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I. Partea principal� 
 

Despre preistoria precursorului �i a Domnului s�u. 
Luca 1, 5 – 2, 52 

 
   Luca, spre deosebire de Matei, se ocup� cu tema istorisirii în felul de a gândi al unui grec 
�i vrea s� cerceteze faptele istoriei lui Isus mergând înapoi pân� la originea lor, a�a cum am 
auzit în partea introductiv� capitolul 1, 1-4. El î�i zice: un eveniment a�a de extraordinar 
cum a fost apari�ia public� a lui Isus nu putea s� aibe loc f�r� o preg�tire prealabil�. Nu se 
poate ca Isus s� fi c�zut din cer, ca Om matur de treizeci de ani, a�a cum î�i imagineaz� 
Marcion, ci Teofil �i cre�tinii vor întreba care a fost originea unui Om atât de deosebit. De 
aceea în capitolele 1 �i 2 auzim istorisirea începutului vie�ii lui Isus. 

 
1. Punctul de plecare 

Luca 1, 5-6 
 
   Istoria lui Zaharia �i a Elisabetei este începutul dramei mesianice. Când Dumnezeu 
începe o lucrare nou�, atunci El nu pune complet la o parte pe cea veche, ci porne�te de la 
lucrarea veche. În sânul lui Israel, în Ierusalim, în Templu (centrul vie�ii spirituale a lui 
Israel), aici ini�iaz� Dumnezeu na�terea noului leg�mânt. 
   �i Schlatter a atras aten�ia asupra acestui aspect al leg�rii noului de vechi. »Istoria pe 
care o relateaz� Luca începe în Templu. Dup� ce S-a n�scut Mesia-Hristosul, acesta a fost 
adus în Templu, a�a cum prevedea Legea. �i Isus la doisprezece ani, la prima Sa vizit� în 
Templu, intr� având gândul c� acum El este în ceea ce apar�ine Tat�lui ...« 
  Aceste prime fraze de la începutul Evangheliei sunt legate cu ultimele fraze ale 
Evangheliei dup� Luca, capitolul 24, 52,53: »Dup� ce I s-au închinat, ei s-au întors în 
Ierusalim cu o mare bucurie. �i tot timpul st�teau în Templu, �i l�udau �i binecuvântau pe 
Dumnezeu.« 
  Da, »în Templul de la Ierusalim«, continuarea cortului întâlnirii, acolo începe Dumnezeu 
noul. Abia dup� ce Ierusalimul L-a respins definitiv pe Mântuitorul, Templul a fost 
rânduit distrugerii (compar� Luca 13, 35; 19, 46 �i 21, 6). 
 
5. În zilele lui Irod, împ�ratul Iudeii, era un preot, numit Zaharia, din ceata lui Abia. 
Nevasta lui era din fetele lui Aaron, �i se chema Elisabeta. 
 
   Traducem textual tocmai pentru a ar�ta diferen�a dintre felul de exprimare în versetele 
1-4 �i versetul 5 �i urm�toarele. Acela�i om, care prin vorbirea aleas� din prolog s-a 
dovedit a fi un cercet�tor format la �coal� �i prin preocuparea cu literatura greac�, începe 
acum s� povesteasc� într-un stil pe care oricine cunoa�te pu�in ebraica îl aseam�n� cu o 
traducere dintr-o limb� semitic�. Stilul clasic din partea introductiv� îl reîntâlnim abia în a 
doua parte a Faptelor Apostolilor. Felul de exprimare s-a întâmplat în zilele împ�ratului 
Irod este ebraic. Nici-un scriitor istoric grec nu va scrie în aceast� form�. Ne gândim la 2 
Samuel 21, 1; 1 Împ�ra�i 10, 21; Ieremia 1, 2; Matei 2, 1. 
   Expresia „ceata lui Abia“ se refer� la împ�r�irea cetei preo�ilor în 24 de grupe, care 
merge înapoi pân� la David (1 Cronici 24, 3,10).1 
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�
�Fiecare ceat� trebuia de dou� ori pe an s� slujeasc� în Templu timp de opt zile. Zaharia nu apar�inea 

„c o n d u c e r i i “ preo�e�ti, c�ci aceasta consta din marii preo�i care erau înc� în slujb�, sau fuseser� cândva, �i 
din preo�i din prima grup� din cele 24 de grupe. Ceata lui Abia era a o p t a  în aceast� rânduial�, deci mult în 
urm�. În timp ce preo�ii de seam� î�i aveau întotdeauna locuin�a în Ierusalim, ceilal�i locuiau împr��tia�i prin 
�ar�. Preo�ilor le era permis s� se c�s�toreasc� cu o israelit� „s i m p l � “, dar era o cinste pentru el s� aib� o so�ie 
din neamul preo�esc, exprimat într-un „limbaj înalt“, „o so�ie din fetele lui Aaron“.�
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Deoarece Elisabeta era „din fetele lui Aaron“, Ioan Botez�torul descindea dintr-o familie 
în totalitate preo�easc�. Despre p�rin�ii lui se spune în continuare: 
6. Amândoi erau neprih�ni�i înaintea lui Dumnezeu, �i p�zeau (umblau) f�r� pat� 
(în) toate poruncile �i toate rânduielile Domnului. 
 
  Expresia neprih�ni�i se refer� la împlinirea poruncilor levitice. Dumnezeu a considerat 
aceast� neprih�nire ca fiind valabil� înaintea Lui. F�r� pat� corespunde cuvântului „f�r� 
prihan�“ din Geneza 17, 1. Cine vrea s� fie demn pentru slujirea lui Dumnezeu, acela 
trebuie s� fie ascult�tor de El �i s�-�i lege inima necondi�ionat �i f�r� nici-o rezerv� de 
poruncile Sale. Ambi p�rin�i umblau, asta înseamn� c� ei nu duceau o via�� care numai 
sporadic era pl�cut� lui Dumnezeu, ci ei se str�duiau permanent s� fie sfin�i �i s� fac� ce 
era drept înaintea lui Dumnezeu. Nimeni nu le putea repro�a ceva. Ei erau permanent „în 
Locul prea Sfânt înaintea lui Dumnezeu“. 
   La d e s c e n d e n � a  f�r� prihan� a p�rin�ilor lui Ioan Botez�torul s-a ad�ugat o v i a � �  
dup� voia lui Dumnezeu �i pl�cut� Lui. Ce so�i �i ce p�rin�i model ne sunt prezenta�i! 
    Aceast� umblare înaintea lui Dumnezeu a fost v�zut� de Dumnezeu. El a vrut s� fac� pe 
Zaharia �i pe Elisabeta purt�torii Duhului. De aceea i-a educat altfel decât pe restul 
oamenilor. Un nou început în împ�r��ia lui Dumnezeu urma s� fie ini�iat prin p�trunderea 
unor p�rin�i în via�a de credin�� a lui Avraam �i Sara. Deoarece f�g�duin�a dat� lui 
Avraam era în momentul când s� se împlineasc�, în mod surprinz�tor apar acelea�i 
simptome ca �i atunci la Avraam: „Nu era nici-un mo�tenitor!“ Elisabeta era deja destul 
de înaintat� în vârst� ca s� mai poat� deveni mama unui fiu! 
 

2. O fapt� mare a lui Dumnezeu 
Luca 1, 7-25 

 
7. Nu aveau copii, pentru c� Elisabeta era stearp�; �i amândoi erau înainta�i în 
vârst�. 
 
   Expresia »amândoi erau înainta�i în vârst�« este pur ebraic�, vezi Geneza 18, 11; 24, 1; 
Iosua 13, 1; 23, 1; 1 Împ�ra�i 1, 1. 
   Lipsa de copii pentru un so� �i o so�ie înainta�i în vârst� era o nenorocire, da, era 
considerat� ca un semn al lipsei harului divin �i o ru�ine deosebit de dureroas� înaintea 
oamenilor �i p�rea un semn al retragerii binecuvânt�rii divine f�g�duite în Geneza 1, 28. 
Luca spune c� lipsa copiilor provenea de la Elisabeta, pe care el o nume�te „neprih�nit�“. 
– Nu este nici-o întâmplare, ci este în�elepciunea Educatorului ceresc, care las� s� treac� 
prin deosebite încerc�ri pe aceia care merit� deosebite haruri. 
   Tocmai aceast� lips� a copiilor a contribuit în mod deosebit la preg�tirea c�sniciei celor 
doi deveni�i b�trâni, ca ea s� devin� un loc al descoperirii divine. Ei erau mai pu�in 
încurca�i în gândurile �i grijile lumii. Ei au putut înv��a în lini�tea singur�t��ii s� 
n � d � j d u i a s c �  î n  D o m n u l  �i s� cread� orbe�te c� D u m n e z e u  Î � i  a d u c e  
a m i n t e  d e  j u r �m â n t u l  L u i  (Zaharia înseamn� J e h o v a  î � i  a d u c e  a m i n t e , 
�i Elisabeta: D u m n e z e u  e s t e  j u r �m â n t u l  m e u ). 
   Ca israeli�i adev�ra�i, ace�ti doi deveni�i c�run�i, nu puteau nicidecum s� cread� c� lipsa 
copiilor este ultima voin�� a lui Dumnezeu. De aceea priveau plini de dor spre urma�i. 
 
8. Dar, pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, dup� 
obiceiul preo�iei, 
 
   Iar��i un cuvânt ebraic = „dar, pe când“. Cuvintele înaintea lui Dumnezeu sau 
„înaintea fe�ei lui Dumnezeu“ scot în eviden�� importan�a rânduielii preo�e�ti. 



������

 
9. a ie�it la sor�i s� intre s� t�mâieze în Templul Domnului. 
 
   Cuvintele „dup� obiceiul preo�iei“ înseamn�: Zaharia a r�mas în Ierusalim o s�pt�mân�, 
împreun� cu toat� ceata lui Abia, �i a f�cut slujba în Templu. Prin tragerea la sor�i i-a 
revenit sarcina s� aprind� mirodeniile. Pentru aceasta trebuia s� intre în Locul Sfânt, unde 
în afar� de sfe�nicul de aur �i masa pentru punerea pâinilor se g�sea �i altarul t�mâierii.2 
Expresia „Templul Domnului“ scoate în eviden�� sfin�enia Templului (Exodul 30, 7). 
 
10, În ceasul t�mâierii, toat� mul�imea norodului se ruga afar�. 
 
   Dup� ce Zaharia a v�rsat mirodeniile peste c�rbunii aprin�i de pe altarul t�mâierii, s-a 
aruncat cu fa�a la p�mânt, a�a cum era prev�zut, pentru adorare. În aceast� or� poporul din 
toat� �ara se îndrepta cu fa�a spre Ierusalim �i se ruga în timpul ceasului de t�mâiere. În 
ceasul în care preotul p��ea înaintea lui Dumnezeu, el strângea ca reprezentant al 
poporului toate rug�ciunile �i le aducea înaintea lui Dumnezeu. În aceast� or� avea voie s� 
aduc� înaintea lui Dumnezeu �i dorin�a lui sfânt�. Mirosul care se în�l�a este un simbol al 
rug�ciunilor pl�cute lui Dumnezeu care se în�l�au spre El. Vezi Psalmul 141, 2 �i 
Apocalipsa 5, 8 �i 8, 3,4. 
 
11. Atunci un înger al Domnului s-a ar�tat lui Zaharia, �i a st�tut în picioare la 
dreapta altarului pentru t�mâiere. 
 
   Ora rug�ciunii este ora descoperirii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a uitat rug�ciunea 
celor doi b�trâni. �i mult mai minunat, atunci când ei au cerut prin rug�ciune, li s-a dat 
ceea ce ei a�teptau plini de dorin��. I s-a ar�tat un înger al Domnului. „La dreapta altarului 
t�mâierii“ este o dovad� c� el a venit la Zaharia trimis de Dumnezeu �i împuternicit de El. 
 
12. Zaharia s-a sp�imântat, când l-a v�zut; �i l-a apucat frica. 
 
   Când lumea invizibil� devine pe nea�teptate vizibil�, atunci omul este pus în 
încurc�tur�. Când apoi se treze�te con�tien�a nevredniciei �i a p�c�to�eniei sale, din 
încurc�tur� se na�te frica, c�ci el simte c� se apropie judecata. 
 
13. Dar îngerul i-a zis: „Nu te teme, Zaharia, fiindc� rug�ciunea ta a fost ascultat�. 
Nevasta ta Elisabeta î�i va na�te un fiu, c�ruia îi vei pune numele Ioan. 
14. El va fi pentru tine o pricin� de bucurie �i veselie, �i mul�i se vor bucura de 
na�terea lui. 
 
   Îngerul lini�te�te mai întâi pe Zaharia. El aduce un mesaj al harului, �i nu de judecat�. El 
îi veste�te pe fiul s�u, mult-doritul urma�. Expresia: rug�ciunea ta poate totodat� s� 
însemne „rug�ciunea ta care se a�teapt� s� fie împlinit�“. Numele Ioan vine aici de la 
Iohanan (2 Împ�ra�i 25, 23; 1 Cronici 12, 4,13) �i înseamn� „D o m n u l  d �  h a r “. El se 
întâlne�te de mai multe ori în Vechiul Testament. Harul nu este caracteristica vestirii lui 
Ioan, dar prin apari�ia lui se introduce e c o n o m i a  (perioada, domnia) harului. 
Caracteristica economiei harului este aceea, c� ea urm�re�te f�r� mil� p�catul, pân� la 
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�
�Atât diminea�a, înaintea jertfei de ardere de la ora 9, cât �i dup� masa în jurul orei 3 d u p �  jertfa de ardere 

aveau loc r u g � c i u n i  în Templu (Faptele Apostolilor 3,1), care erau înso�ite simbolic de aprinderea jertfei de 
t�mâiere. Cu privire la „a ie�it la sor�i“ (Faptele Apostolilor 1,26), lucrarea biblic� a lui Lange remarc�: „De 
aceea s-a folosit sor�ul, pentru c� nimic nu trebuia l�sat la bunul plac al omului, atunci când era vorba de slujirea 
în Locul Sfânt.“�
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ultimele lui urme, �i îl pedepse�te f�r� nici-o cru�are. Premiza harului este întoarcerea 
radical�.  
   Acest fiu va fi „un semn al harului“ �i „un prilej de bucurie“. O bucurie care duce pân� 
la cutremurare, la culmea bucuriei, la jubilare; aceast� culme a bucuriei este nu numai 
pentru Ioan, ci �i pentru întreg poporul! 
 
 
15. C�ci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici b�utur� ame�itoare, �i 
se va umplea de Duhul Sfânt înc� din pântecele mamei lui. 
   Ioan este pus în rândul oamenilor deosebit de sfin�i, care c�utau s� realizeze modelul 
sfin�eniei israelite în cercul din afara preo�ilor. Ei erau numi�i nazirei, asta înseamn� 
„închina�i lui Dumnezeu“, „logodi�i cu Dumnezeu“.3 
   La simplitatea vie�ii lui se adaug� �i faptul c� el va fi umplut cu Duhul Sfânt înc� din 
pântecele mamei lui. Aici Duhul Sfânt este în�eles potrivit cu puterea Sa de a ac�iona, a�a 
cum El venea peste proroci ca Duh de slujire (chiar dac� era pentru scurt timp), �i peste 
Samson �i Saul, �i a f�cut din ei unelte ale lui Dumnezeu. 
 
16. El va întoarce pe mul�i din fiii lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor. 
17. Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul �i puterea lui Ilie, ca s� întoarc� 
inimile p�rin�ilor la copii, �i pe cei neascult�tori la umblarea în în�elepciunea celor 
neprih�ni�i, ca s� g�teasc� Domnului un norod bine preg�tit pentru El. 
 
   Se anun�� în primul rând o mi�care religioas� masiv�, o mare trezire în popor. Mul�i vor 
fi sco�i de pe calea lor de îndep�rtare de Dumnezeu �i vor fi readu�i pe calea spre 
Dumnezeu.  
   Prin aceast� lucrare va preg�ti timpul mesianic, �i aceasta va fi cununa lucr�rii lui. 
Caracteristica deosebit� a ac�iunii lui Ioan este „puterea“,4 a�a cum a fost la Ilie. 
 
18. Zaharia a zis îngerului: „Din ce voi cunoa�te lucrul acesta? Fiindc� eu sunt 
b�trân, �i nevasta mea este înaintat� în vârst�.“ 
 
   Rug�mintea pentru un semn este tratat� aici ca o contraven�ie ce merit� a fi pedepsit�. �i 
totu�i Avraam (Geneza 15, 8), Ghedeon (Judec�tori 6, 36 - 39, de trei ori) �i Ezechia (2 
Împ�ra�i 20,8) au rostit o rug�minte asem�n�toare, f�r� ca s� le fie socotit� p�cat. De ce în 
acest caz nu este bine, în timp ce în celelalte cazuri a fost bine? De aceea, pentru c� 
Zaharia a  v e n i t  l a  s c u r t  t i m p  d u p �  a c e � t i a  �i avea în urma sa aceast� mul�ime 
de descoperiri �i apari�ii pe care el, ca preot, ar fi trebuit s� le cunoasc�. În afar� de 
aceasta, deja l o c u l  unde el a primit aceast� veste �i apari�ia cereasc�, care i-a adus 
aceast� veste, trebuia s�-i înl�ture orice îndoial�. Îndoiala lui nu era altceva decât lips� de 
credin�� �i incapacitatea de a se ridica din derularea natural� a lucrurilor la în�l�imea 
f�g�duin�ei divine. 
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�
�Era un fel de preot laic, al c�rui stil de via�� era deja stabilit prin Numeri 6, 1-21. Ne sunt cunoscute dou� 

exemple de oameni care au fost nazirei toat� via�a lor: Samson �i Samuel (Judec�tori 13, 5 �i 1 Samuel 1, 11). 
�
��i aici se face aluzie la Maleahi, unde se spune (4, 5): „Iat�, v� voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni 

ziua Domnului, ziua aceea mare �i înfrico��toare.“ Poporul �i înv���torii Legii au în�eles realmente aceast� 
f�g�duin�� �i a�teptau revenirea personal� a lui Ilie (Ioan 1, 21; Matei 16, 14; 17, 10; 27,47). F�g�duin�a trebuia 
în�eleas� în sens spiritual, corespunz�tor caracterului prorocului însu�i. Ioan va fi un nou reformator, asemenea 
lui Ilie.�
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19. Drept r�spuns, îngerul i-a zis: „Eu (în textul original st� „ego“ = „eu“ accentuat) 
sunt Gabriel, care stau înaintea lui Dumnezeu; am fost trimis s�-�i vorbesc, �i s�-�i 
aduc aceast� veste bun� (în textul original: s� te evanghelizez).“ 
 
   Mesagerul i se face cunoscut ca o personalitate deja cunoscur�: „Eu sunt Gabriel“. 
Numele înseamn� „Omul puternic al lui Dumnezeu.“5 
   G a b r i e l  este mesagerul lui Dumnezeu, aduc�torul de ve�ti bune, evanghelistul lui 
Dumnezeu, el zide�te. Cuvintelor lui Zaharia de mai înainte „Eu sunt un om b�trân“ le 
stau în fa�� cuvintele îngerului „Eu sunt Gabriel, care stau înaintea lui Dumnezeu“. 
   Cei ce stau înaintea lui Dumnezeu sunt folosi�i �i trimi�i de Dumnezeu. Cei ce stau 
înaintea lui Dumnezeu nu se mai bazeaz� pe ceea ce este înaintea ochilor, ci pe ceea ce a 
spus Dumnezeu. Îngerul spune în continuare: „Am fost trimis s�-�i vorbesc, s� te 
evanghelizez“, a�a cum spune textul original. Evanghelie înseamn� veste bun�, veste care 
ne ridic� din cele vizibile �i ne înal�� în cele învizibile, în Cuvântul ve�nic al lui 
Dumnezeu, unde ni se deschid imagini din sl�vile ve�nice. 
 
20. Iat� c� vei fi mut, �i nu vei putea vorbi, pân� în ziua când se vor întâmpla aceste 
lucruri, pentru c� nu ai crezut cuvitele mele, care se vor împlini la vremea lor. 
 
   Acest cuvânt este o judecat� asupra necredin�ei, dar tocmai aici �i în vremuri de tranzi�ie 
se arat� cum toate judec��ile lui Dumnezeu (din istoria mântuirii) sunt complet judec��i 
ale harului. Când vorbim despre judecat� nu trebuie s� uit�m partea harului. Pentru 
Zaharia a fost un ajutor, o întindere a mâini spre ajutorare, un har al lui Dumnezeu, faptul 
c� a trebuit s� fie mut pân� în ceasul na�terii fiului f�g�duit. Ce era sfânt, vestea bun�, 
putea s� se a�eze în el, f�r� s� fie cople�it� de schimbul permanent de gânduri. 
   Zaharia avea acum timp s� se acomodeze cu o lume nou�, s� se orienteze �i s� prind� 
r�d�cini, iar apoi s� stea ca un copil al luminii în mijlocul lumii din jurul lui. A fost un har 
minunat, c� a devenit mut �i la ie�irea afar� din Templu putea s� fac� numai semne: „Nu 
m� întreba�i nimic, eu nu pot vorbi.“ 
 
21. Norodul îns� a�tepta pe Zaharia, �i se mira de z�bovirea lui în Templu. 
22. Când a ie�it afar�, nu putea s� le vorbeasc�; �i au în�eles c� avusese o vedenie în 
Templu. El le f�cea semne întruna, �i a r�mas mut. 
23. Dup� ce i s-au împlinit zilele de slujb�, Zaharia s-a dus acas�. 
 
   Poporul a�tepta în curtea din fa�� obi�nuita binecuvântare. Se mira de deosebit de lunga 
r�mânere a preotului înapoia perdelei. Poporul a recunoscut, în neputin�a lui de a vorbi �i a 
binecuvânta, c� el a avut o viziune în Templu. Prin multele semne f�cute cu mâna i-a 
determinat s� mearg� acas� f�r� s� primeasc� binecuvântarea. 
   Cât de unic� în felul ei este aceast� întâmplare. Aspectul judec��ii din acest eveniment 
arat� c� din cauza necredin�ei lui Zaharia Dumnezeu l-a împiedicat în exersarea slujbei lui 
preo�e�ti ca s� „dea binecuvântarea“. 
   Amu�irea lui Zaharia arat� �i partea istoric� a mântuirii: Acolo unde este anun�at� vocea 
predicatorului din pustie amu�e�te preo�ia Vechiului Testament. Amu�e�te 
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�
�Biblia nume�te dou� fiin�e îngere�ti cere�ti cu „nume“: G a b r i e l  (vezi Daniel 8, 16 �i 9, 21) �i M i h a e l , un 

nume care înseamn� „Cine este ca Dumnezeu?“ (Daniel 10, 13,21; 12, 1; Iuda 9; Apocalipsa 12, 7). Aceste dou� 
nume sunt simbolice, ele exprim� caracterul �i activitatea purt�torilor lor. G a b r i e l  este puternicul slujitor al 
lui Dumnezeu, destinat s� sprijine lucrarea lui Dumnezeu pe p�mânt. Prin aceasta lucrarea lui este p o z i t i v � . 
Cea a lui M i h a e l  este n e g a t i v � . A�a cum arat� numele lui, el este distrug�torul tuturor celor care 
îndr�znesc s� se m�soare cu Dumnezeu, sau s� se ridice împotriva Lui. Mihael este lupt�torul lui Dumnezeu, el 
judec� �i doboar�.�
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binecuvântarea levitic�, acolo unde „a venit S�mân�a în care vor fi binecuvântate toate 
popoarele“. 
 
24. Peste câtva timp, Elisabeta, nevasta lui, a r�mas îns�rcinat�, �i s-a �inut ascuns� 
de tot cinci luni. „C�ci“, zicea ea, 
25. „iat� ce mi-a f�cut Domnul, când �i-a aruncat ochii spre mine, ca s�-mi ia ocara 
dintre oameni.“ 
 
   De ce Elisabeta nu s-a dus plin� de bucurie în mijlocul oamenilor, ca s� se laude cu 
aceast� fericire? De ce se ascunde cinci luni? De ce t�inuie�te fericirea ei? Dumnezeu a 
f�cut-o s� devin� mam�. Ea este datoare Lui �i ei în�i�i, deoarece nu mai era neroditoare 
(versetul 36) în popor. În aceasta se explic� timpul de cinci luni. Dup� cinci luni sarcina 
devine vizibil�, atunci ea putea s� fie recunoscut� ca fiind binecuvântat� de Dumnezeu. 
   Faptul c� „El �i-a aruncat ochii spre mine, ca s�-mi ia ocara“ nu se poate reda mai 
scurt. Expresia „ocara“, care aminte�te de mul�ii ani de înjosire, pe care i-a tr�it israelita 
evlavioas�, este explicat� prin cuvintele îngerului în versetul 36: „aceea, c�reia i se zicea 
stearp�“. „Stearpa“, era numele ei de batjocur� între femeile din localitatea ei, dar 
Dumnezeu a v�zut-o �i a binecuvântat-o.  
   Din credin�� ia na�tere adev�ratul rod divin, nu din fire. Numai rodul credin�ei este 
pentru ve�nicie, �i ce nu vine din credin�� este p�cat. Ferice de noi, dac� prin p�rt��ia cu 
Dumnezeu aducem road� pentru Dumnezeu! 
   Aceasta au putut s� afle �i cei doi b�trâni înc�run�i�i, afla�i la pragul Noului Testament.  
   Via�a lor smerit�, pus� la dispozi�ia lui Dumnezeu, putea aduce rod prin harul mare al 
lui Dumnezeu, rod pentru ve�nicie. Ioan al lor, cerut de la Dumnezeu, era rodul vie�ii lor 
de credin�� ascunse. �i Ioan al lor a devenit roditor pentru genera�iile viitoare, prin aceea 
c� a putut s� preg�teasc� calea Domnului.  
   O binecuvântare dat� de Dumnezeu devine o adev�rat� binecuvântare pentru poporul lui 
Dumnezeu �i pentru lume abia atunci când ea este dat� înapoi lui Dumnezeu; când rodul 
r�mâne o jertf� ascuns�, adus� numai lui Dumnezeu. Numai aceia care au v�zut sensul 
vie�ii lor în jertfirea de sine vor aduce cu adev�rat rod pentru Dumnezeu. 


