Dar a fost c , în zilele acelea ...

- David Jeremiah

De ce Maria?
Or elul Nazaret era neînsemnat. Erau multe alte sate asem n toare în câmpia galileean .
Cuvântul „obi nuit” se potrivea acestei localit i.
Niciodat nu s-a l udat nimeni, c el este din Nazaret. Localitatea avea mai pu in de dou mii
de locuitori. Romanii aveau acolo o garnizoan , ceea ce înseamn c aceast localitate era pentru
cei mai mul i iudei mai mult decât numai pu in necurat . i dac din aceast localitate s-ar fi
ridicat o mic personalitate – de exemplu, un nou înv tor conving tor – atunci locul natal ar fi
fost un argument împotriva lui. De exemplu Natanael a spus: »Poate veni ceva bun din
Nazaret?« (Ioan 1,46). Acest Natanael a devenit îns mai târziu un ucenic al acestui Înv tor.
Nazaret era iudaic din punct de vedere istoric, era roman din punctul de vedere al politicii de
atunci i era grec prin influen a cultural . Nu era mai mult decât un or el lini tit, în care b rba ii
î i f ceau lucrul zilnic i femeile gospod ria lor. Dac se c uta ceva palpitant, trebuia mers câ iva
kilometrii la Seforis. Acesta era un ora , un ora modern, care inea pasul cu cele mai noi evolu ii
ale culturii grece ti.
A fost Maria vreodat în Seforis? i-a dorit ea vreodat o via palpitant ? Nu putem spune cu
certitudine c a fost a a. Ea pare s fi fost o fecioar tân r normal , într-un mic ora normal din
Galileea, care a tr it scurt timp înainte de era cre tin . Aceasta însemna o via lini tit , petrecut
în lucrarea util f cut în familia ei i în comunitatea satului. Cum putea Maria s tie ceva
despre via a care era înaintea ei? Ce a gândit ea despre sarcina divin , pe care trebuia s-o poarte,
despre sl vile, pe care urma s le afle, i de pierderea, pe care mai târziu a trebuit s-o sufere?
Probabil c în aceast zi deosebit Maria nu a avut altceva în cap, decât numai mica ei
gospod rie. Probabil c a trebuit s macine f in pentru pâinea zilnic a familiei ei. A spus ea
unui frate mai mic sau unei surori mai tinere s strâng lemne pentru foc? Sau probabil a f cut
ordine prin cas ? A f cut cur enie, sau a luat ap cu urciorul?
Nu tim, dar putem presupune, c o tem preocupa fantezia ei. Care fat logodit , indiferent în
ce timp i în ce loc, nu ar fi preocupat cu nunta ei, care în curând va avea loc?
Da, aceast speran a fiec rei fete tinere urma s se împlineasc în curând în via a Mariei. Ea
s-a gândit mereu la tân rul ei tâmplar. Probabil c în copil ria ei s-a jucat pe câmp împreun cu
Iosif. Acum erau maturi i erau gata s intre în via a celor maturi. Dou perechi de p rin i au
aranjat o c s torie, care urma s uneasc nu numai pe cei doi tineri, ci i cele dou familii.
Perechea a fost f g duit una alteia, forma cea mai stabil a logodnei. Din punct de vedere
juridic însemna, c Maria era deja so ia lui Iosif, cu toate c abia dup nunt aveau voie s
tr iasc împreun .
Înaintea Mariei era o vijelie de preg tiri de bucurie, probabil cel mai frumos timp din via a
unei tinere. În familie s-au f cut cadouri, bucuria i înv lm eala ceremoniei era înaintea lor, era
ocazia s poarte podoabe i haine frumoase, i desigur în cele din urm va p r si casa p rinteasc
– un moment fericit i în acela i timp trist. O femeie iudaic tân r tr ia în casa mirelui, i acolo
începeau cei doi propria lor via de familie.
O astfel de speran ofer o oarecare u urare derul rii evenimentelor. Cu siguran Maria i-a
îndeplinit cu bucurie sarcinile zilnice. Erau doar ultimele ei zile ca fat tân r , nem ritat ...
i apoi, în mijlocul zilei ei obi nuite, o singur clip miraculoas a zguduit normalitatea vie ii
ei. Un înger a stat înaintea ei, ne relateaz capitolul 1 din evanghelia dup Luca. Când a avut loc
aceasta? Probabil c Maria a îngenunchiat la rug ciune lâng patul ei, scurt timp înaintea
începerii unei zile lungi, sau poate la sfâr itul ei. Cine tie? Ce însp imânt toare trebuie s fi fost
sosirea deodat a unui mesager ceresc!
» i îngerul a venit la ea i i-a spus: „Bucur -te, cea c reia i s-a dat har! Domnul este cu
tine”« (Luca 1,28), a spus Gabriel – c ci a fost tocmai acest înger, unul din cei mai importan i în
slujba lui Dumnezeu. El a v zut spaima ei i a asigurat-o, c nu era niciun motiv de spaim , c ci
el aducea o veste minunat . Dumnezeu a hot rât s-o binecuvânteze. Ea va primi un Fiu, care va
fi numit Isus. El va fi Fiul celui Preaînalt i va guverna poporul S u în ve nicie.
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Acest mesaj s-a adâncit treptat în con tiin a ei. Maria s-a gândit desigur la început la urm rile
practice, i nu la cele ve nice. Ea voia s tie cum putea o fecioar s devin îns rcinat . Gabriel
i-a explicat cu r bdare, c Duhul Sfânt va da na tere în ea în chip minunat unui Copil i c acest
Copil va fi Fiul lui Dumnezeu.
S ne imagin m schimbarea care a adus-o aceasta în via a Mariei. Gândurile la nunt au fost
înlocuite de gândurile unei îns rcin ri premature. i gândurile la o via lini tit , obi nuit , s-au
schimbat în perspectiva devenirii punctului central al unei minuni cere ti neobi nuite. Nu este de
mirare, c Dumnezeu a trimis pe însu i Gabriel, pentru ca ea s în eleag i s se preg teasc în
aceast privin .
De ce Maria? Maria îns i trebuie s se fi întrebat: „De ce mi ‚s-a dat har’? De ce eu?” În
realitate motivele pentru care tocmai ea a fost aleas sunt cunoscute numai lui Dumnezeu. Dar
este clar, c nu a fost o alegere la întâmplare. Cu toate c era o fat simpl de la ar , ea trebuie
s fi fost ascult toare i curajoas – ceea ce se poate vedea. Din cântarea compus de ea îns i
(Luca 1,46-55) rezult c ea cuno tea Sfânta Scriptur i era o femeie a credin ei. Ea trebuia s
fie fecioar , pentru ca slava lui Dumnezeu s se poat ar ta printr-o minune. Ea trebuie s fi avut
o pozi ie umil , pe care a luat-o i Domnul Isus prin na terea Sa.
Maria a fost toate acestea. Ea a în eles voia Tat lui ei ceresc i a ascultat de El i a oferit Fiului
S u un c min, de unde El i-a început lucrarea, care urma s devin centrul i punctul de
ancorare al istoriei omenirii. În curând Copila ul va alerga cu pa i stângaci dup ea. Îns dup un
timp ea Îl va urma – pe tot drumul, pân la cruce i mormânt.
Maria a fost rânduit de Dumnezeu pentru o misiune, care în cele din urm va permite
fiec ruia dintre noi s avem parte de har. Gabriel a spus: »Domnul este cu tine«, i ca urmare a
acestui fapt Domnul este cu noi. În felul acesta Dumnezeu a trimis adev ratul Dar de cr ciun nu
numai Mariei, ci i nou tuturor – învelit în scutece, în loc de hârtie de cr ciun.
Pe nimenea nu interesa,
c femeia pe primul ei Copil n tea.
Geme, strig i iar tace,
cum orice femeie în cazul ei face.
Un geam t întunericul str punge.
Copila ul neajutorat pe paie ajunge.
Moartea deja înving toare se credea,
dar nu s-a-ntâmplat a a.
(Manfred Hausmann)

Întreb ri la aceast tem
- Ca toate femeile iudaice, i Maria cuno tea cu siguran profe ia din Isaia 7,14. Dup p rerea
dumneavoastr , de ce cu toate acestea Maria a fost uimit , când i-a ap rut Gabriel?
- Dac citi i Biblia, sunte i dumneavoastr imediat gata s crede i i s primi i mesajul ei, a a
cum a f cut Maria, sau v îndoi i i îl ignora i? De ce?
- Pentru meditarea în continuare: Ce caracterizeaz pe Maria în urm toarele locuri din Biblie:
Luca 1,27; Luca 1,28,30; Luca 1,38 i Luca 1,47?
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De ce cântarea Mariei?
Imagina i-v c tocmai a i primit vestea cea mai bun a vie ii dumneavoastre. Imagina i-v , c
este vorba de o onoare personal , pe care nici în visele dumneavoastr cele mai ciudate nu v-o
pute i imagina.
Cum a i reac iona? Ce a i face? Cui i-a i spune?
Maria, o fat dintr-o cas simpl , a tepta deja ziua ei cea mai mare – nunta ei. i f r nicio
presim ire, f r nicio aten ionare, f r nicio preg tire, vede un înger înaintea ei. i ce veste a
adus Gabriel?
El i-a spus, c Dumnezeu i-a dat har i c El este cu ea. Aceasta a avut loc într-un timp în care
se considera c Dumnezeu nu se mai face cunoscut. Se pare c nu mai exista niciun profet.
Romanii au cucerit Iudeea. S auzi într-o astfel de situa ie c Dumnezeu era prezent, era o veste
ciudat .
i apoi Gabriel i-a dat cea mai uimitoare informa ie: prezen a lui Dumnezeu va pricinui
na terea unui Copil, care era propriul Lui Fiu. Aceasta trebuia s aib loc, cu toate c Maria era
înc fecioar .
Între timp a avut loc o minune legat cu aceasta: ruda Mariei, Elisabeta, mai în vârst i f r
copii, a r mas îns rcinat de la b rbatul ei. Îngerul a f cut cunoscut toate acestea.
Probabil c cei mai mul i dintre noi s-ar fi felicitat cu mândrie stând în fa a oglinzii. Probabil
c ne-am fi gândit, care au fost însu irile noastre deosebite, care au fost decisive pentru alegerea
f cut de Dumnezeu, i am fi tras concluzia, c Dumnezeu a f cut o alegere bun . A a este
natura omeneasc .
Dar Maria a exprimat numai simpla ei ascultare: »Iat roaba Domnului; fie-mi dup cuvântul
T u!« (Luca 1,38).
Maria i-a luat probabil mai multe zile, ca s lase aceast veste, care i-a zguduit via a, s
lucreze asupra ei, c ci citim despre prima ei reac ie, c a avut loc »în zilele acelea«. Maria a
f cut singurul lucru în elept: ea s-a gr bit s se duc la ruda ei, care de asemenea a tepta un
copil. Elisabeta locuia la o dep rtare de aproximativ cinci zile de mers pe jos, probabil în mun ii
din jurul Ierusalimului.
Când a v zut, c Maria a venit în vizit , Elisabeta a salutat-o cu o bucurie care dovedea, c ea
avea cuno tin de lucrarea lui Dumnezeu. Maria, care a a teptat multe zile s se poat în sfâr it
dest inui cuiva, i-a exprimat i ea bucuria. i noi înv m o mul ime de lucruri despre Maria,
prin forma în care ea î i exprim aceast bucurie.
Maria i-a în l at glasul într-o cântare de laud pentru Dumnezeul minunat. Aceast cântare a
fost pre uit de-a lungul istoriei i se nume te „Magnificat”, ceea ce înseamn : „Ea înal ”. În
traducerile mai vechi ale Bibliei primele cuvinte sunt: »Sufletul Meu pream re te (înal ) pe
Domnul.« i aceasta a i f cut ea. Când noi în l m ceva, atunci îl facem mare. Maria era plin
de bucurie, s fie la ruda ei, care evident era a a de apropiat de ea ca o sor , dar ea a dedicat
acest moment al întâlnirii ei glorific rii lui Dumnezeu.
Noi citim cuvintele Mariei i ne întreb m, cum a putut o fat obi nuit s g seasc spontan
astfel de cuvinte potrivite. Dar taina este aceasta: Maria cita din Psalmii ei iubi i, pe care îi g sim
în Vechiul Testament. Se vede clar, c ace tia erau în inima ei. Este evident, c cântarea ei este
inspirat din cântarea Anei, o alt femeie din istoria iudaic , care a devenit în chip minunat
mam (compar cu 1 Samuel 2,1-10). Copilul Anei, Samuel, a devenit unul din cei mai mari
profe i ai lui Israel.
Aceast cântare arat c Maria s-a gândit i la persoanele mari ale istoriei biblice. Ana a fost
probabil una din eroinele ei – o femeie, care a închinat Domnului pe copilul ei înc nen scut i
care apoi l-a încredin at de bun voie preotului Templului. Ce jertf ! Va veni timpul, când Maria
va g si propriul ei Copil în Templu. Atunci î i va da seama cât de greu este pentru o mam s
încredin eze f r rezerve pe copilul ei lui Dumnezeu. Dar i în aceast situa ie Dumnezeu a
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înt rit aceast femeie tân r , c reia El i-a încredin at pe singurul Lui Fiu. El o preg tea deja
acum pentru încerc rile care urmau s vin peste ea.
Mul i dintre noi ar fi f cut cu pl cere cuno tin cu Maria. Noi am vrea s tim mai mult despre
gândurile ei. Dar ea ne face cunoscut mai mult pe Domnul ei, decât pe sine însu i. În Magnificat
ea face o schi minunat a caracterului Tat lui ei ceresc iubit:
De exemplu, ea compar m rimea Lui cu micimea ei: »A privit la starea smerit a roabei
Sale« (Luca 1,48).
Ea se ocup cu perspectivele mari ale lucr rii lui Dumnezeu în istorie: » i îndurarea Lui este
din genera ii în genera ii, pentru cei care se tem de El« (Luca 1,50).
Ea vede mai dinainte temele pe care Copilul ei le va face s devin realitate trei decenii mai
târziu: »I-a dat jos pe cei puternici de pe tronuri i i-a în l at pe cei smeri i« (Luca 1,52).
Ea laud pe Dumnezeu pentru credincio ia Sa i pentru harul S u: »L-a ajutat pe Israel,
slujitorul S u, ca s - i aduc aminte de îndurare« (Luca 1,54).
Ultimul ei cuvânt - ve nicia – este la locul potrivit (Luca 1,55). Ca i multe alte cânt ri de
laud , cântarea Mariei dep e te limitele spa iului i timpului – Tat l ei ceresc nu este numai
Domnul lumii ei, ci al lumii întregi; El este nu numai Domnul timpului ei, ci al întregii istorii a
omenirii. Ea are caracteristicile unui om, care a petrecut timp îndelungat împreun cu
Dumnezeu, Cel care schimb pe to i cei care se întâlnesc cu El.
Pentru ce cântarea Mariei? Se poate imagina foarte u or c l toria Mariei la prietena ei cea mai
intim , care i ea la rândul ei a tepta un copil minunat. În c l toria obositoare, pe care a f cut-o
probabil sub protec ia unei caravane, Maria a avut timp s se gândeasc la bun tatea lui
Dumnezeu i la rolul, la care Dumnezeu a ales-o în istoria omenirii. Cu siguran a petrecut un
timp în rug ciune i trebuie s - i fi amintit Psalmii de laud , pe care i-a înv at pe de rost. La
începutul unei c l torii uimitoare – una, pe care niciodat o alt femeie nu o va face – Maria a
fost deplin con tient de situa ia ei. Ea tia – i a exprimat aceasta în cântarea ei -, c Dumnezeu
are mijloace nelimitate la dispozi ie. Puterea Lui a f cut, ca toate lucrurile s fie posibile, i
dragostea Lui face ca orice povar , pe care noi o avem de purtat, s fie u oar .
Întreb ri la aceast tem
- Dac ar trebui s compune i o cântare, ca s l uda i pe Domnul, ce I-a i spune?
- Cum a i reac iona la o laud nea teptat sau la un eveniment, care v surprinde i v
înfrico eaz ?
- Pentru meditarea în continuare: Compara i 1 Samuel 2,1-10 cu cântarea de laud a Mariei. Ce
observa i?
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De ce Iosif?
Cele mai multe informa ii, pe care le avem cu privire la Cr ciun, le primim prin peni a a doi
b rba i: Luca i Matei. Ace ti autori au vrut s re in istoria minunat , la felul cum a venit Isus în
lumea aceasta. Imagina i-v , cât de pu in am putea noi s în elegem i s onor m evenimentele,
dac nu ar fi fost cineva care s re in istoria minunat cu privire la Betleem, la p stori, la magi,
la casa de poposire, la staul!
F r relat rile despre primii ani ai lui Isus, nu am ti aproape nimic despre Iosif, tat l adoptiv
lini tit, care a protejat copil ria Mântuitorului lumii. Desigur Dumnezeu a vrut, ca noi s afl m
aceste detalii. De aceea El a trimis pe ace ti doi b rba ii cu relat rile lor pe fundaluri diferite i
cu scopuri diferite.
Luca, de profesie medic, a vrut s relateze cu exactitate (Luca 1,3) despre via a lui Isus i
despre începuturile Adun rii. El a scris cele dou volume ale lucr rii sale, Evanghelia dup Luca
i Faptele Apostolilor, pentru lumea greac . Luca are în mod deosebit în aten ie femeile din
via a lui Isus. Când citim istoria na terii din evanghelia sa, cunoa tem amintirile personale
despre Maria.
Matei, dimpotriv , scrie în mod deosebit cititorilor s i iudei, în mod deosebit cum Isus a
împlinit vechile profe ii. A a se explic faptul, c el accentueaz rolul lui Iosif – al patriarhului
familiei – c ci iudeii erau un popor patriarhal. i este o fericire, c Matei a notat aceste amintiri
pre ioase, c ci Iosif a murit la pu ini ani dup aceea. Indiferent de cât de mult a tr it el, el i-a
petrecut via a în slujirea deosebit de pre ioas pentru Dumnezeu i pentru istoria omenirii. El este
cel uitat al celei mai m re e istorii, care a fost povestit vreodat , i se merit s - i iei pu in timp,
ca s - i aduci aminte de el.
Iosif era tâmplar (grece te: „tekton” = tehnician constructor) i ca atare probabil un om dotat
cu spirit practic. Cu siguran a lucrat cu pl cere cu lemnul i cu piatra i savura satisfac ia de a
fi construit ceva stabil i folositor. Ne putem imagina, c el, ca i Maria, a dus o via ordonat i
simpl . i-a practicat meseria, i-a p strat un nume bun în ora , va fi mers la sinagog i i-a
educat familia.
Cu siguran via a lui Iosif s-a desf urat exact în aceast direc ie, atunci când s-a preg tit
pentru nunta sa. În cultura iudaic , mirele era (nu ca la noi) punctul central al nun ii. Iosif trebuie
s se fi bucurat de s rb toare i de via , de momentul când va lua pe Maria la el în cas i
împreun cu ea va avea copii. Tâmplarul a construit la o via solid cl dit . i apoi el a avut un
vis.
În mod remarcabil în via a lui Iosif au fost dou visuri. Primul vis l-a avut în timpul unei
întrist ri i umiliri îngrozitoare. Iosif a observat ocat i neîncrez tor sarcina logodnicei lui. Se
a tepta de la Maria, ca ea s intre în c snicie ca fecioar . S devii mam înainte de a te c s tori
era un scandal public. Oricine ar fi presupus în mod gre it, c Iosif era tat l. Dar Matei ne
relateaz , c Iosif a vrut s desfac logodna pe ascuns – o reac ie în eleapt , îndur toare, într-o
astfel de criz . El era cu înclina ii practice, dar i sensibil.
Dar un înger l-a înv at într-un vis, s r mân credincios Mariei. »Iosife, fiul lui David«, a spus
îngerul, »nu te teme s iei pe Maria, so ia ta, pentru c ce s-a z mislit în ea este de la Duhul
Sfânt. i ea va na te un Fiu i-I vei pune numele Isus; pentru c El va mântui pe poporul S u de
p catele sale« (Matei 1,20-21).
Matei spune în versetul urm tor, c acestea au avut loc »ca s se împlineasc ce a fost spus de
Domnul prin profet«. Dar Iosif nu era obi nuit s se gândeasc la vechile suluri pr fuite ale
Scripturii. S ne imagin m, cât de greu a fost pentru el, s accepte situa ia complet schimbat , pe
care Dumnezeu i-a pus-o în fa . El nu a v zut numai un înger – el l-a v zut în vis. Un tâmplar
bun vrea îns s în eleag ; el vrea ceva, pe care po i s -l apuci cu mâna. El dore te ordinea,
calculul i rezultatul, al c rui utilitate este verificabil . Lumea lui este hot rât acum prin ceva,
care (înc ) nu se poate apuca.
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Dac va fi cu adev rat a a, c acest Copil este realmente Mesia, atunci aceasta le va deveni în
curând tuturor clar, acelora care probabil acum râd i batjocoresc. Dar cum s creasc Iosif pe
viitorul Împ rat? i cu ce femeie se c s tore te el de fapt?
În viitor vor fi i mai multe visuri pentru Iosif: c el va trebui s fug cu familia lui în Egipt, c
el va trebui s revin i în cele din urm , c acas în Nazaret va putea s aib o via nou de
familie, unde Copilul va fi în siguran . B rbatul, care lucra cu materiale de construc ie solide, a
devenit omul visurilor i al soartei. B rbatul, care s-a bucurat de urma ul lui propriu, a primit
chemarea s fie tat adoptiv.
Dar aceast complica ie a adus cu sine i avantaje. Copilul, care a crescut sub îngrijirea lui i
care ca i el urma s devin un tâmplar iscusit, merita orice sacrificiu. Ast zi cunoa tem numele
lui Iosif din cauza credincio iei i ascult rii lui, cu care a împlinit orice indica ie, pe care i-a dato Dumnezeu. Cu Maria i Iosif, Dumnezeu a ales singura pereche din aceast lume, c reia El a
vrut s le încredin eze pe Fiul S u scump.
Iosif era un om lini tit. Când, de exemplu, au venit magii în vizit , nu auzim niciun cuvânt din
partea lui. Dar el era un b rbat credincios, de n dejde i practic, care a slujit de model nu numai
Copilului, care i-a fost încredin at, ci tuturor, care în mod nespectacular sunt ascult tori de
Dumnezeu.
De ce Iosif? Ca s - i împlineasc planul, Dumnezeu a folosit un tâmplar. El a avut nevoie de
un b rbat, care era tare, consecvent i practic, dar care totodat a reac ionat sensibil la vocea lui
Dumnezeu. El a avut nevoie de cineva, care în lini te s fie al turi de o fecioar , care va deveni
inta batjocoririlor, dar care totu i va purta în trupul ei N dejdea lumii. Iosif era tare, dar milos.
El a fost în stare s conduc expedi ia obositoare la Betleem, i mai târziu în Egipt, i s iubeasc
pe mama lui Isus i s-o încurajeze. Iosif a fost în cas înv torul, care a înv at pe Isus primele
lec ii din Legea lui Dumnezeu. i în Ierusalim, când Tân rul avea doisprezece ani i a devenit
clar, c descenden a Sa o datoreaz unui alt Tat , atunci Iosif a fost b rbatul care s-a retras smerit
i lini tit i a l sat lui Dumnezeu întâietatea.
Întreb ri la aceast tem
- A i fost vreodat dezam git sau lezat de cineva, pe care l-a i iubit i în care v-a i încrezut? Cum
a i reac ionat?
- Este cineva în via a dumneavoastr , pe care l-a i tratat în a a fel, ca i cum l-a i fi uitat? Ce a i
putea face ast zi, ca s schimba i aceasta?
- Pentru meditarea în continuare: Citi i Matei 1,18-2,23 i nota i ce a f cut Iosif dup fiecare
indica ie, care i-a fost dat .

12

