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Acest roman este dedicat lui Jane Jordan Browne,
o femeie a credinţei

Rick, îţi mulţumesc pentru timpul de rugăciune şi pentru discuţiile 
din zori, înainte de răsăritul soarelui. Acele momente sunt preţioase 
pentru mine şi dau tonul pentru tot restul zilei mele. Îţi mulţumesc 

pentru că ți-ai împărţit biroul cu mine, pentru că ai făcut focul în 
dimineţile reci, pentru că ai pregătit cafeaua, 

şi te-ai oprit din programul tău aglomerat
 şi ai petrecut timp cu mine, ascultându-mă.

Îţi mulţumesc, Jane Browne, pentru încurajarea ta constantă
şi pentru prietenia ta de-a lungul anilor.

 Întotdeauna am putut să mă bazez pe tine.

Scott Mendel, îţi mulţumesc pentru sprijinul tău continuu. 
În cursul  scrierii celor cinci romane, multe întrebări s-au ivit.

Mi-ai răspuns întotdeauna prompt, oferindu-mi informaţii de preţ.

Jeff rey Essmann, îţi mulţumesc pentru că mi-ai împărtăşit
 informaţii istorice, liste de resurse, web-site-uri 

şi aspecte legate de viaţa Mariei.



Îţi mulţumesc, Peggy Lynch, scumpa mea prietenă şi soră în Cristos.
Ai fost o binecuvântare pentru mine din ziua când te-am întâlnit.

Întotdeauna ai ţinut ridicată lumina Cuvântului lui Dumnezeu.
Viaţa ta este o mărturie vie a credinţei. Ştiu că

studiile biblice pe care le-ai scris pentru a însoţi aceste romane
vor fi o binecuvântare pentru toţi cei care le vor folosi.

Îi adresez mulţumiri speciale lui Rick Hahn, 
pastor în biserica creştină Sebastopol.

Întotdeauna voi şti unde să sun când nu reuşesc
să găsesc pasajul biblic care mi se învârte prin gând.

Îţi mulţumesc Kitty Briggs pentru tot materialul 
despre Maria pe care mi l-ai pus la dispoziție.

Le mulțumesc din inimă şi lui Gary şi Patti LeDonne,
care m-au provocat. Îţi mulţumesc Peter Kiep pentru Interfaith Books

în Santa Fe, pentru că m-ai îndrumat şi mi-ai recomandat cărţi 
valoroase,  şi pentru că mi-ai împărtăşit gândurile tale 

cu privire la Maria.

Îţi mulţumesc, Kathy Olson, pentru editarea ta excelentă 
şi pentru pasiunea ta pentru Scriptură.

De asemenea, aş vrea să adresez mulţumiri 
întregii echipe de la Tyndale, 

care au continuat misiunea iniţiată de dr. Kenneth Tylor
de a-L glorifica pe Domnul. M-am simţit binecuvântată

de-a lungul anilor să fac parte din echipa voastră.

Domnul m-a binecuvântat în toate privinţele prin voi toţi.
Fie ca acele binecuvântări să se întoarcă înmiit 

asupra fiecăruia dintre voi.
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�
DRAGĂ CITITORULE,

Acesta	 este	 ultimul	 din	 seria	 de	 cinci	 romane	 care	 le	
prezintă	pe	femeile	din	genealogia	lui	Isus	Cristos.	Au	
fost	femei	din	Orient,	care	au	trăit	în	vremuri	străvechi,	

şi	 cu	 toate	 acestea	povestea	 vieţii	 lor	 are	 impact	 şi	 astăzi	 în	 viața	
noastră	 în	situaţiile	difi	cile	cu	care	ne	confruntăm	în	prezent.	Au	
fost	 încercate.	 Au	 fost	 curajoase.	 Şi-au	 asumat	 riscuri.	 Au	 făcut	
lucruri	neaşteptate.	Au	trăit	o	viaţă	plină	de	îndrăzneală,	şi	uneori	
au	făcut	greşeli	–	greşeli	mari.	Aceste	femei	nu	au	fost	desăvârşite,	
şi	cu	toate	acestea,	 în	 infi	nita	Sa	 îndurare,	Dumnezeu	 le-a	 folosit	
în	 planul	 Său	 desăvârşit	 pentru	 a-L	 aduce	 pe	 lume	 pe	 Cristos,	
Mântuitorul	lumii.

Trăim	vremuri	disperate,	tulburate,	când	milioane	de	oameni	caută	
răspunsuri.	Aceste	femei	indică	o	direcţie.	Lecţiile	pe	care	putem	să	
le	învăţăm	de	la	ele	sunt	la	fel	de	adecvate	azi	ca	şi	în	vremea	când	au	
trăit	ele,	acum	mii	de	ani.

Tamar este o femeie a speranţei.
Rahav este o femeie a credinţei.
Rut este o femeie a dragostei.

introducere
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Batşeba este o femeie care a beneficiat de un har nemărginit.
Maria este o femeie a ascultării.

Acestea	 sunt	 femei	 memorabile,	 care	 au	 trăit	 în	 vechime.	 Firul	
epic	 al	 relatării	mele	 se	 inspiră	din	 viața	 lor	 reală,	 așa	 cum	este	 ea	
prezentată	în	Biblie.	Cu	toate	că	anumite	fapte	ale	lor	ni	s-ar	putea	
părea	 incompatibile	cu	vremurile	noastre,	 trebuie	să	 le	analizăm	pe	
aceste	femei	în	contextul	perioadei	în	care	au	trăit	fiecare.

Aceste	romane	fac	parte	din	categoria	ficţiunii	istorice.	Intriga	ne	
este	furnizată	de	Biblie.	Pornind	de	la	această	bază,	am	creat	acţiunea,	
dialogul,	 motivaţiile	 interioare	 şi,	 în	 unele	 cazuri,	 chiar	 personaje	
adoționale	pe	care	le-am	considerat	concordante	cu	relatarea	biblică.	
Am	încercat	să	rămân	fidelă	mesajului	scriptural	în	toate	privinţele,	
adăugând	doar	ceea	ce	a	fost	neapărat	necesar	de	adăugat	pentru	a	ne	
ajuta	să	înţelegem	mesajul.

La	sfârşitul	fiecărui	roman,	am	inclus	o	scurtă	secţiune	de	studiu.	
Autoritatea	 supremă	 în	 ce	 priveşte	 personajele	 biblice	 este	 Biblia	
însăşi.	Vă	încurajez	să	o	citiţi	pentru	o	mai	bună	înţelegere.	Şi	mă	rog	
ca	pe	măsură	ce	veţi	citi	Biblia,	să	deveniţi	conştienţi	de	continuitatea,	
consistenţa	şi	confirmarea	planului	lui	Dumnezeu	peste	veacuri	–	un	
plan	care	vă	include	şi	pe	voi.

Francine	Rivers
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i 	s-a	mai	născut	o	fată.
Moaşa	înălţă	copilul	ce	scâncea,	în	timp	ce	Ana	se	prăbuşi	
înapoi	 pe	 rogojina	 ei,	 epuizată	 după	 lungile	 ceasuri	 de	

dureri.
Inima	Anei	se	strânse	când	auzi	vestea.	Îşi	întoarse	faţa	la	perete,	

fără	a	o	privi	pe	moaşă	cum	taie	cordonul	ombilical,	cum	spală	pruncul	
şi	cum	îi	freacă	trupul	micuţei	cu	sare,	pentru	a	o	feri	de	infecţii.

—	Fiica	ta,	spuse	bătrâna.
Ana	luă	mărunțica	odraslă	cu	gingăşie	în	braţele	ei	şi	plânse,	ştiind	

că	soţul	ei	avea	să	fi	e	profund	dezamăgit.	Postise	şi	se	rugase	pentru	
un	fi	u.

Sărută	copila,	apoi	o	întinse	din	nou	moaşei.
—	Du	copilul	la	tatăl	ei,	ca	să	o	binecuvânteze.
Când	femeia	ieşi	din	casă,	Ana	se	întoarse	în	aşternutul	ei,	gemând	

de	durere.	Se	strădui	să	audă	ce	avea	de	spus	soţul	ei,	dar	în	schimb	
auzi	vocea	încântată	a	fi	icei	ei	mai	mari,	Maria.

—	Pot	s-o	ţin	eu,	tată?	Te	rog.	O,	ce	dulce	e.
Ioachim	vorbea	prea	încet	pentru	a-l	putea	auzi	Ana.	Când	intră	

în	casă,	ea-i	privi	cu	atenţie	faţa.	Cu	toate	că	nu	o	privi	cu	reproş,	ea-i	

punerea  în   scenă
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văzu	dezamăgirea.	Se	aplecă	și	îi	puse	noul	lor	născut	ferm	în	braţele	
ei.	Ce	putea	spune	pentru	a	alina	inimile	amândurora?	Dumnezeu	nu	
găsise	de	cuviinţă	să	le	dăruiască	un	fiu.

—	O	iubesc,	spuse	Maria,	intrând	în	casă.
—	Cu	toţii	o	iubim,	spuse	Ioachim	repede.
Ah,	dar	Ana	înţelese.	Un	fiu	putea	lucra	alături	de	tatăl	său.	Un	

fiu	se	putea	duce	la	sinagogă	şi	să	îşi	facă	tatăl	mândru	de	el.	Un	fiu	
se	îngrijea	de	mama	lui	în	cazul	în	care	murea	tatăl	său.	Un	fiu	avea	
să	crească	mare	într-o	bună	zi	şi	să	se	ridice	împotriva	vrăjmaşilor	lui	
Israel.	Sau	chiar	să	se	dovedească	a	fi	mult-aşteptatul	izbăvitor,	Mesia	
pentru	care	se	ruga	întregul	Israel.

Dar	o	fată?	La	ce	folos	o	fată,	în	afară	de	a	da	o	mână	de	ajutor	la	
treburile	de	toată	ziua?	Avea	să	fie	doar	încă	o	gură	de	hrănit,	până	
când	venea	momentul	ca	tatăl	ei	să-i	găsească	un	soţ	pe	măsură.

—	 M-am	 gândit	 la	 numele	 Debora,	 spuse	 Ana	 încetişor,	 cu	
creştetul	plecat.	Copila	aceasta	era	mai	plăpândă	decât	prima,	dar	era	
o	gingăşie	în	trăsăturile	feţei	ei	care	îi	mişcă	inima	Anei.

—	Îi	vom	spune	Maria.
—	Dar	Maria	este	numele	meu,	spuse	fiica	ei	mai	mare,	privind	de	

la	una	la	cealaltă.
Ioachim	îşi	puse	mâna	pe	creştetul	ei	şi	vorbi	cu	blândeţe:
—	Surioara	ta	va	fi	micuţa Maria.
Ana	se	întinse	după	fiica	ei	mai	mare.
—	Nu	te	supăra,	scumpo.	Du-te	afară	să	pot	vorbi	puţin	cu	tatăl	

tău.
Când	rămase	singură	cu	Ioachim,	îşi	ridică	ochii	spre	el.
—	N-ai	vrea	 să	 te	gândeşti,	 rogu-te,	 la	alt	nume,	domnul	meu?	

Debora	este	un	nume	puternic.	Şi	sunt	atât	de	multe	Marii.	A	ajuns	
cel	mai	comun	nume	în	tot	Israelul.

—	Şi	când	vor	fi	destule,	poate	că	Domnul	ne	va	asculta	în	sfârşit	
strigătul!	Vocea	lui	Ioachim	se	frânse.	Obrajii	i	se	colorară	în	timp	ce	
privi	în	altă	parte.	Numele	ei	va	fi	Maria.

Ieşi	din	 casă.	Ana	 îl	 auzi	 când	 îi	 spuse	 fetei	 lor	mai	mari	 să	 se	
ducă	 să	 se	 joace	cu	prietenele	ei	 şi	 s-o	 lase	 în	pace	pe	mama	să	 se	
odihnească.

Ana	privi	îndelung	feţişoara	nou-născutei.



Ascultare – Maria

11

—	Maria,	rosti	ea	în	şoaptă.	Scumpa	şi	micuţa	mea	Maria.	Inima	
îi	 era	 grea,	 pentru	 că	 amândouă	 fetele	 ei	 purtau	 acum	 un	 nume	
ce	 însemna	 „amărăciune	 şi	 suferinţă.”	 Numele	 Maria	 proclama	
disperarea	profundă	a	oricărui	evreu	aflat	sub	apăsarea	cuceritorilor	
romani.	Maria	era	un	strigăt	către	Domnul	după	izbăvire.

Ridicându-şi	 cu	 greu	 genunchii,	 Ana	 o	 cuibări	 pe	 copilă	 pe	
coapsele	ei.	Deschise	uşor	scutecul	şi	mângâie	braţele	micuţe,	studie	
picioruşele	 ghemuite,	 după	 ce	 petrecuseră	 nouă	 luni	 în	 pântece.	
Lacrimile	 curgeau	 şiroaie	 pe	 obrajii	 Anei	 când	 sărută	 mânuţa	 ce-i	
strângea	degetul.	Pielea	micuţei	Maria	era	mai	fină	decât	cea	a	unui	
iepuraş	abia	născut.

—	Doamne,	Doamne,	lasă	ca	numele	ei	să	ajungă	să	însemne	mai	
mult	 decât	 „amărăciune	 şi	 suferinţă”.	 Lasă-l	 să	 ajungă	 să	 însemne	
„puterea	 vine	 de	 la	 Domnul”.	 Lasă-l	 să	 însemne	 „dragostea	 lui	
Dumnezeu	ne	ţine”.	Lasă-l	să	fie	„încredeţi-vă	în	Domnul,	şi	nu	lăsaţi	
nimic	să	vă	stingă	credinţa”.	O,	Doamne...	Plânse	încetişor	când	îşi	
aduse	copila	la	sân.	Lasă	ca	numele	Maria	să	ne	aducă	aminte	să	ne	
supunem	fără	frică.
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M aria	 şedea	 de	 una	 singură	 sub	 un	 arbore	 de	 muştar,	
cu	 faţa	 îngropată	 în	mâini.	Oare	 aşa	 se	 simţeau	 toate	
miresele	când	se	semnau	contractele,	când	se	aduceau	

darurile	şi	li	se	pecetluia	viitorul	după	voia	altora?	Tremura	la	gândul	
unei	 vieţi	 alături	 de	un	bărbat	despre	 care	nu	prea	 ştia	mai	nimic,	
decât	 că-l	 admira	 şi	 că	 se	 împrietenise	 cu	 tatăl	 ei	 imediat	după	 ce	
sosise	la	Nazaret	cu	trei	ani	în	urmă.

—	E	din	seminţia	noastră,	Ana,	trâmbiţase	Ioachim	după	ce-l	întâlnise	
pe	Iosif	la	sinagogă.	Şi	se	trage	din	viţa	împărătească	a	lui	David.

—	E	însurat?	Mama	ei	aruncă	o	privire	spre	Maria.
Şi	uite	aşa	se	puseseră	în	mişcare	planurile	pentru	viitorul	ei,	pentru	

că	tatăl	ei	afl	ă	repede	că	Iosif	căuta	o	soţie	din	seminţia	lui	Iuda,	o	
urmaşă	 a	 lui	 David,	 o	 tânără	 cu	 o	 curăţie	 şi	 o	 credinţă	 fără	 cusur.	
Maria	le	cunoştea	ambiţiile.	Sora	mai	mare	a	Mariei	era	căsătorită	cu	
un	nazarinean,	iar	părinţii	ei	trăgeau	nădejde	să	o	mărite	şi	pe	fi	ica	
lor	mai	mică	cu	un	om	din	seminţia	lor.	Şi	sigur	că	trebuia	să	fi	e	un	
bărbat	dedicat,	bun,	capabil	să	ofere	o	casă	trainică	ei	şi	copiilor	pe	
care	avea	să	i-i	dăruiască.	Aşa	că-l	poftiră	adesea	pe	tâmplarul	acesta	
în	casa	lor,	iar	Iosif	le	împlini	aşteptările.
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—	De	ce	nu	şi-a	căutat	o	tânără	 la	Betleem?	o	întrebase	Maria	
odată	pe	mama	ei.

—	De	ce	pui	astfel	de	întrebări?	Mama	ei	îşi	pierduse	atunci	răbdarea	
cu	ea.	Acceptă	faptul	că	Dumnezeu	l-a	trimis	aici	în	Nazaret.

Tatăl	ei	 fusese	mai	puţin	dispus	să	creadă	că	Dumnezeu	S-ar	fi	
putut	implica	atât	de	intim	în	viaţa	personală	a	unui	umil	tâmplar	sau	
a	unui	om	sărman	cu	o	sănătate	şubredă	şi	cu	o	fiică	ce	avea	curând	să	
fie	la	vârsta	măritişului.

—	Iosif	are	nevoie	de	un	loc	de	muncă	la	fel	ca	oricare	altul,	iar	
Seforis	este	o	regiune	în	creştere.	Tâmplari	şi	cioplitorii	în	piatră	pot	
câştiga	mai	bine	aici,	decât	în	Betleem.

Bărbaţii	 începură	 să	 discute	 deja	 târgul,	 dar	 când	 tatăl	 ei	 muri,	
viitorul	 Mariei	 rămase	 în	 mâinile	 mamei	 sale.	 Iar	 aceasta	 avea	 de	
gând	s-o	vadă	cât	mai	curând	la	casa	ei.

—	Tatăl	tău	ar	fi	vrut	să-ţi	mai	dea	puţin	timp,	Maria,	spusese	ea,	
dar	timpul	îţi	poate	fi	vrăjmaş.	Eşti	gata	de	măritiş	şi,	ţinând	cont	de	
situaţia	noastră,	nu	avem	timp	de	pierdut.	Am	vorbit	deja	cu	Iosif	şi	
a	fost	de	acord	să	te	ia	să-i	fii	soţie.	Acum	totul	va	fi	bine,	Maria.	Nu	
va	trebui	să	ne	câştigăm	singure	pâinea.

Acum,	cum	şedea	sub	arborele	de	muştar,	Maria	îşi	cuibări	faţa	în	
braţele	încrucişate.	Oare	ar	fi	fost	lăsate	să	îşi	poarte	singure	de	grijă?	
Dumnezeu	făgăduise	că	avea	să	poarte	de	grijă	tuturor	celor	care-şi	
puneau	credinţa	în	El.	Maria	credea	făgăduinţele	Domnului.

Tot	ce-şi	dorise	vreodată	era	să	fie	aproape	de	Domnul.	Inima	ei	
tânjea	după	El.	Înseta	după	El	cum	jinduia	un	cerb	după	izvor	de	apă.	
Cât	de	mult	îşi	dorea	să	se	fi	numărat	între	cei	care	fuseseră	izbăviţi	
din	Egipt.	Cât	de	binecuvântaţi	fuseseră	toţi	aceştia	să	vadă	minunile	
lui	Dumnezeu,	 să	 audă	 întâia	oară	Legea,	 să	 vadă	 apa	 ţâşnind	din	
stâncă	şi	să	guste	mana	căzută	din	ceruri.	Uneori	aproape	că-şi	dorea	
să	se	fi	născut	bărbat.	Atunci	ar	fi	putut	pleca	pe	stâncile	din	pustiul	
Qumran	şi	să-şi	închine	viaţa	lui	Dumnezeu.

Oare	tinereţea	ei	o	făcea	să	fie	atât	de	neliniştită?	Setea	ei	profundă	
după	Domnul	o	frustra.	Cum	putea	să-L	iubească	pe	Domnul	Dumnezeu	
cu	toată	inima,	cu	toată	mintea	şi	cu	tot	sufletul	ei,	când	trebuia	să	se	
căsătorească	cu	un	bărbat?	Cum	L-ar	fi	putut	iubi	pe	Dumnezeu	din	
plin	şi	cu	toate	acestea	să-şi	cinstească	soţul	cum	se	cuvenea?
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Şi	 cu	 toate	 acestea,	 înţelegea	 foarte	 bine	 caracterul	 practic	 al	
căsătoriei.	 Femeile	 erau	 vulnerabile.	 Cât	 de	 des	 auzise	 ropotul	 de	
copite	 ale	 soldaţilor	 romani	 apropiindu-se	 de	 sătucul	 lor,	 Nazaret.	
De	nenumărate	ori	îi	văzuse	la	fântână,	umplându-şi	burdufurile	cu	
apă.	Apoi	luau	toate	merindele	de	care	aveau	nevoie	de	la	locuitorii	
nemulţumiţi	şi	asupriţi.	Uneori	luau	şi	fete	tinere,	pe	care	le	abuzau	
şi	 le	 distrugeau	 astfel.	 Viaţa	 devenea	 insuportabilă	 pentru	 o	 astfel	
de	femeie	fără	apărare,	mai	ales	pentru	una	tânără.	Mama	Mariei	o	
învăţase	să	fugă	şi	să	se	ascundă	atunci	când	auzea	sunetul	copitelor	
în	galop	sau	al	picioarelor	ce	mărşăluiau.	Inima	i	se	strânse	greu	de	
anxietate,	dar	acum	îi	auzea	venind	tot	mai	aproape.

Pax Romana	adusese	orice	altceva	numai	pace	nu	în	Israel,	pentru	
că	 poporul	 Mariei	 se	 răzvrătea	 sub	 controlul	 Romei.	 N-ar	 fi	 fost	
mai	 înţelept	 să	 rămână	 necăsătorită	 decât	 să	 se	 căsătorească	 şi	 să	
aducă	copii	într-o	astfel	de	lume?	Mulţi	evrei	se	răsculau	vehement	
împotriva	influenţelor	elene,	hrănindu-şi	durerea,	preschimbându-şi	
ura	 în	 violenţă.	 Alţii	 se	 dovedeau	 a	 fi	 trădători,	 respingându-L	 pe	
Dumnezeul	lui	Avraam,	lui	Isaac	şi	lui	Iacov,	şi	adoptând	obiceiurile	
cuceritorilor.

Unde	 era	Dumnezeu	 în	 toate	 astea?	Maria	 ştia	 că	El	 era	 la	 fel	
de	puternic	acum	cum	fusese	şi	atunci	când	crease	lumea.	Era	oare	
necredincioasă	 punându-și	 problema	 dacă	 nu	 cumva	 poporul	 ei	
adusese	nelegiuirea	aceasta	asupra	lor?	Cunoştea	istoria	poporului	ei.	
Ştia	 cum	 îi	 disciplinase	 Dumnezeu	 în	 trecut	 pentru	 a-i	 determina	
să	 se	 întoarcă	 la	 El.	 De	 ce	 trebuia	 Israelul	 să	 repete	 mereu	 ciclul	
neascultării,	neam	după	neam?	Şi	cât	mai	era	până	când	Dumnezeu	
avea	să-Şi	trimită	Izbăvitorul?

Pentru	că	de	când	se	ştia,	auzise	oamenii	strigând	după	izbăvire	de	
sub	asuprirea	romană.

Într-o	bună	zi,	Domnul	avea	să	trimită	Izbăvitorul,	pe	Cel	promis	
după	căderea	lui	Adam	şi	a	Evei	din	har,	Cel	care	avea	să	facă	toate	
lucrurile	bine,	toate	lucrurile	noi.	Mesia.	Maria	se	ruga	în	fiecare	zi	
pentru	 venirea	 Lui...	 la	 fel	 cum	 se	 ruga	 şi	 acum,	 aşa	 cum	 şedea	 la	
umbra	arborelui	de	muştar,	luptându-se	cu	întrebări	la	care	nu	găsea	
răspuns.	Chinuită	de	lumea	în	clocot	din	jurul	ei,	dar	şi	de	propriul	ei	
viitor	acum	stabilit,	Maria	strigă	după	un	izbăvitor.
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O, Doamne, când ne vei trimite un izbăvitor? Scapă-ne de asupritorii 
noştri străini care poartă idoli din aur şi-şi proclamă propriul împărat 
capricios drept dumnezeu!

Trebuia	să	înceteze	odată	teroarea	aceasta.	Avea	să	se	căsătorească	cu	
Iosif.	Totul	era	stabilit.	Maria	îşi	cinstea	mama	şi	avea	să	se	supună.

O, Doamne, Dumnezeul lui Israel, nu înţeleg toate lucrurile astea. E 
rău să-mi doresc să fiu a Ta? Sufletul meu tânjeşte după Tine. Ajută-mă 
să fiu ascultătoare, să fiu o soţie potrivită pentru Iosif, pentru că Tu eşti 
suveran şi cu siguranţă Tu l-ai ales pe bărbatul acesta să-mi fie soţ. Fă-mă 
să fiu o femeie după inima Ta. Zideşte în mine o inimă curată, şi pune în 
mine un duh nou.

O	înfiorare	ciudată	o	cuprinse.	I	se	zburli	părul	pe	mâini	când	îşi	ridică	
privirea	şi	văzu	pe	cineva	stând	înaintea	ei.	Inima	îi	tresări,	îngrozită,	şi-l	
privi,	pentru	că	nu	mai	văzuse	niciodată	pe	cineva	asemenea.	Oare	părea	
atât	de	cutremurător	din	cauza	soarelui	ce	bătea	din	spatele	lui?

—	Salutare	ţie,	binecuvântată	eşti	tu	între	femei!	Domnul	este	cu	
tine!

Tremurând,	se	aşeză	tăcută	şi	nemişcată,	gândindu-se	la	vorbele	
ce-i	fuseseră	spuse.	Îşi	închise	ochii	strâns,	apoi	îi	deschise	din	nou.	
Dar	iată	că	era	tot	acolo,	şi	se	uita	în	jos	la	ea	cu	îndelungă	răbdare.	
Ce	să	 însemne	salutul	său?	Nu	erau	toţi	cei	din	poporul	ales	al	 lui	
Dumnezeu	binecuvântaţi?	Şi	de	ce	spunea	că	Domnul	era	cu	ea?	El	
era	oare	Domnul?	Se	simţi	năpădită	de	teamă	şi	îşi	închise	din	nou	
ochii,	 întrucât	era	de	 știut	 că,	oricine	apuca	 să-L	vadă	pe	Domnul	
avea	să	moară.

—	Nu	te	teme,	Maria,	căci	Domnul	a	hotărât	să	te	binecuvânteze!
Simţi	 cum	 o	 năpădește	 un	 plâns	 cu	 sughiţuri,	 luând-o	 prin	

surprindere,	pentru	că	nu-şi	dorea	nimic	mai	mult	decât	să-I	facă	pe	
plac	lui	Dumnezeu!	Dar	Domnul	ştia	cât	era	ea	de	nevrednică.	Roşi,	
amintindu-şi	că	doar	cu	o	clipă	mai	devreme,	detestase	ideea	de-a	se	
căsători	cu	Iosif,	cu	toate	că	şi	el	Îl	iubea	pe	Dumnezeu	la	fel	de	mult	
ca	şi	ea.	Iar	acum,	omul	acesta	îi	adresa	vorbe	scumpe	care	o	umpleau	
de	bucurie!

Străinul	păşi	mai	aproape,	cu	capul	plecat	spre	ea.
—	Vei	rămâne	însărcinată	şi	vei	naşte	un	fiu,	şi	Îi	vei	pune	numele	

Isus.
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Isus.	Numele	însemna	„Domnul	mântuieşte.”
Îngerul	îi	vorbea	încă.
—	El	va	fi	mare	şi	va	fi	numit	Fiu	al	Celui	Preaînalt.	Iar	Domnul	

Dumnezeu	Îi	va	da	tronul	strămoşului	său	David.	Şi	va	domni	peste	
Israel	pe	vecie;	Împărăţia	Lui	nu	va	avea	sfârşit!

Maria	 înghiţi	greu,	simţindu-se	răvăşită	de	 implicaţiile	vorbelor	
sale.	Îi	spunea	că	avea	să-L	nască	pe	Mesia!	De	îndată	ce	vorbele	fură	
rostite,	se	simţi	năpădită	de	o	mulţime	de	voci	ale	întunericului.

Tu? De ce-ar alege Domnul pe cineva atât de neînsemnat? Mesia 
nu va veni în lume dintr-o ţărăncuţă din Nazaret. Ce nelegiuire, o 
nevrednică să-şi închipuie că L-ar putea naşte pe Mesia! Nu-l lua în 
seamă pe nesăbuitul acesta. Întoarce-ţi privirea de la el! Respinge-i 
spusele. Închide-ţi ochii! Nu spune nimic.

Însă	o	altă	voce	îi	grăi,	o	voce	liniştită,	o	voce	pe	care	inima	ei	o	
recunoscu	îndată.

Care-ţi este răspunsul, Maria?
Ea	se	ridică	în	picioare,	înălţându-şi	creştetul	când	privi	la	înger.
—	Dar	cum	aş	putea	eu	avea	un	copil?	Sunt	fecioară.
Îngerul	îi	zâmbi	cu	blândeţe.
—	Duhul	Sfânt	va	veni	peste	tine,	iar	puterea	Celui	Preaînalt	te	

va	umbri.	Aşa	că	Pruncul	ce-L	vei	naşte	va	fi	sfânt	şi	va	fi	numit	Fiul	
lui	Dumnezeu.	Mai	mult,	ruda	ta	Elisabeta	a	rămas	grea	la	vârsta	ei	
înaintată!	Oamenii	spuneau	despre	ea	că	e	stearpă,	dar	acum	e	deja	
însărcinată	în	a	şasea	lună.	Pentru	că	nimic	nu	este	cu	neputinţă	la	
Dumnezeu.

Maria	 îşi	 ţinu	 respiraţia,	 cu	 un	 zâmbet	 pe	 buze,	 şi-şi	 strânse	
mâinile.	O!	Ştia	cât	de	mult	tânjise	Elisabeta	după	un	copil.	Nimic	
nu	era	cu	neputinţă	la	Dumnezeu!	Elisabeta	avea	să	fie	precum	Sara,	
care	îl	născuse	pe	Isaac	la	o	vârstă	înaintată.	Avea	să	fie	precum	Ana,	
închinându-şi	fiul	 lui	Dumnezeu.	Vestea	aceasta	 îi	 înaripă	credinţa	
Mariei.	 Îi	 venea	 s-o	 zbughească	 la	 Elisabeta	 şi	 să	 vadă	 cu	 ochii	 ei	
minunea,	însă	îngerul	stătea	în	faţa	ei,	aşteptându-i	răspunsul.

Dacă	 spunea	da,	avea	 să	devină	mama	mult-aşteptatului	Mesia.	
De	ce	o	alesese	Domnul	pe	ea	să	fie	parte	a	planului	Său	nu-şi	putea	
închipui	 defel.	 Era	 o	 fată	 fără	 educaţie,	 sărmană	 şi	 trăia	 într-un	
sat	neînsemnat,	pe	care	cei	mai	mulţi	evrei	 îl	dispreţuiau.	Cu	toate	
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acestea,	mai	ştia	din	Scripturile	pe	care	le	auzise	citite	la	sinagogă,	că	
Dumnezeu	folosea	cei	mai	neaşteptaţi	şi	mai	nevrednici	oameni	pentru	
a-Şi	duce	planurile	la	îndeplinire.	Nu	conta	cine	era	ea.	Dumnezeu	
avea	să-Şi	împlinească	planul	în	felul	Său.	Îngerul	Domnului	îi	cerea	
să	fie	parte	a	planului	lui	Dumnezeu.	Şi	toată	inima	şi	tot	sufletul	ei	
spuneau	un	da	plin	de	bucurie.

Chiar îţi închipui că ai putea tu să fi mama lui Mesia? Crezi că ai şti 
cum să-L creşti pe Fiul lui Dumnezeu pentru a împărăţi peste Israel? 
Din nou, vocile întunericului.

Nu. Nu pot,	răspunse	inima	ei. Dar Domnul poate.
Luându-şi	inima	în	dinţi,	Maria	îşi	ridică	privirea.
—	 Sunt	 roaba	 Domnului.	 Îşi	 deschise	 braţele.	 Şi	 sunt	 gata	 să	

primesc	tot	ce	doreşte	El.	Fie	ca	toate	vorbele	tale	să	se	înfăptuiască.
De	 îndată	 ce	 se	 hotărî,	 îngerul	 se	 făcu	 nevăzut.	 Ea	 gemu	 uşor,	

speriată.	 Ar	 fi	 spus	 că	 îşi	 imaginase	 tot	 acest	 episod,	 de	 n-ar	 fi	
continuat	să	stăruie	o	fremătare	în	aerul	din	jurul	ei.	Cutremurată,	îşi	
lipi	mâinile	de	piept,	până	îşi	aminti	vorbele	îngerului	Domnului:	„Nu	
te	teme.”	Expirând	prelung,	îngenunche	şi-şi	ridică	faţa	spre	ceruri.	
Îşi	ridică	mâinile	spre	cer,	cu	palmele	în	sus.	Doamne, facă-se voia Ta.

Pielea	i	se	înfioră	când	văzu	un	nor	lăsându-se	jos.	Îşi	lipi	palmele	
de	inimă,	simţindu-se	copleşită.	Îşi	închise	ochii	şi	inspiră	mireasmă	
de	 flori	 de	 primăvară,	 pământ	 şi	 ceruri.	 Pielea	 i	 se	 încălzi	 uşor,	 în	
timp	ce	tot	trupul	îi	fu	cuprins	de	acest	simţământ.	Trase	din	nou	aer	
în	piept,	şi	îşi	ţinu	suflarea.	Pentru	puţine	clipe,	nimic	nu	se	mişcă;	
niciun	sunet	nu	se	auzea,	ca	şi	când	întreaga	făptură	se	oprise	în	loc.

În	pântecul	unei	țărăncuțe	sărmane	dintr-un	sat	uitat	de	lume	din	
Galileea,	Dumnezeu	Fiul	deveni	una	cu	sămânţa	lui	Adam.

 , , , 

Iosif	o	privi	cu	ochi	mari	pe	Maria.
—	Cum	te-aştepţi	și	numai	să	cred	o	poveste	ca	asta?
Toate	 speranţele	 lui	 pentru	 un	 viitor	 strălucit	 erau	 năruite.	 Nu	

s-ar	fi	gândit	niciodată	că	o	fată	ca	Maria	–	atât	de	tânără,	de	dulce,	
de	devotată	–	l-ar	putea	trăda	într-un	mod	atât	de	josnic.	Însărcinată!	
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Era	 năpădit	 de	 emoţie,	 cutremurat	 chiar	 de	 ea.	 Îşi	 închise	 ochii,	
luptându-se	cu	gândurile	violente	ce-i	năvăleau	în	minte:	Denunţ-o! 
Alung-o departe! Du-te de-o spune rabinului! S-o ucidă cu pietre!

—	Nu!	ţipă	el,	astupându-şi	urechile	cu	palmele.	Îşi	deschise	ochii,	
şi	o	văzu	pe	mama	Mariei,	pe	Ana,	lăsându-se	jos	şi	plângând	într-un	
colţ.

Numai	Maria	era	liniştită.
—	O	să	crezi,	Iosif.	Îşi	ridică	ochii	la	el,	cu	privirea	nevinovată.	Vei	

crede.	Ştiu	că	vei	crede.
Cum	putea	fi	atât	de	liniştită	când,	cu	o	singură	vorbă,	putea	pune	

să	fie	ucisă?
—	Nu	există	decât	o	singură	cale	prin	care	o	femeie	zămisleşte.
—	La	Dumnezeu,	nimic	nu	este	cu	neputinţă.
—	Iar	Dumnezeu	te-ar	alege	pe	tine	să-l	naşti	pe	Mesia?
Ea	 râse	 auzindu-i	 sarcasmul	 din	 voce,	 iar	 faţa	 i	 se	 umplu	 de	

bucurie.
—	 N-a	 ales	 Dumnezeu	 întotdeauna	 pe	 cei	 slabi,	 pentru	 a-i	 da	

de	 ruşine	 pe	 cei	 tari?	 O,	 Iosif.	 Îşi	 prinse	 mâinile	 între	 ele,	 radiind	
de	încântare.	Gândeşte-te	la	El.	Dumnezeu	nu	alege	niciodată	ce	ar	
alege	un	om.

—	Nu	pot	să	cred	una	ca	asta.	Nu pot!	E	împotriva	oricărei	raţiuni!	
Trebuia	să	iasă	afară	din	casa	aceasta.	Nu	se	mai	putea	uita	la	ea	şi	
totodată	să	gândească	limpede.

—	Iosif!	Ana	se	ridică	şi	veni	după	el.	Iosif!	Te	rog!	Continuă	să	
strige	după	el	în	timp	ce	ieşi	pe	uşă	şi	o	lăsă	larg	deschisă	în	urma	lui.	
Iosif!

El	dispăru	după	colţ	şi	se	îndepărtă	rapid,	apucând	pe	o	străduţă	
îngustă	spre	marginea	cetăţii.	Nu	voia	ca	oamenii	să	bage	de	seamă	că	
era	supărat	şi	să	înceapă	să-i	pună	întrebări.	Trebuia	să	se	gândească!	

Când	Nazaretul	 pieri	 în	 zare,	 plânse.	Ce	 să	 facă	 acum?	 Să	uite	
că	ea	era	fiica	unui	om	care	se	împrietenise	cu	el,	un	om	din	propria	
sa	 seminţie?	 Putea	 ignora	 oare	 faptul	 că	 era	 însărcinată	 cu	 copilul	
altui	bărbat?	Ea	înfăptuise	un	păcat	îngrozitor!	Era	necurată!	Dacă	
se	 însura	 acum	 cu	 Maria,	 oamenii	 ar	 fi	 arătat	 cu	 degetul	 după	 el.	
Renumele	amândurora	avea	să	fie	distrus.	Iar	bârfele	n-ar	fi	încetat	
ani	la	rândul	de	aici	înainte.	Iar	după	ce	se	va	naște	copilul,	ce	avea	să	
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facă?	Toţi	aveau	să	ştie	că	fusese	zămislit	înainte	de	ceremonia	nunţii,	
şi	aveau	să	şuşotească	în	spatele	lor	când	treceau	pe	acolo.

De	ce	erau	femeile	vase	atât	de	slabe,	atât	de	uşor	de	amăgit?	Lovi	
nervos	cu	piciorul	 în	 ţărână.	Cine	 i-ar	fi	putut	 face	una	ca	asta	ei?	
Cine	ar	fi	îndrăznit	să	profite	după	o	fată	nevinovată	şi	orfană	de	tată?	
Şi	de	ce	ar	fi	ales	ea	să	inventeze	o	minciună	atât	de	ridicolă,	de	bizară	
pentru	a-şi	acoperi	păcatul?	Făcu	o	grimasă.	Un	înger	venise	la	ea	şi-i	
spusese	că	avea	să	nască	pe	Fiul	lui	Dumnezeu!

Când	Ioachim	 i-o	prezentase	pe	Maria,	 Iosif	 se	gândise	 că	 i	 se	
dăruise	 un	 viitor	 şi	 o	 nădejde.	 Acum,	 simţea	 că	 ţine	 un	 adevărat	
dezastru	 în	mâini.	Dacă	o	dădea	de	gol,	 trebuia	 să	 stea	 acolo	 şi	 să	
privească	cum	o	ucideau	cu	pietre	pe	fiica	lui	Ioachim,	pentru	păcatul	
ei	de	curvie.	Iar	copilul	pe	care-l	purta	în	pântece	avea	să	moară	odată	
cu	ea.

Da! Fă aşa! îl	întărâtă	vocea	cea	întunecată	şi	străină.	De ce să nu 
moară pentru faptul că te-a trădat şi pe tine, şi pe tatăl ei? De ce să nu fie 
tăiată din Israel pentru că a încălcat Legea pe care o respecţi tu? Ucide-o! 
Şi pe ea, şi pe copil!

Violenţa	gândurilor	sale	îl	îngroziră	pe	Iosif	şi-l	făcură	să	strige:	
—	O,	Dumnezeule,	ajută-mă!	Ce	să	fac?	De	ce	arunci	nenorocirea	

asupra	mea?	N-am	încercat	eu	o	viaţă	 întreagă	să	 fac	ce	este	bine?	
Să	 trăiesc	 după	 Legea	 Ta?	 Se	 așeză	 şi-şi	 îngropă	 degetele	 în	 păr.	
Strângând	 din	 dinţi,	 plânse	 cu	 amar.	 De	 ce,	 Doamne?	 Fă-mă	 să	
înţeleg!

Soarele	 apunea,	 dar	 răspunsul	 nu	 îi	 era	 cu	 nimic	 mai	 limpede.	
Epuizat,	 Iosif	 se	 ridică	 şi	 se	 întoarse	 în	 cetate.	Străzile	 erau	pustii,	
pentru	că	era	târziu,	şi	toţi	erau	pe	la	casele	lor.	Intră	în	atelierul	său	şi	
se	aşeză	la	masa	lui	de	lucru.	Niciodată	nu	se	simţise	atât	de	singur.

—	Unde	eşti,	Dumnezeule?	Unde	eşti	când	am	nevoie	de	sfatul	
Tău?

Se	gândi	să	se	ducă	la	rabin,	dar	nu	putea	avea	încredere	în	orice	
rabin	că	va	păstra	 secretul.	 Iosif	nu	voia	 să	mai	afle	nimeni	despre	
Maria	până	se	nu	hotăra	ce	avea	să	facă.	Îşi	trecu	mâna	peste	jugul	
la	care	lucrase,	apoi	îşi	luă	uneltele	în	mână.	Poate	că-i	va	fi	mai	uşor	
dacă	lucra	puţin.

Cine	era	el	s-o	judece	pe	Maria?


