz� multe altele în Noul Testament, atât în 
Evanghelii, cât �i în epistole �i în Apocalipsa lui Ioan. 
   Mesagerii lui Dumnezeu urm�resc tot timpul lauda �i adorarea lui Dumnezeu. Prin 
aceasta ei anticipeaz� deja o parte din �inta minunat� a des�vâr�irii ve�nice. C�ci adorarea 
lui Dumnezeu, Tat�l, a Fiului (Apocalipsa 5) va fi �i va r�mâne permanent punctul central 
în ve�nicie. 
   �i mai trebuie spus ceva: magnifica Mariei este o cântare specific� timpului din urm�. 
De aceea este ciudat c� cele mai multe forme ale verbelor sunt în aorist, adic� la trecut, cu 
toate c� evenimentele la care se refer� urmeaz� s� aib� loc. Aceasta este caracteristic 
ador�rii. C�ci adorarea, dup� cum am spus deja, vede deja sfâr�itul. Pavel a f�cut aceasta 
în imnurile sale de adorare. Cite�te Romani 8, 30, unde se spune: „I - a  � i  prosl�vit!“ 
Pavel vede Adunarea, în ciuda suferin�elor ei actuale, deja în starea ei de prosl�vire! �i 
Ioan �i-a întip�rit cuvintele lui Isus: „Isus a zis: Cine crede în Mine, acela are via�a 
ve�nic�!“, deja aici �i acum, nu cândva mai t�rziu! 
 
46. �i Maria a zis. În general ne sunt relatate pu�ine cuvine de la Maria. În afar� de 
aceast� cântare de laud� �i versetele 34 �i 38 înc� dou� cuvinte, �i anume în Luca 2, 48 �i 
Ioan 2, 3,5. Maria pare s� fie una dintre cei lini�ti�i, cei ascun�i, care vorbesc pu�in. Aici 
îns� ea î�i deschide larg gura. Atunci când harul lui Dumnezeu umple inima pân� la 
rev�rsare, atunci vorbesc �i cei t�cu�i. Ceea ce vorbe�te Maria este posesiunea �i sfin�enia 
ei l�untric�. Ele umplu inima ei, mân� �i mi�c� sufletul ei. Nu i-a oferit salutul Elisabetei o 
t e m �  mare? 
   Psalmul Mariei arat� în chip minunat cât de mult tr�ia ea Scriptura. Via�a celor 
credincio�i a fost totdeauna nu numai spiritual�, ci �i b i b l i c � . Biblia este izvorul puterii 
lor, al dragostei lor, al laudei �i mul�umirii lor, al rug�ciunii �i luptei lor în rug�ciune (vezi 
pe Isus ca model). În cuvintele Bibliei a pus Duhul Sfânt odinioar� cele mai bune forme 
de exprimare ale tuturor timpurilor. – Duhul Sfânt poate cel mai bine, cel mai adev�rat �i 
cel mai potrivit s� exprime în Biblie cele mai adânci gânduri ale Sale. Cântarea de laud� a 
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Mariei este plin� de cuvinte biblice. Ceea ce au cântat mai înainte Miriam �i Debora, Ana 
�i David, r�sun� în inima ei �i se unesc instinctiv �i natural într-un tot unitar minunat cu 
marele Aleluia al noului leg�mânt. Maria nu a vrut s� compun� psalmi, ci ea s-a înviorat �i 
s-a înt�rit prin psalmi! �i iat�, înl�utrul ei a devenit un psalm! 
   Cântarea Mariei se compune din trei strofe: (schi��m traducerea textului original) 

Strofa întâia: Maria laud� îndurarea lui Dumnezeu. 
46 Sufletul meu m�re�te pe Domnul  
47 �i mi se bucur� duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, 
48 pentru c� a privit spre strea smerit� a roabei Sale. C�ci, 

iat�, c� de acum încolo toate neamurile îmi vor zice 
fericit�, 

49 pentru c� Cel Atotputernic a f�cut lucruri mari pentru 
mine. Numele Lui cel sfânt 

50 �i îndurarea Lui se  întinde din neam în neam peste cei ce 
se tem de El. 

Strofa a doua: Maria laud� atotputernicia lui Dumnezeu 
 
51 El a ar�tat putere cu bra�ul Lui; a risipit gândurile pe 

care le aveau cei mândri în inima lor. 
52 A r�sturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie 

�i a în�l�at pe cei smeri�i. 
53 Pe cei fl�mânzi i-a s�turat de bun�t��i, �i pe cei boga�i i-a 

scos afar� cu mâinile goale. 
Strofa a treia: Maria laud� credincio�ia lui Dumnezeu fa�� de Israel 
 
54 A venit în ajutorul robului S�u Israel, c�ci �i-a adus 

aminte de îndurarea Sa, -  
55 Cum f�g�duise p�rin�ilor no�tri, - fa�� de Avraam �i 

s�mân�a lui în veac. 

 
ptr. V. 46:  1 
Samuel 2, 1-10 
ptr. V. 48: Ps. 113, 
5,6; Luca 11,27 
 
 
ptr. V. 50: Ps. 103, 
13,17 
 
 
ptr. V. 51: 2 Samuel 
22, 28 
ptr. V. 52: Ps. 147, 
6 
 
ptr. V. 53: Ps. 34, 
11 
Ps. 107, 9 
 
 
 
Ptr. V. 55: Geneza 
17, 7; 18, 18 
 

 
Strofa întâia: 

Maria laud� îndurarea lui Dumnezeu. 
 

46 Sufletul meu m�re�te pe Domnul! înseamn�: „Sufletul meu Îl recunoa�te ca Marele 
Dumnezeu, numai Lui se cuvine lauda �i onoarea“ (Psalmul 103, 1; Exodul 15, 1; Psalmul 
96; Psalmul 72, 17,18). A m�ri pe Dumnezeu înseamn� s� te pui în a�a fel la dispozi�ia lui 
Dumnezeu, cu toat� fiin�a ta �i cu toat� comportarea ta, ca printr-o d�ruire sfânt� s� încerci 
s� prezin�i oamenilor �i �ie însu�i clar, conving�tor �i viu nesfâr�itele sl�vi ale lui Dumnezeu. 
Sufletul (psyhe) este potrivit Scripturii domeniul vie�ii care însufle�e�te trupul, de aceea este 
fiin�a personalit��ii. Expresia „sufletul meu“ cuprinde gândirea, sim�irea �i voin�a. Toate 
acestea sunt sensibilizate la Maria �i pline de adorarea lui Dumnezeu. Aceast� adorare este o 
m�rire a Domnului. De ce „m�re�te“ Maria pe Domnul? A tr�it ea lucruri mari? Da. În chip 
minunat ea a devenit Christophora, adic� „purt�toarea lui Hristos“. Dar acest lucru mare, 
unic, de neîn�eles, care i-a fost încredin�at, va da prilej oamenilor s� judece pe Maria, c�ci ei 
vor zice: „Cum? Maria cea nec�s�torit� va primi un copil?“ – Dispre�ul lumii – Consecin�a 
va fi întristarea logodnicului ei! �i totu�i Maria „m�re�te pe Domnul!“ M�rirea înseamn�: 
întreaga mea gândire, laud�, gândurile �i n�zuin�ele mele Îl pre�uiesc, vorbesc mult despre 
El. Primul lucru diminea�a, ultimul lucru seara �i pe tot parcursul zilei este s� Îl m�resc. „O, 
dac� fiecare puls ar fi o mul�umire �i fiecare r�suflare un cântec!“ 
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47 Mi se bucur� duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, – De ce? 
48 pentru c� a privit spre starea smerit� a roabei Sale. –  
 
   Aceast� privire divin� este totodat� un „s� ai grij� de cel nenorocit“. Aceasta nu este 
valabil numai pentru Maria, ci �i pentru noi to�i. �i în baza acestui „a nu fi p�r�sit – ci a fi 
primit...“ se laud� Maria c� este fericit�.  
   Maria vede în cele întâmplate c� mântuirea minunat� ve�nic� a lui Mesia, vestit în tot 
Vechiul Testament, va deveni acum realitate prin unealta nevrednic� Maria. 
   Maria recunoa�te în slujba ei de mam�, slujba unei sclave fericite. A fi sclava Domnului, 
aceasta este singura ei laud� �i titlu de onoare. Maria se gânde�te la marele har de care a avut 
parte, anume c� Domnul nu S-a v�zut re�inut de starea ei smerit�, asta înseamn� pozi�ia ei 
neînsemnat� în spi�a neamului lui David, ca s�-i fac� parte de mare onoare. Ea, fecioara 
smerit�, ea, cea care niciodat� nu s-a gândit la onoare, ea, cea care nu recunoa�te în sine nici-
un privilegiu exterior, da, ea nu este con�tient� de nici-o calitate interioar�, - se vede pe 
nea�teptate, mai presus de orice rug�minte �i în�elegere, înconjurat� de atâta har de la 
Dumnezeul ei, aleas� dintre mii de femei, d�ruit� cu mult har, cum nici-una din femeile din 
trecut nu a avut parte. Maria se vede mai privilegiat� decât Rahela cea sl�vit�, decât Ana cea 
binecuvântat�, decât Rut cea evlavioas� �i decât împ�r�teasa Estera, c� ea nici nu poate face 
altceva decât s�-�i deschid� gura rostind un psalm de bucurie, ca s� sl�veasc� pe Dumnezeu, 
Mântuitorul ei, pentru felul cum a lucrat. 
 
48b  C�ci, iat�, c� de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericit�, 
 
   Maria nu vrea s� fie pream�rit�, nici nu vrea s� fie numit� sfânt�. S� nu o onor�m ca mam� 
a lui Dumnezeu, ca împ�r�teas� a cerului, nu, ea nu vrea aceasta. Dar cine poate s�-i 
opreasc� cântecul ei de laud�, c� Maria, care tocmai a vorbit despre „starea ei smerit�“, se 
vede l�udat� ca fiind fericit�. C�ci ea vede în starea de fa�� ceea ce va veni, anume 
mântuirea, nespus de minunata mântuire! 
   Dou� lucruri veste�te Maria în versetul 48, 
a) recunoa�terea propriei nevrednicii 
b) recunoa�terea slavei descoperite a Domnului în propria ei via��, în via�a poporului Israel 
�i în via�a popoarelor lumii. A�a ar trebui s� fie �i via�a noastr� de credin��, totdeauna 
acordat� cu acest dublu ton predominant: a) Eu sunt neînsemnat – nu am valoare �i b) dar 
Tu, Doamne, e�ti mare �i vrednic de a fi adorat! Mereu s� fie l�udat� aceast� privire în jos 
spre noi, plin� de îndurare, a lui Dumnezeu Domnul – la cr�ciun, în Vinerea Mare, de pa�ti, 
de rusalii �i totdeauna mereu, în fiecare zi �i în fiecare or�, ziua �i noaptea. „P�zitorul lui 
Israel nici nu doarme, nici nu dormiteaz�“ – Dumnezeu este Cel Preaînalt �i prive�te în 
adâncime. Unde este un Dumnezeu asemenea Dumnezeului nostru, care �ede sus �i totu�i 
prive�te în jos spre cei smeri�i de pe p�mânt. �i aceast� privire înseamn� mântuire! 
49 Cuvântul: pentru c� Cel Atotputernic a f�cut lucruri mari pentru mine aminte�te de 
Psalmul 126, pe care Luther l-a interpretat astfel: »Când Domnul va aduce înapoi pe prin�ii 
de r�zboi ai Sionului, atunci vom fi ca cei care viseaz� ... Atunci se va spune printre 
neamuri: „Domnul a f�cut lucruri mari pentru ei!“« - Aici este începutul împlinirii prorociei 
din Psalmul 126. Chiar �i Maria este ca una care viseaz�, care se întreab�: „Este vis, ori 
realitate? Este posibil a�a ceva? Atâta har! Eu, s�raca, neînsemnata, sclava p�c�toas�, s� 
devin mama Domnului meu? Singurul Fiu al Tat�lui ve�nic – s� fie �i Fiul meu?“ 
Atotputernicia �i Sfin�enia lui Dumnezeu sunt cople�itoare. 
 
50 Prin cuvântul: Îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El, 
Maria prive�te peste grani�ele lui Israel. 
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   Maria a l�udat pe Dumnezeu, Mântuitorul ei, ca pe Cel Atotputernic, Cel Sfânt, Cel 
îndur�tor. El a fost totdeauna a�a, �i va r�mâne �i în viitor a�a. Dac� privim înainte, sau dac� 
privim înapoi, El este totdeauna acela�i n e s c h i m b a t  Dumnezeu. Descoperirile lui 
Dumnezeu îns� nu se opresc pe o anumit� treapt�. A�a cum în via�a unui om se poate vorbi 
despre cre�terea cunoa�terii lui Dumnezeu, toat a�a este �i în istoria Împ�r��iei Sale. 
Descoperirile Sale cresc �i se dezvolt� în lumin�, putere, claritate, lungime, l��ime, în�l�ime 
�i adâncime (Efeseni 3, 18). Cu Isus, Fiul Mariei, se împlinesc toate descoperirile de 
odinioar�. În El locuie�te trupe�te toat� plin�tatea Dumnezeirii (Coloseni 2, 9). În El ni s-a 
descoperit într-o lumin� deosebit de mare toat� slava lui Dumnezeu, toat� puterea Sa, 
sfin�enia Sa, îndurarea Sa. 
 

Strofa a doua 
Maria laud� atotputernicia lui Dumnezeu, care se întinde peste to�i oamenii 

(versetele 51 – 53) – timpul popoarelor na�iunilor 
 
Atotputernicia lui Dumnezeu se descopere prin de �ase ori „El a ...“ În Psalmul 62 se spune: 
»O dat� a vorbit Dumnezeu, de dou� ori am auzit c� „Puterea este a lui Dumnezeu.“« Cei 
mari �i cei puternici din lumea aceasta, care se sprijin� pe bra�ul lor, cei tari �i cei boga�i nu 
sunt nici-un obstacol pentru El în domnia �i lucrarea Sa. Cele �ase descoperiri ale lui 
Dumnezeu, prezentate de Maria, arat� cum Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care 
r�stoarn� totul �i care urm�re�te ca omul s� nu se fac� pe sine Dumnezeu, ci ca omul s� 
recunoasc� pe Dumnezeu ca Dumnezeu. În baza m�rturiei Mariei suntem întreba�i, dac� noi 
ca adunare/biseric� a lui Isus practic�m cu seriozitate sfânt� recunoa�terea lui Dumnezeu ca 
Dumnezeu �i Îl sl�vim, ca astfel Cel Atotputernic s� nu ne împr��tie. Cât de puternic� este 
totu�i aceast� ac�iune divin�, c� distruge pe cel ce vrea s� se înal�e, dar care ridic� �i 
îndreapt� pe cel ce este smerit. 
 
53 Maria cânt� în continuare: Pe cei fl�mânzi i-a s�turat de bun�t��i �i pe cei boga�i i-a 
scos afar� cu mâinile goale. 
 
   Maria, ca fiic� s�rac� a lui David, a sim�it deseori soarta celor s�raci, celor alunga�i �i 
ap�sa�i. Dar acum a ajuns la convingerea c� harul lui Dumnezeu îmbog��e�te �i satur� 
tocmai pe aceia care sunt ca �i ea. Cei fl�mânzi, care au o dorin�� vie dup� venirea �i ajutorul 
lui Mesia, sunt umplu�i de El cu bucurie ve�nic� �i cu via�� ve�nic�. Pe cei boga�i �i s�tui îi 
las� s� plece cu mâinile goale. 
 

Strofa a treia 
Maria laud� credincio�ia lui Dumnezeu fa�� de Israel 

Versetele 54 �i 55 
 
54 A venit în ajutorul robului S�u (pais = se poate traduce �i prin copilul S�u) Israel, 
c�ci �i-a adus aminte de îndurarea Sa,  
55 cum f�g�duise p�rin�ilor no�tri, fa�� de Avraam �i s�mân�a lui în veac. 
 
   „A venit în ajutor“ vine de la cuvântul grecesc „antilambanesthai“ �i înseamn� „s� întinzi 
o mân� de ajutor unuia care a c�zut“. Versetele 54 �i 55 amintesc de Mica 7, 20: „Vei da cu 
credincio�ie lui Iacov �i vei �inea cu îndurare fa�� de Avraam ce ai jurat p�rin�ilor no�tri în 
zilele de odinioar�.“ Gândurile Mariei vor fi confirmate mai târziu de cuvintele lui Isus (Ioan 
8, 56). El �i-a adus aminte de îndurare, �i anume a�a cum a f�g�duit-o p�rin�ilor. El nu se 
mânie ve�nic. El nu va uita pe Israel, care a fost chemat ca pais al S�u, ceea ce poate fi „fiu“, 
dar �i „rob“ (Isaia 41, 8) ca s� aduc� binecuvântarea lui Avraam peste toate popoarele. El va 
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cur��i pe Israel de f�r�delegile lui (Isaia 40, 1,2), a�a c� sufletul Lui va avea iar��i pl�cere de 
Israel (Isaia 42, 1). El va readuce la cinste viermele dispre�uit, c�lcat în picioare, care a ajuns 
batjocura �i ocara p�gânilor. 
   Acesta este tonul care r�sun� în to�i psalmii �i prorocii Vechiului Testament. Aceasta a 
fost speran�a lui Israel, �i tot mai mult se contureaz� în Maria tabloul Marelui urma� al lui 
Avraam, care este Isus Hristos, Temelia mântuirii care va veni prin Israel peste toate 
popoarele p�mântului (Galateni 3, 16). Isus Hristos este „adev�ratul Israel �i adev�ratul Fiu 
sau Rob al lui Dumnezeu“ în care Dumnezeu �i-a g�sit pl�cerea. În El se va împlini: „Într-o 
izbucnire de mânie, Îmi ascunsesem fa�a de tine, dar M� voi îndura de tine cu o dragoste 
ve�nic�, zice Domnul, R�scump�r�torul t�u“ (Isaia 54, 8). 
   Acum a sosit timpul! Maria se recunoa�te ca fiind mama care a avut parte de marele har de 
a fi mama Celui f�g�duit. Acum Israelul aproape nimicit va avea parte de râuri de îndurare �i 
prorocia, care s-a amânat mii de ani, se va împlini acum fa�� de Avraam �i de s�mân�a lui 
trupeasc� �i spiritual� pentru ve�nicie. 
   Ce privire minunat� arunc� Maria aici în inima de dragoste a lui Dumnezeu, care bate 
plin� de îndurare nesfâr�it� pentru poporul S�u! Aceasta este pricina marei bucurii a Mariei. 
C�ci ca o adev�rat� israelit� suferea mult din pricina înjosirii poporului ei. 
   Maria �tie c� Dumnezeul cel ve�nic, Dumnezeul lui Avraam, Isaac �i Iacov ajut� totdeauna 
�i ve�nic pe poporul S�u. El Î�i aduce aminte �i de poporul Israel dup� carne. El va ajuta pe 
Israel �i dup� ce va intra num�rul deplin al neamurilor. Dac� c�derea lui Israel a fost o 
b�g��ie pentru lume, cu atât mai mult va fi lumea binecuvântat�, când num�rul ei va fi 
deplin, asta înseamn�, când tot Israelul va fi mântuit �i când Robul Domnul va da 
binecuvântarea Sa peste neamuri (Romani 11, 12,25,26). – Num�rul deplin al neamurilor 
corespunde escatologic (sfâr�itul timpului) num�rului deplin al lui Israel. Înainte de a veni 
marea zi a Domnului se vor împlini multe lucruri mari �i minunate. 
   Cu aceasta se încheie cântarea de laud� a Mariei. 
 
56 Maria a r�mas împreun� cu Elisabeta cam trei luni. Apoi s-a întors acas�. 
  
  Trei luni binecuvântate! Maria �i Elisabeta �i-au împ�rt��it ce a spus �i ce a f�g�duit 
Domnul �i Maria a în�eles cu adev�rat de ce îngerul a trimis-o aici. Cât� lumin� a primit ea 
din unele cuvinte profetice! 
   �i Zaharia cel mut a fost permanent martorul �i tovar��ul lor în acele trei luni. El este al 
treilea în leg�mânt, iar gura lui mut� a fost un martor gr�itor pentru veridicitatea acelor mari 
descoperiri, a�a c� �i cea mai mic� îndoial� trebuia s� amu�easc�. Buzele mute ale lui 
Zaharia erau mai conving�toare decât toate buzele gr�itoare ale preo�ilor din Ierusalim. Ele 
vorbeau, dar nu despre Lege, ci despre har.1 
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�Godet întreab� dac� plecarea Mariei a avut loc înainte, sau dup� na�terea Botez�torului? Unii comentatori 

cred c� „î n a i n t e “, referindu-se la versetul 58, unde este vorba numai de vecini �i de neamuri, �i nu de Maria. 
Aceasta se explic� prin aceea c� Maria nu avea nici-o misiune în scena ce urma s� aibe loc. S-ar putea ca ea s� fi 
plecat în periada dintre na�tere �i t�ierea împrejur a copilului. Dar este imposibil de trecut cu vederea raportul 
dintre cele trei luni �i cele �ase luni din versetul 36. Din aceasta rezult� de la sine, c� Maria a fost la Elisabeta 
pân� în momentul atât de important pentru Elisabeta �i pentru ea, na�terea Botez�torului. Dac� ea ar fi plecat  cu 
câteva zile mai devreme, atunci ar fi aflat mult mai târziu despre aceasta. De aceea versetul 56 trebuie v�zut ca o 
anticipa�ie, destinat pentru a încheia relatarea despre Maria, înainte de a începe relatarea despre Ioan Botez�torul, 
tema sec�iunii urm�toare. 


