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Martorii respin�i de judec�torii p�mânte�ti sunt hot�râ�i de Dumnezeu ca s� fie 

primii martori ai Lui. 
Luca 2, 15-20 

(P�storii din Betleem) 
 

  Pentru ca lauda lui Dumnezeu cântat� de îngeri din cer spre p�mânt s� se înal�e cu mare 
bucurie de pe p�mânt spre cer era nevoie ca p�storii s� se conving� cu ochii proprii de 
adev�rul cuvintelor vestite. Credin�a nu se poate lipsi de e x p e r i e n � � . Cuvântul lui 
Dumnezeu însu�i ne îndeamn� mereu la experien�e. Îngerul a ar�tat clar p�storilor drumul: 
ve�i g�si un prunc înf��at în scutece �i culcat într-o iesle. Ei trebuiau s� mearg� dup� acest 
semn, ca �i Maria odinioar� (capitolul 1, 36), c�ci credin�a trebuie s� conduc� la vedere. �i 
numai în m�sura în care ea face aceasta prime�te puterea d�t�toare de fericire. Cel mai 
minunat cuvânt divin de via�� r�mâne o liter� moart�, f�r� valoare, dac� nu este experimentat. 
Hristos S-a n�scut. Na�terea Lui a fost vestit� de gura îngerului �i de gura oamenilor. Acum 
este valabil: „s� vedem“ c� El S-a n�scut cu adev�rat �i s� intr�m într-o rela�ie mai intim� cu 
El! 
15.  Dup� ce au plecat îngerii de la ei, ca s� se întoarc� în cer, p�storii au zis unii c�tre 

al�ii: „Haidem s� mergem pân� la Betleem �i s� vedem cuvântul care a avut loc �i ce ne-a 

f�cut cunoscut Domnul.“ 
   Felul de exprimare este ciudat: „s� vedem ce ni s-a spus.“ – Un cuvânt spus nu se vede, ci 
este a u z i t ! De ce aici v e d e r e a ? Pentru c� cuvântul vestit de gura îngerului este un 
eveniment. De aceea cuvântul nu era numai „vorbire“, ci era realmente ceva care se putea 
v e d e a ,  t r � i  � i  p i p � i  (compar� cu 1 Ioan 1, 1), deci putea fi perceput cu toate sim�urile 
umane. De aceea se spune în continuare „cuvântul care a avut loc“. 
   �i acest cuvânt auzit �i v�zut, care a avut loc, „l-a f�cut cunoscut Domnul“, a�a spun 
p�storii. 
   Dac� Domnul Dumnezeu a spus un cuvânt, atunci s� nu ne odihnim pân� când prin credin�� 
vie nu vom vedea pe Hristos �i pân� când nu vom avea parte de El! 
16a.  S-au dus în grab�. 
   P�storilor li s-au spus lucruri incredibile, s-au pretins lucruri incredibile de la ei. Un copila� 
n�scut de curând s� fie Domnul lumii, Mântuitorul, Mesia? 
   Ce au f�cut p�storii? Ei nu au a�teptat s� se fac� ziu�. Acolo unde este vorba s� fie v�zut 
evenimentul-Hristos se merit� s� te duci, s� te gr�be�ti, este nevoie de o hot�râre rapid�, de o 
fapt� în grab�.1 
16b.   �i au g�sit pe Maria, pe Iosif, �i pruncul culcat în iesle. 
   Ce se putea vedea aici? Un grajd întunecat, murdar, un copila� lipsit de ajutorare, n�scut de 
curând, care sta acolo, f�r� s� aib� nici m�car un leag�n, pus într-o troac� din care mâncau 
vitele �i oile. 
   Cu adev�rat, a fost o credin�� deosebit de mare solicitat� de la p�stori! Era o discrepan�� 
uria�� între cuvântul îngerului �i imnul o�tirii cere�ti pe de o parte, �i evenimentul din grajdul 
întunecat, pe de alt� parte! Aceast� discrepan�� mare între cuvântul rostit afar� �i evenimentul 
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��În Scriptur� este deseori vorba de a s c u l t a r e  i m e d i a d �  � i  r a p i d � . Despre Iosif se spune în Matei 1, 

24: „Când s-a trezit Iosif din somn, a f�cut cum îi poruncise îngerul Domnului“. Iosif a ascultat imediat de 
îngerul Domnului. În Matei 2, 13 citim c� Iosif în aceia�i noapte, în care a primit porunca de la îngerul 
Domnului, a fugit spre Egipt, cu toate c�, vorbind omene�te, era o catastrof�. (O c�l�torie deosebit de periculoas� 
�i de grea prin �inuturi muntoase s�lbatice �i drumuri lungi prin pustie, unde nu cre�tea nici-un arbore �i nici-un 
tufi�, peste 200 km lungime trebuiau parcur�i.) Despre Z a c h e u  se spune c� atunci când Isus i-a zis „D�-te jos 
de grab� ...“, el „s-a dat jos în grab�.“  Avraam s-a sculat „dis-de-diminea��“ �i a plecat împreun� cu Isaac. 
Ascultarea adev�rat� este totdeauna o ascultare imediat� �i luat� pe loc. Lucrarea Mântuitorului necesit� grab�. 
Cuvântul �i porunca Celui ve�nic se exercit� urgent, �i anume cu o astfel de urgen��, c� nu permite nici-un fel de 
amânare �i este o lucrare care trebuie f�cut� la termen. Lucrarea Mântuitorului este asemenea lucr�rii urgente de 
strângere a roadelor, deoarece vine noaptea sau se apropie furtuna, trebuie s� aibe loc urgent �i repede. 
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dinl�untru, între vestirea aduc�toare de bucurie �i realitatea aspr�, între lumina de pe câmpie 
�i întunericul din grajd, între fericirea tr�it� în jurul turmelor �i starea jalnic� din grajdul de 
vite era foarte vizibil�. 
   Semnul dat p�storilor, grajdul �i ieslea, era pentru ei un adev�rat exerci�iu de credin��. Parc� 
auzim pe Hristosul n�scut de curând spunând celor care veniser� primii s�-L vad�, ceea ce 
mai târziu va zice s� i se spun� lui Ioan Botez�torul: f e r i c e  d e  c e l  c e  n u  v a  g � s i  î n  
M i n e  o  p r i c i n �  d e  p o t i c n i r e . !  
17.  Dup� ce L-au v�zut au istorisit ce li se spusese despre Prunc. 
   Privirea cu credin�� la Hristos, fie la El în iesle, fie în via�a sau în umblarea Sa, experien�a 
vie a bun�voin�ei �i fericirii lui Dumnezeu, a Mântuitorului nostru, constituie adev�rata 
m�rturie �i totodat� d� putere inimilor ascult�torilor. 
   Acolo unde este maturitate l�untric� �i experien�� real�, acolo înceteaz� orice discu�ie, c�ci 
acolo ucenicii lui Isus nu vorbesc despre anumite opinii, înv���turi sau p�reri, ci ei sunt 
martorii realit��ii (Ioan 15, 27) �i de aceea se comport� cu o autoritate, neîn�eleas� de lume, 
dup� modelul Domnului. „Noi vorbim ce �tim �i m�rturisim ceea ce am v�zut.“ M�rturisirea 
nu este un privilegiu al celor afla�i într-o anumit� pozi�ie, ci ea este o fapt� fericit� a inimilor 
preo�e�ti �i o datorie cre�tin� general�. Niciodat� m�rturia nu trebuie s� amu�easc� într-o 
adunare în care Hristos tr�ie�te �i r�mâne viu. 
18.  To�i cei ce i-au auzit (Maria este �i ea inclus� în ace�tia), s-au mirat de cele ce le 

spuneau p�storii. 
   În nici-un caz aici nu se relateaz� ceva asem�n�tor cu ceea ce este scris în Luca 1, 65. Slava 
copila�ului din Betleem nu se r�spândea în afara grani�elor grajdului. Aici nu avea loc nimic 
deosebit care s� provoce o mi�care în rândurile poporului. Ar fi ceva ciudat de mi�c�tor dac� 
ieslea ar fi devenit un loc de pelerinaj. Nici nu s-ar fi potrivit chipului Aceluia despre care se 
spune: „El nu va striga, nu-�i va ridica glasul �i nu-l va face s� se aud� pe uli�e“ (Isaia 42, 2). 
Mul�i erau cuprin�i de uimire. 
19.  Maria p�stra toate cuvintele acelea în inima ei �i se gândea la ele în inima ei. 
    Aceasta este singurul lucru pe care noi îl citim despre Maria în toat� istoria na�terii. Ei nu i 
s-a ar�tat îngerul înv�luit în slava lui Dumnezeu. Ea nu a auzit imnul o�tirii îngerilor, ci ea 
este înconjurat� de josnicie. Maria nu mai prime�te nici-o alt� descoperire, în afar� de acelea 
aduse de p�stori �i prin cuvântul profetic al lui Simeon �i al Anei �i mai târziu prin vizita 
„magilor de la r�s�rit“.  
   Despre Maria citim numai o fraz�, �i aceasta ne las� s� privim în inima ei. Nu era o stare de 
mirare, ca la ceilal�i, ci ea „p�stra“ �i „se gândea“ în inima ei la cele auzite.2 
   Evanghelia nu ia în st�pânire numai o inim� cald�, ci �i o minte credincioas� care p�streaz�, 
mediteaz� �i este mi�cat� de valori mari, ve�nice. Numai în felul acesta Evanghelia devine o 
proprietate care nu se poate r�pi. Gândurile de mântuire ale Dumnezeului nostru sunt a�a de 
mari, de adânci �i de bogate c� omul nu le va putea pricepe �i domina. Trebuie meditat asupra 
lor. „Dumnezeu vrea“, cum spune Luther, „ca Cuvântul S�u s� p�trund� în inima noastr� �i s� 
r�mân� o piatr� de monument pe care nimeni n-o poate lua, ca �i cum ar fi crescut acolo �i 
este un lucru natural.“ 
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�
� Diferen�a dintre „a se mira“ �i „a se gândi“ este exprimat� în textul original �i prin aceea c� sunt folosite 

diferite forme de timp ale verbului. Aoristul „ethaumasan“ = „se mirau“ exprim� ceva trec�tor �i de moment. 
Imperfectul „synterei“ = „ea p�stra“ �i „symballousa“ = „ea se gândea“ este în opozi�ie cu mirarea momentan�, 
care va trece curând, este o gândire l�untric� adânc�. Primul cuvânt „synterein“ are de a face cu memoria, al 
doilea cuvânt „symballein“ se petrece în inim�. Printr-o permanent� gândire la cuvintele auzite, prin p�strarea 
treaz� a cuvintelor, prin plasarea lor în con�tiin��, ea le p�stra în memorie. Cuvântul „symballein“ înseamn� de 
fapt „a arunca una peste alta, claie peste gr�mad�“. Toate cuvintele pe care Maria le-a auzit, �i cele de la p�stori, 
le-a aruncat peste cele auzite odinioar�. Dup� aceea s-a uitat con�tient� la ele, le-a cuprins cu privirea pe toate, 
le-a comparat unul cu altul �i a reflectat asupra lor, �i anume, ea a f�cut permanent aceasta în inima ei. Acesta 
este felul corect de a proceda cu Cuvântul Dumnezeului nostru! 
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   Credincio�ia cu care Maria a p�strat toate acele cuvinte �i s-a gândit la ele o vedem din 
relatarea exact� pe care ea a f�cut-o apostolilor, în mod deosebit doctorului Luca �i de la care 
a ajuns la noi. Dup� ce Hristos prin învierea Sa a fost dovedit c� este Fiul lui Dumnezeu �i 
prin Duhul Sfânt S-a transfigurat în Adunarea Sa, Maria �i-a deschis comoara inimii ei, care 
acum nu mai apar�inea numai ei. 
20  �i p�storii s-au întors, sl�vind �i l�udând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziser� 
�i v�zuser� �i care erau întocmai cum li se spusese (de c�tre înger). 
   P�storii s-au reîntors în noapte, pe frig, cu pericole pe cale, la turmele lor �i acolo au g�sit 
toate a�a cum le-au l�sat. Turma lor avea nevoie de hrana zilnic� �i de ocrotire �i în pustia 
întins� trebuiau s� caute locurile unde cre�tea hrana pentru animale. Nu era totul exact ca mai 
înainte? Nu! P�storii au primit ceva nou �i prin aceasta în via�a lor totul devenise nou, o 
privire nou� în cer, o privire nou� pe p�mânt în via�a de fiecare zi. 
 

Domnul Legii este pus sub Lege 
Luca 2, 21-38 

 
   Despre începutul copil�riei lui Ioan Botez�torul nu se relateaz� nimic, îns� despre începutul 
copil�riei lui Isus ne sunt relatate trei duble-evenimente. 
   P r i m u l  d u b l u - e v e n i m e n t : Când Copilul a avut opt zile a fost t�iat împrejur în casa 
din Betleem �i I S-a dat numele. Despre aceasta relateaz� versetul 21. 
   A l  d o i l e a  d u b l u - e v e n i m e n t : Când copilul a avut 40 de zile a avut loc în Templul 
de la Ierusalim actul de cur��ire al mamei Maria. În acela�i timp a fost adus� jertfa pentru 
înf��i�are a Copila�ului Isus. Despre aceasta relateaz� versetele 22-24. 
   A l  t r e i l e a  d u b l u - e v e n i m e n t : La scurt timp de la aducerea jertfei de cur��ire �i a 
jertfei de înf��i�are a avut loc cântarea de laud� al lui Simeon �i a Anei. Despre aceasta 
relateaz� versetele 25-38. 
   Toate cele trei dublu-evenimente au ceva comun; ele arat� pe Copila�ul Isus în modestia �i 
în slava Lui. 
 

P r i m u l  d u b l u - e v e n i m e n t  
21  Când a venit ziua a opta, în care trebuia t�iat împrejur Pruncul, I-au pus numele 

ISUS, nume care fusese spus de înger înainte ca s� fi fost El z�mislit în pântece. 
   Cele opt zile prev�zute de Lege pentru t�ierea împrejur sunt respectate cu stricte�e. T�ierea 
împrejur o f�cea tat�l. Ea a avut loc în casa din Betleem. Trebuie s� presupunem c� scurt timp 
de la reces�mânt, dup� ce s-a încheiat reces�mântul, oamenii din Betleem s-au întors la casele 
lor. Prin aceast� reîntoarcere la casele lor, locurile de poposire din Betleem s-au eliberat. 
   C e  î n s e m n a  t � i e r e a  î m p r e j u r ? 1. Ea însemna o m�rturisire: Dumnezeu pune mâna 
pe mine. Eu sunt un p�c�tos. Eu sunt vinovat de moarte. 2. T�ierea împrejur însemna primirea 
în poporul ales. Cu toate c� sunt vinovat de moarte, Dumnezeu m� las� în via�� �i m� prime�te 
în poporul S�u ales Israel. El face un leg�mânt cu mine. El face aceasta deoarece El amân� 
pedeapsa p�catelor poporului Israel pân� în ziua când Dumnezeu va pedepsi p�catul în Acela 
care niciodat� nu a p�c�tuit, Isus Hristos. Cite�te Romani 3, 25. 3. T�ierea împrejur înseamn� 
obliga�ie. Israelitul renun�a la voia propie, prin t�ierea împrejur se desp�r�ea de via�a proprie. 
   Pentru Isus t�ierea împrejur a fost începutul drumului S�u de jertf� care ducea la Golgota. 
   1. Dumnezeu pune mâna pe Copila�ul Isus. Ce ciudat! El, Cel f�r� p�cat, este declarat aici 
ca fiind vinovat de moarte, cu privire la lucrarea de suplinire de pe Golgota. 2. EL, Alesul din 
ve�nicie, care nu avea nevoie s� fie primit în poporul ales, este primit nu pentru c� Dumnezeu 
vrea s� renun�e la pedepsirea p�catului, ci pentru c� Dumnezeu vrea s� pedepseasc� p�catul în 
El. 3. Obliga�ia care rezulta din t�ierea împrejur – renun�area la voia proprie – a împlinit-o 
Fiul sfânt al lui Dumnezeu în chip des�vâr�it. În Ioan 5, 19 citim: Fiul nu poate face nimic de 
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la Sine, El nu face decât ce vede pe Tat�l f�când; �i tot ce face Tat�l, face �i Fiul întocmai. �i 
în 1 Petru 1, 18-22 citim despre suferin�a �i moartea unui Miel nevinovat �i neîntinat. 
   De t�ierea împrejur era legat� darea numelui. Citim: I S-a dat numele Isus, a�a cum a spus 
îngerul. 
   Deci numele Isus L-a primit de la Dumnezeu prin gura îngerului. Aceasta este important. 
Atunci când oamenii dau nume, aceasta este o dorin�� care se exteriorizeaz� prin darea 
numelui. Prin darea numelui, de exemplu Friedrich se dore�te ca omul acela s� fie un om al 
p�cii. Atunci când Dumnezeu d� un nume, atunci în acest nume nu este cuprins� dorin�a, ci 
realitatea. Numele Isus înseamn� �i totodat� realizeaz�: Dumnezeu ajut� puternic, pe moment 
�i ve�nic. 
 

A l  d o i l e a  d u b l u - e v e n i m e n t  
22  �i când s-au împlinit zilele pentru cur��irea lor, dup� Legea lui Moise, Iosif �i Maria 

au adus Pruncul la Ierusalim, ca s�-L înf��i�eze înaintea Domnului, 

23  dup� cum este scris în Legea Domnului: „Orice întâi n�scut de parte b�rb�teasc� va 

fi închinat Domnului“, 

24  �i ca s� aduc� jertf�: o pereche de turturele sau doi pui de porumbei, dup� cum este 

poruncit în Legea Domnului. 
   Dou� acte erau înf�ptuite în baza Legii, întâi jertfa de cur��ire, care trebuia adus� pentru 
mam�, versetele 22 �i 24, în al doilea rând prezentarea copilului înt�i n�scut, versetul 23. 
   Potrivit Legii, o mam� era timp de 40 de zile de la na�terea unui b�iat considerat� necurat�. 
În acest timp ea trebuia s� r�mân� acas� �i nu avea voie s� intre în Templu. Aceast� necur��ie 
ritual� era un semn al faptului c� to�i oamenii se nasc în p�cat. Con�tien�a p�catului trebuia 
p�strat� vie în amintire (Geneza 3, 10,16). 
   Maria ar fi putut spune, atunci când a fost vorba de cur��irea ei: am devenit eu necurat�, 
atunci când a avut loc minunea na�terii lui Isus? Dar Maria nu era cuprins� de astfel de 
gânduri. Ea merge ca roab� a Domnului smerit� �i ascult�toare pe drumul prev�zut pentru 
fiecare l�uz�: drumul spre jertfa de cur��ire. �i tocmai prin acest drum al ascult�rii, intrând în 
Templul de la Ierusalim ca s� aduc� jertfa de cur��ire, preg�te�te calea ca Hristos s� fie 
recunoscut �i prosl�vit de Simeon �i de Ana ca fiind Domnul �i Mântuitorul. 
   Jerfa s�racilor era o pereche de porumbei, un porumbel pentru jertfa de ardere de tot, iar 
cel�lalt porumbel pentru jertfa de isp��ire. Cei boga�i trebuiau s� aduc� un miel pentru jertfa 
de ardere de tot, în timp ce un porumbel era de ajuns pentru jertfa de isp��ire (Levitic 12, 8). 
   Domnul cerea sfin�irea întâiului n�scut de parte b�rb�teasc� din Israel, ca recuno�tin�� c� El 
a cru�at pe întâii n�scu�i de parte b�rb�teasc� atunci când a lovit cu moartea pe întâii n�scu�i ai 
egiptenilor. În întâii n�scu�i a fost lovit tot poporul Egiptului, iar Israel a fost cru�at (cu toate 
c� �i el era vinovat �i ar fi meritat moartea). Israel trebuia s� r�mân� con�tient de faptul c� 
numai prin Harul suveran al lui Dumnezeu era poporul lui Dumnezeu. De aceea întâiul n�scut 
trebuia închinat Domnului �i prin el tot poporul. Aceast� sfin�ire a fost numit� „prezentare“ �i 
ar�ta c� pruncul era închinat Domnului �i era predat pentru slujirea în Templu. 
   Întâiul n�scut a fost eliberat de aceast� slujire la Templu prin faptul c� Domnul a rânduit pe 
l e v i � i  pentru aceast� slujb� preo�easc� (Numeri 3, 13,40). Dar pentru a p�stra în inima 
poporului con�tien�a drepturilor lui Dumnezeu fa�� de întâiul n�scut, Dumnezeu a rânduit un 
pre� de r�scump�rare pentru fiecare întâi n�scut. 
   Pre�ul eliber�rii era de cinci sicli, (Numeri 3, 47 �i 18, 16, compar� �i cu Marcu 11, 15). 
   Iosif a dat suma de cinci sicli, circa 10 euro, la Templu. Pentru a câ�tiga cei 5 sicli un 
muncitor a�a cum era Iosif trebuia s� lucreze patruzeci de zile. 
   Cu toate c� Isus este r�scump�rat aici, a�a cum era r�scump�rat fiecare copil israelit de la 
slujba preo�easc�, El S-a predat de bun� voie lui Dumnezeu, ca �i cum nu ar fi fost 
r�scump�rat. În El �i cu El sunt, a�a cum este prezentat aici simbolic, sfin�i�i pe Golgota 
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pentru Dumnezeu to�i fra�ii Lui care se vor na�te �i ca popor proprietate a Lui sunt o împ�r��ie 
de preo�i. Aceasta este împlinirea nou testamental� a ceremonialului Vechiului Testament. 
 
 

A l  t r e i l e a  d u b l u - e v e n i m e n t  
Cântarea de laud� a lui Simeon �i a Anei, versetele 25-38 

 
D e s p r e  S i m e o n  

Versetele 25-35 
25a  �i iat� c� în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o via�� sfânt� �i 

era cu frica lui Dumnezeu. El a�tepta mângâierea lui Israel, 
   O apari�ie minunat�, acest Simeon! Cine era el? În text se spune: „era un om“. Judecând 
dup� relatarea f�cut� era un mo�neag, probabil necunoscut de oameni, dar cunoscut de 
Dumnezeu. El apare în relatarea lui Luca, am spune, asemenea lui Melchisedec, despre care în 
relatarea mozaic� nu se face cunoscut nici tat�l, nici mama, nici lista str�mo�ilor, nici 
începutul �i nici sfâr�itul zilelor vie�ii sale (Evrei 7, 3).  
   Simeon este un tablou al multor suflete tem�toare de Dumnezeu. Neprih�nirea sa consta în 
respectarea cu credincio�ie a Legii lui Dumnezeu iar teama sa de Dumnezeu era respectarea 
cu onoare a m�re�iei �i sfin�eniei lui Dumnezeu. Deoarece a recunoscut c� prin el însu�i era 
imposibil s� împlineasc� Legea lui Dumnezeu, a�tepta mângâierea �i pacea. Acestea i le putea 
oferi numai Mesia cel f�g�duit. De aceea teama lui fa�� de Dumnezeu s-a transformat tot mai 
mult în a�teptarea mângâierii lui Israel. El a trebuit s� o a�tepte mult timp, pân� la b�trâne�i 
adânci. 
   „Prosdechomai“ înseamn� nu numai s� a�tep�i, ci mai mult s �  t e  a � t e p � i . A te a�tepta 
este un fel deosebit de a a�tepta, adic� acela care se a�teapt� la ceva î�i concentreaz� privirea, 
toat� aten�ia la ceea ce va veni, la ce se va întâmpla. Cuvântul prosdechomai se întâlne�te la 
Simeon, în versetul 25, la Ana �i la cei „ce a�teptau mântuirea Ierusalimului“, în versetul 38. 
   O astfel de a�teptare conduce la maturizarea adev�ratei evlavii. Robul care a�teapt� este 
totdeauna robul cel mai credincios. 
   De unde vine expresia „mângâierea lui Israel“? Probabil c� aceast� expresie aminte�te de 
Isaia 40, versetul 1 �i urm�toarele. 
   A�a cum Adunarea din Noul Testament va striga tot mai tare �i mai st�ruitor cu privire la 
revenirea lui Hristos „Amin, vino, Doamne Isuse!“ (Apocalipsa 22, 20), tot a�a rug�ciunea 
pentru venirea lui Hristos a fost atunci tot mai puternic�. Batjocura mare în care era poporul 
Israel i-a f�cut pe oamenii serio�i s� cerceteze Scriptura ca s� vad� dac� nu cumva în curând 
va veni timpul când Domnul se va îndura de poporul Lui. Cine a luat seama la Geneza 49, 10 
�i la Daniel 9, 24, acela a în�eles c� s-a apropiat timpul când Domnul va trebui s� vin�. 
   Ceea ce nu demult s-a petrecut cu Zaharia în Templul de la Ierusalim a l�sat o impresie 
adânc� asupra acelora care l-au v�zut ie�ind din Templu. Aceast� impresie a impulsionat 
a�teptarea. Printre ace�tia a fost probabil �i Simeon cu inima lui plin� de a�teptare. 
25b  �i Duhul Sfânt era peste el. 
   Trezirea duhului profetic a devenit deja vizibil� la Zaharia, la Elisabeta �i la Maria. Se pare 
c� Simeon �i Ana au fost de mai mult timp mi�ca�i de duhul profetic. Duhul Sfânt este �i un 
Duh de rug�ciune. Simeon era unul care st�ruia fierbinte în rug�ciune. 
26  Duhul Sfânt îl în�tiin�ase c� nu va muri înainte ca s� vad� pe Hristosul Domnului. 
   Avea în inima lui siguran�a fericit� c� nu va muri înainte ca s� vad� pe Hristosul Domnului. 
Cât de mult trebuie s� fi înfl�c�rat aceast� în�tiin�are a�teptarea lui! Cum au c�utat ochii lui 
permanent în jur ca s� vad� pe Hristosul Domnului, mângâierea lui Israel! Din con�inutul 
textului rezult� c� Simeon a a�teptat un o m  �i nu un copila�. 
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27  El a venit în Templu, mânat de Duhul. 
   De data aceasta Simeon nu a venit din obi�nuin�� la locul sfânt, unde venea totdeauna cu 
pl�cere, ci un impuls c�ruia nu i se putea împotrivi la mânat s� vin� chiar în acel ceas în 
Templu. C�l�uzirea lui Simeon prin Duhul Sfânt este în totul dup� Vechiul Testament. Duhul 
nu locuia permanent în el, a�a cum este cazul cu credincio�ii de mai târziu, ci de la caz la caz 
venea asupra lui ca o putere care îl c�l�uzea �i îl mâna. 
27b  �i, când au adus p�rin�ii înl�untru pe Pruncul Isus, ca s� împlineasc� cu privire la 

El ce poruncea Legea, 

28  Simeon L-a luat în bra�e, a binecuvântat pe Dumnezeu, �i a zis: 

29  „Acum, sloboze�te în pace pe robul T�u, St�pâne, dup� cuvântul T�u. 
30  C�ci au v�zut ochii mei mântuirea Ta, (Isaia 40, 5) 
31  pe care ai preg�tit-o s� fie înaintea (ochilor) tuturor popoarelor, (Isaia 52, 10) 
32  Lumina care s� lumineze neamurile (Isaia 42, 6 �i 49, 6) �i slava poporului T�u 

Israel.
3
 

   Atunci când cei trei oameni s�raci (Maria, Iosif �i pruncul Isus) au intrat în Templul de la 
Ierusalim cu nimic nu au atras privirile celor din jur, care st�teau acolo s� asculte prelegerile 
înv���torilor fariseici sau f�ceau comer� în curtea dinaintea Templului. În fiecare zi veneau 
mame ca s� aduc� jertfa de cur��ire �i s� închine pe întâii lor n�scu�i. Mica grup� nu merita o 
aten�ie deosebit�. Dar tocmai în aceast� zi se plimba prin curtea din fa�� a Templului un 
b�rbat care vedea mai mult decât ceilal�i oameni �i putea s� recunoasc� ceea ce era ascuns 
mul�imii. Cu o team� sfânt�, mânat de Duhul Sfânt, Simeon merge �i prive�te Copila�ul. 
Atunci îi devine clar �i este cuprins de o certitudine sfânt�: a c e s t  C o p i l a �  e s t e  E l ! �i 
Simeon Îl ia în bra�e. Cine putea s�-l re�in� pe mo�neag! El laud� pe Dumnezeu. Trebuie s� fi 
fost o priveli�te mi�c�toare atunci când mo�neagul s-a plecat deasupra Copila�ului. Nu-L 
mângâie �i nu-L s�rut�. Respectul fa�� de El îi interzice s� fac� cu acest Copila� ceea ce se 
obi�nuie�te s� se fac� cu al�i copii. Ce lumin� trebuie s� fi str�lucit pe fa�a b�trânului! Simeon 
a ob�inut ce �i-a dorit �i a sperat. Inima lui era cuprins� de o bucurie divin�. 
   Vedem în Simeon tabloul Israelului ajuns la împlinirea misiunii sale cele mai importante, 
c�ci mântuirea trebuie s� vin� de la iudei. „Doamne, acum sloboze�te în pace pe robul T�u.“ 
Simeon sta acolo ca unul care era gata s� urce în carul ve�niciei. Prin acest „acum“ se 
desprinde de acest p�mânt. Cu ochii trupului a v�zut numai un Copila�. Dar cu ochii credin�ei 
a v�zut în El mântuirea ve�nic� a lui Dumnezeu, o tain� minunat�. 
   Acum Simeon are destul. Acum are pace. Toate grijile legate de viitorul poporului s�u �i 
toat� povara care ap�sa pe sufletul lui din pricina prezentului întunecat, a fost luat� de pe el. 
Acum nu mai dore�te nimic. Timpul lui de slujire s-a terminat. „Acum, Doamne, sloboze�te 
pe robul T�u“ sau tradus altfel „Doamne, acum Tu deconectezi pe robul T�u, �i anume în 
pace, a�a cum ai f�g�duit!“ 
   Robul lui Dumnezeu care a avut parte de har î�i g�se�te pacea nu în lucr�rile sale, ci numai 
în aceea c� el are pe Isus �i mântuirea Sa. 
   Este interesant c� Simeon nu folose�te aici cuvântul „kyrios“ = Domnul, ci expresia 
„despota“ = „suveran, domnitor“. Ca rob, el vrea s� se predea cu totul Domnitorului s�u. 
   „Ochii mei a u  v � z u t  mântuirea.“ Expresia „au v�zut“ este remarcabil�. Reamintim 
relatarea despre p�stori, unde de asemenea se spune „s �  v e d e m  (cuvântul) ce ni s-a spus“ 
(capitolul 2, 15). 
   Simeon vede în acest Copila� nu numai mântuirea lui Israel, ci a tuturor popoarelor. El se 
exprim� în felul urm�tor: „mântuirea pe care ai preg�tit-o s� fie înaintea tuturor popoarelor 
(Isaia 52, 10). Lumina care s� lumineze neamurile �i slava poporului T�u Israel.“ 
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��(Versetul 30 a fost tradus astfel de Luther: „Ochii mei au v�zut pe Mântuitorul T�u“. În textul original se spune 

„mântuirea Ta“ (to sotérion), Tot a�a este �i în Luca 3, 6. Luther spune acolo: „Orice f�ptur� va vedea pe 
Mântuitorul lui Dumnezeu“. Textual înseamn� „mântuirea lui Dumnezeu“) 
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   Ceea ce Maria l�sa s� se în�eleag� în M a g n i f i c a t , ceea ce Zaharia ne d�dea de în�eles în 
B e n e d i c t u s  �i ceea ce a fost deja vestit în G l o r i a  i n  e x c e l s i s , cântarea de laud� a 
îngerilor, devine acum foarte clar �i pe deplin vizibil în N u n c  d i m i t t i s  al lui Simeon, 
adic� în cântecul : „Acum sloboze�te pe robul T�u ...“, �i anume „Lumina care lumineaz� 
neamurile“, aceasta este „numai“ Copila�ul Isus, aduce mântuirea neamurilor �i iudeilor. 
   În momentul în care Copila�ul Isus va fi r�scump�rat de obliga�iile Sale de Întâi-n�scut în 
poporul Israel, El va deveni M â n t u i r e a  t u t u r o r  p o p o a r e l o r  p �m â n t u l u i .   
   Suntem uimi�i de în�elegerea mare pe care Simeon o avea cu privire la lucrarea lui Mesia. 
Faptul c� Mesia va aduce mântuirea pentru toate popoarele �i va fi lumina neamurilor, acele 
neamuri care erau f�r� Dumnezeu �i st�teau în afara poporului ales al lui Israel, însemna 
indignare �i revolt� pentru fariseism. – Punerea pe aceea�i treapt� a Israelului cu restul 
popoarelor însemna erezie �i r�zvr�tire pentru rabinii iudei. Unul cuprins de mândrie na�ional� 
meschin� ar fi l�sat la o parte locurile din Scriptur� cum ar fi cele din Isaia 42, 6 �i Isaia 49, 
6.4 
33  Tat�l �i mama Lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre El. 
   Cât de puternic �i mi�c�tor trebuie s� fi fost sunetul acestui cântec pentru sufletele p�rin�ilor 
Lui! 
34a  Simeon i-a binecuvântat, citim în continuare. Ce a fost cel mai bun pentru p�rin�i, �i 
anume „binecuvântarea“, aceea face el acum. Un suflet de preot are voie �i trebuie s� 
binecuvânteze. 
   Pentru o gândire p�mânteasc� poate s� par� ceva nepotrivit c� Simeon în versetele 34b �i 
35, lipsit de scrupule, toarn� pic�turi amare în paharul bucuriei pl�cerii de a fi mam�. Simeon 
a privit �i a vestit „slava“ Copilului. Dar el nu este orb fa�� de „smerenia“ Lui. Din cuvintele 
profetice ale Vechiului Testament Simeon d� de în�eles mamei Maria c� Beniamin al ei, 
„copilul bucuriei“, va deveni un Benoni, adic� un „Fiu al durerii“ (Geneza 35, 18). Acestea 
sunt c�ile minunate ale lui Dumnezeu. 
   Cât de p�mânte�ti au fost ideile cu privire la împ�r��ia lui Mesia, chiar �i la ucenicii 
Domnului, chiar �i dup� învierea Sa! Cât de greu le-a fost s� în�eleag� c� Hristos va trebui s� 
sufere �i s� învieze (Luca 24, 25,26)! �i cum a fost la Simeon? Mângâierea lui Israel este 
totodat� Acela care va trece prin cele mai adânci �i mai mari suferin�e. De unde are el aceast� 
cuno�tiin��? Era o inspira�ie de moment? Nu, cercetarea în Scriptur� i-a dat aceast� 
cunoa�tere. Cu totul altfel a fost cercetarea f�cut� de c�rturari!5 Simeon a luat aminte la 
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�
� În toat� literatura rabinic� nu se întâlne�te nici-un loc în care s� fie comentate cele dou� citate din Isaia, ca �i 

cum acea Lumin� pentru neamuri ar fi fost de nesuportat pentru ochiul spiritual al Israelului. Dar cum cele dou� 
locuri din Isaia nu puteau fi �terse, sau comportat a�a ca �i cum acestea nu ar exista (Strack-Billerbeck Vol. 2, 
pag. 139). 
�
� Este ciudat� cercetarea Scripturii f�cut� de c�rturari, care zi �i noapte cugetau la Legea Domnului. �i totu�i! Ei 

nu au crezut în Isus, Mesia, cu tot zelul cu care citeau Scriptura. Cum este posibil a�a ceva? Cu totul altfel a fost 
cercetarea Scripturii de c�tre Simeon �i de c�tre cei ce tr�iau lini�ti�i în �ar�, �i de Isus la cei doisprezece ani ai 
S�i, �i dup� aceea.  
Ace�ti înv���tori ai Legii citeau Scriptura ca s� primeasc� cuno�tiin��, s�-�i îmbog��easc� cuno�ti�ele �i mintea. 
Inima îns� a r�mas goal�! – Simeon �i cei lini�ti�i din �ar� au citit Scriptura ca unii care erau „fl�mânzi �i înseta�i 
spiritual“ , �i ei au fost înviora�i. Din aceasta rezult� c� cunoa�terea Scripturii are valoare numai în m�sura în 
care ea se na�te dintr-o inim� care caut�, iar apoi este transpus� în practic� printr-o via�� sfânt�, închinat� lui 
Dumnezeu. Cuno�tin�a fariseic� urm�re�te interese proprii. Ea îl face pe om s� fie mândru. Ea d� na�tere la un 
sistem de gândire ale c�rui r�d�cini sunt în adâncul vie�ii suflete�ti proprii, ca apoi folosind cuvintele Scripturii 
s� aduc� închinare divin� propriului sistem omenesc al unui Mesia p�mântesc. Se folose�te Cuvântul lui 
Dumnezeu. Se folose�te Scriptura pentru scopuri proprii, în loc s� fie slujitori ai Cuvântului. Se inverseaz� 
responsabilit��ile! Rezultatul este c� se scoate sau se adaug� la Cuvântul lui Dumnezeu, sau el nu este în�eles. Se 
d� prilej sciziunilor. Îns� acolo unde cresc �i apar astfel de roade, acolo nu este nicidecum lucrarea lui 
Dumnezeu. 
Starea cea mai bun� �i cea mai fericit� nu este niciodat� strea�ina Templului, deci nu s� fi sus, ci s� r�mâi jos, s� 
fi cer�etor în duhul, s� ai m�rturisirea c�pitanului din Capernaum: „Nu sunt demn ca Tu s� vii sub acoperi�ul 
meu.“  „Nu sunt vrednic pentru toat� îndurarea �i credincio�ia.“ „Nu sunt vrednic s� desfac �iretul sandalelor.“ 
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cuvântul despre s u f e r i n � e l e  R o b u l u i  l u i  D u m n e z e u  din Isaia (capitolul 50, 6; 
capitolul 53) �i alte prorocii asem�n�toare din Psalmi �i din c�r�ile prorocilor. 
34b  Iat�, Copila�ul acesta este rânduit spre pr�bu�irea �i ridicarea multora în Israel 
   Se dovede�te o în�elegere profund� a b�trânului Simeon, c�ci el vede împlinindu-se în 
Hristos f�g�duin�a din Isaia (capitolul 8, 13-15). To�i cei din Israel trebuie s� treac� pe la El �i 
niciunul nu-L va trece cu vederea. Israel este ca un râu care se love�te de stânc�, de Hristos, se 
sparge �i curge despicat mai departe. Pentru unul spre c�dere, pentru altul spre în�l�are. 
   �i ast�zi omenirea se desparte �i se despic� în El! În timp ce unii se laud� c� Evanghelia este 
puterea lui Dumnezeu ca s� fac� ferici�i pe cei ce o cred, pentru al�ii Hristos cel r�stignit este 
o pricin� de poticnire, un scandal, o nebunie, un nonsens. 
34c  �i s� fie un semn care va stârni împotrivire. 
   Sufletul Mariei nu a fost str�puns de o sabie numai la Golgota, ci deseori, dar la Golgota a 
fost ultima dat� �i cel mai adânc.  
   Simeon vorbe�te într-adev�r despre un eveniment mare, despre o împuns�tur� de sabie cu 
efecte mortale, în urma c�reia inima ei de mam� va sângera. Dar c e  f e l  d e  eveniment va fi 
acesta nu vede Simeon. Duhul lui Dumnezeu îl cru�� s� nu vad� groz�via acestor celor mai 
îngrozitoare tablouri, crucificarea ru�inoas� a lui Isus ca „f � c � t o r  d e  r e l e “ p e  l e m n u l  
b l e s t e m a t , �i prin aceasta cru�� �i pe mam�, dar ochii lui Simeon v�d deja lemnul de 
g r o a z �  �i de d u r e r e ,  chiar dac� în loc de c r u c e , pe care Isus a suferit, nume�te s a b i a  
care va str�punge pe mama lui Isus. 
   Acela�i eveniment, care ca o sabie va str�punge sufletul Mariei, va sluji totodat� ca 
gândurile (rele) din multe inimi s� se descopere (versetul 35b). („Cei r�i“, a�a citim în 
manuscrisele g�site pe Sinai.) La crucea de pe Golgota s-a descoperit inima tr�d�toare a lui 
I u d a , încrederea în sine rea a lui P e t r u , în continuare, marea sl�biciune a c e l o r l a l � i  
u c e n i c i . La crucea de pe Golgota s-a descoperit inima ipocrit� a fariseilor plin� de invidie 
�i r�zbunare, lipsa de t�rie de caracter a lui Pilat, nestatornicia poporului Israel cu strig�tele lui 
de osanale, iar apoi cu strig�tele „R�stigne�te-L!“, brutalitatea neamurilor. La crucea de pe 
Golgota s-a ar�tat ce spune Ieremia (capitolul 17, 9): „Inima este nespus de în�el�toare �i de 

desn�d�jduit de rea; cine poate s-o cunoasc�?“ Împotrivirea crescând� avut� loc pân� la 
crucificarea Prin�ului vie�ii trebuia s� descopere tainicul inimii întregii lumi, a du�manilor 
Domnului, a fiec�rui om. „Nu numai eu“, spune Luther, „dar niciunul din apostoli nu putea s� 
cread� sau s� gândeasc� c� în lume exist� o astfel de r�utate.“ 
 
 

Despre Ana 
Versetele 36-38 

 
36   Mai era acolo �i o proroci��, Ana, fata lui Fanuel, din semin�ia lui A�er. Ea era 

foarte înaintat� în vârst� �i tr�ise cu b�rbatul ei �apte ani dup� fecioria ei. 

37   R�mas� v�duv�, �i fiind în vârst� de optzeci �i patru de ani, Ana nu se desp�r�ea de 

Templu, �i zi �i noapte slujea lui Dumnezeu cu post �i cu rug�ciuni. 
   Este impresionant c� noi afl�m foarte exact cine a fost aceast� femeie Ana. Dar cuvintele 
cânt�rii ei de laud� nu ne sunt f�cute cunoscut. Exact invers ca la Simeon, unde nu se 
relateaz� nimic despre via��, dar este redat� cântarea lui de laud�. Relatarea poart� prin 
aceasta amprenta istoric�, despre care Luca s-a informat foarte am�nun�it: Ana, „copilul 
harului“, a�a cum se poate traduce numele ei, eate onorat� cu titlul de p r o r o c . Ea era o 
proroci��, asemenea Deborei (Judec�tori 4, 4) �i Hulda (2 Împ�ra�i 22, 14), chiar dac� 
probabil activitatea ei era într-un cerc mai restrâns. Ea era o fat� a lui Fanuel. Numele 
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„Am cutezat s� vorbesc cu Domnul, cu toate c� sunt praf �i cenu��!“ Aceasta este atitudinea cea mai fericit� de 
pe p�mânt! Acolo trebuie s� r�mânem. Atunci va exista o cre�tere pre�ioas� în credin�� �i în adev�rata cunoa�tere 
a Bibliei. A�a a fost la Simeon �i la cei ce tr�iau lini�ti�i (smeri�i) în �ar�. Tot a�a este �i ast�zi. 
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b�rbatului ei nu este numit. Era din semin�ia lui A�er al c�rei �inut era în partea de nord-vest al 
Galileii. Ana a venit din �inuturi care erau la cea mai mare dep�rtare de Templu. Bucuria ei 
cea mai mare era s� slujeasc� lui Dumnezeu, era elementul în care tr�ia �i în care era fericit�. 
F�r� rezerve s-a dedicat lui Dumnezeu prin post �i rug�ciune.  
   Astfel de b�trâni, care tr�iesc cu Dumnezeu, se preocup� cu Cuvântul S�u �i cu rug�ciune, 
sunt vestitori puternici, chiar dac� nu vestesc Cuvântul. Ei sunt simpli prezentatori ai 
Cuvântului. 
38a   A venit �i ea în acela�i ceas �i a început s� laude pe Dumnezeu. 
   Lauda �i închinarea ei erau un ecou al lui Simeon. Ea a primit m�rturia lui �i a în�eles-o, c�ci 
era umplut� de acela�i Duh. Simeon a dat tonul, iar ea cânt� dup� el. Ce a prorocit Simeon 
este confirmat de Ana, aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Probabil c� cei doi s-au întâlnit 
deseori aici, �i-au împ�rt��it perseveren�a �i n�dejdea lor! Acum se bucur� împreun�. Îns� 
bucuria b�trânei Ana se revars�, a�a c� ea nu o las� s� nu vorbeasc� despre ce a v�zut �i a 
auzit. 
38b   �i s� vorbeasc� despre Isus tuturor celor ce a�teptau mântuirea Ierusalimului. 
   Întâlnim aici o grup� mic� de oameni care tr�iau lini�ti�i în �ar�. Dac� erau mul�i sau pu�ini, 
nu se spune, dar este cert c� în Ierusalim era o „comunitate“ mic�, în parte ca rod al lucr�rii 
f�cute cu credincio�ie de Simeon �i de Ana. Cei doi par s� fi fost punctul central al celor care 
a�teptau. Expresia „mântuirea Ierusalimului“ vine din Isaia 52, 9 unde se spune: „Domnul 
mângâie pe poporul S�u �i r�scump�r� Ierusalimul.“ 
   A�a a fost adus Isus în Templu �i prezentat înaintea Domnului, f�r� ca preo�imea Templului 
�i a Ierusalimului s� ia cuno�tin�� de acest fapt. Duhul profe�iei, care locuia în cei doi israeli�i 
simpli, Simeon �i Ana, disp�ruse complet de la aceast� preo�ime. Sfântul lui Israel este adus 
în Templu iar slujitorii Locului Sfânt nu remarc� nimic. 
   Templul vizitat de Isus, în care lini�tea a serbat a p a r i � i a  L u i , a r�mas mut. În Nazaret 
îns�, în dezvoltarea lini�tit� �i sfânt�, cre�tea mântuirea lumii spre statura de copil, tân�r �i 
om. 


