6. Na terea lui Ioan Botez torul
Luca 1, 57-66
57 Elisabetei i s-a împlinit vremea s nasc ; i a n scut un fiu.
58 Vecinii i rudele ei au auzit c Domnul a ar tat mare îndurare fa
împreun cu ea.

de ea, i se bucurau

Autorul ne prezint aici un tablou frumos din via a poporului Israel. Vedem cum vecinii i
neamurile vin unul dup altul: mai întâi vecinii, c ci ei locuiesc mai aproape. Mama fericit este
punctul central al scenei; unul dup altul vine la ea i o felicit din pricina harului mare, de care a
avut parte, i se bucur împreun cu ea. (Godet) Dar i Cuvântul lui Dumnezeu tie s pre uiasc
aceast bucurie (Psalmul 127, 4,5). În acea na tere fericit se include o plin tate de îndurare divin .
Copiii sunt un dar al Domnului i rodul trupului este un dar (Psalmul 127), i s nu te bucuri de
aceasta? Ferice de copilul care la venirea lui în lume este salutat cu o astfel de bucurie.
59 În ziua a opta, au venit s taie pruncul împrejur, i voiau s -i pun numele Zaharia, dup
numele tat lui s u.
60 Dar mama lui a luat cuvântul i a zis: „Nu. Ci are s se cheme Ioan.“
Prin t ierea împrejur copilul era ad ugat poporului leg mântului Vechiului Testament. Pentru
cititorii dintre neamuri, Luca face remarca, c aceast t iere împrejur avea loc în a opta zi de la
na tere. Odat cu t ierea împrejur se d dea i numele. De regul , numele se d dea dup numele
tat lui sau a unuia din înainta i.
Aici îns aceast regul este con tient nerespectat . Nu Zaharia, ci Ioan trebuia s se numeasc
copilul. Ioan nu trebuia numai s continue familia lui Zaharia. Cu el trebuia s înceap ceva cu totul
nou. În Ioan trebuia s se descopere c el era un om trimis de Dumnezeu, care î i datoreaz atât
numele, cât i darurile i profesia nu casei p rinte ti sau cercului de prieteni, ci de la Dumnezeu.
To i s-au mirat, c ambi p rin i au r mas hot râ i pentru numele str in „Ioan“.
Cele dou nume, Zaharia i Ioan, fac aluzie la starea inimii. Zaharia („Dumnezeu Î i aduce
aminte“) indic în Vechiul Testament spre timpul f g duin ei. Numele Ioan veste te: „Dumnezeu
este îndur tor“. Harul i Adev rul sunt prezente, chiar dac numai sub forma zorilor zilei. Soarele
r sare i lumineaz str lucitor i clar pentru to i to i aceia care „nu mai dorm i nu se mai odihnesc“.
Cei doi p rin i sunt ca aceia „care se scoal disdediminea “, c ci soarele harului a r s rit. Da,
Dumnezeu se gânde te la faptul c El este îndur tor.
61 Ei i-au zis: „Nimeni din rubedeniile tale nu poart numele acesta.“
62 i au început s fac semne tat lui s u, ca s tie cum ar vrea s -i pun numele.
63 Zaharia a cerut o t bli de scris, i a scris, zicând: „Numele lui este Ioan.“ i to i s-au
minunat.
64 În clipa aceea i s-a deschis gura, i s-a dezlegat limba, i el vorbea i binecuvânta pe
Dumnezeu.
65 Pe to i vecinii i-a apucat frica, i în tot inutul acela muntos al Iudeii se vorbea despre toate
aceste lucruri.
66 To i cei ce le auzeau, le p strau în inima lor i ziceau: „Oare ce va fi pruncul acesta?“ i
mâna Domnului era într-adev r cu el.
Expresia „a scris, zicând“ nu trebuie în eleas ca i cum la darea numelui i s-a redat vorbirea.1
Ce a suferit i ce a îndurat Zaharia în timpul cât a fost mut nu poate nimeni s descrie! Inima lui
putea s izbucneasc , atunci când Elisabeta a v zut c devine mam i prin aceasta el a primit
Trebuie explicat în uzul de vorbire grecesc i ebraic. Nu trebuie tradus: „El a scris i a zis“, ci „El a scris cuvintele“,
c ci cuvântul grecesc „legon=spunând“, nu este folosit numai pentru cuvintele spuse, ci i pentru cuvintele scrise.
Minunea încheierii st rii de mu enie este amintit abia în versetul 64.

deplina confirmare a ceea ce i s-a spus. El ar fi vrut s vesteasc în toate direc iile ce i-a f cut
Domnul. Dar el nu putea vorbi, nici m car fa de Elisabeta nu putea s - i verse inima! A încercat
deseori cu t bli a, dar aceasta era un ajutor slab! În aceast stare de nevoie inima lui aproape c voia
s -i sar din piept, fiind nevoit s închid în sine însu i tot ceea ce îl preocupa! El este
b i n e c u v â n t a t i este totu i p e d e p s i t , i anume c u c e e a c e a f o s t b i n e c u v â n t a t .
Marea lui bucurie îi devine un chin, i fiul lui, care a adus bucurie, devine vestitorul poc in ei, chiar
înainte de a se fi n scut. A a au trecut cele nou luni. Cu nostalgie a a teptat ziua na terii. Acum s-a
n scut copilul – dar banda care îi lega limba nu s-a desf cut. Cu cât bucurie ar fi cântat
Dumnezeului lui o cântare de laud ! Dar nu poate! Aceasta a fost ultima încercare a credin ei lui
Zaharia. Nu a zis îngerul: el va fi mut pân în ziua când se vor întâmpla toate acestea? A c e s t e a ?
Care, anume? Nu înseamn : pân la ziua na terii copilului? i totu i limba nu se dezleag !
Ziua na terii a trecut, dar Zaharia este i r mâne mut. Vine ziua t ierii împrejur, care începe abia a
opta zi de la na tere. Dar Zaharia nu poate s se implice în discu iile vesele. Ce lupt trebuie s se fi
dus înl untrul lui! Dar cu toate acestea, credin a lui se ine neclintit de f g duin i hot rârea cu
care el scrie „numele lui este Ioan“ este ultima pecete a încrederii lui. Acum este clar, c dintr-un
Zaharia necredincios a devenit un Zaharia credincios. „În clipa aceea i s-a deschis gura, i s-a
dezlegat limba i el vorbea i binecuvânta pe Dumnezeu.“ Zaharia a tecut cu succes ultima prob a
credin ei lui! Acum se dezleag banda de pe limb i de pe inim ! Mirarea celor prezen i se
transform în fric , pe care o cunoa tem din versetele 12 i 29 i mai târziu din Luca 2, 9. Bra ul
puternic al lui Dumnezeu (maestatea harului S u, sfin enia apropierii Lui) cuprinde pe oameni
(Geneza 3, 10; Exodul 33, 20).
Ne putem imagina c p rin ii, care au t cut atâta timp, vor descoperi acum oaspe ilor toate tainele
lor. Ne putem da seama cum minunea c cel mut putea acum vorbi, l undând i sl vind pe
Dumnezeu, a produs o impresie deosebit asupra oaspe ilor. Replica împotriva numelui lui Ioan a
amu it dintr-o lovitur . Da, însemn tatea numelui lui va fi adânc sim it în inima celor prezen i.
Este ca i cum ei auzeau trecerea pa ilor Celui care venea.
Cu mult îndurare a schimbat Dumnezeu pedeapsa dat lui Zaharia pentru necredin a sa. Ea a
servit la descoperirea mânii Domnului i la facerea cunoscut a harului lui Dumnezeu fa de toate
popoarele. Ce s-a petrecut în casa acestei familii de preo i a condus în popor la o a teptare mai
înfl c rat a lui Mesia.
66a To i cei ce le auzeau, le p strau în inima lor.
Vestea i-a cuprins. Nu se mai puteau lipsi de ea, se gândeau mereu la ea în inimile lor. Au fost
oameni la a c ror na tere s-au produs lucruri asem n toare, a a cum a fost Moise, Samson
(Judec tori 13), Samuel. Speran e de mult adormite au reînviat în inimi. i bucuria a r mas, c ci
mâna Domnului era cu copila ul, i el a crescut i s-a înt rit în Duhul (versetul 80), i anume în
Duhul Sfânt care l-a umplut deja din pântecele mamei i era puterea duhului lui. Îl vedem un
nazireu, la exterior i la interior.
Vestea mergea înaintea vestitorului, vestind c Dumnezeu avea în vedere lucruri mari cu el. Lui i
s-a preg tit drumul spre inimile poporului, ca astfel el s preg teasc drumul Domnului. A a st el
aici, Ioan, trimis de Dumnezeu, un om care niciodat nu a f cut vre-o minune, dar care este introdus
în lume printr-o minune i a umblat ca o minune înaintea ochilor poporului.
7. Cântarea de laud a lui Zaharia
Luca 1, 67-79
67 Zaharia, tat l lui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit, i a zis:
68 „Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru c a cercetat i a r scump rat pe
poporul S u.
69 i ne-a ridicat o mântuire puternic în casa robului S u David,

70 cum vestise prin gura sfin ilor S i proroci, care au fost din vechime;
71 mântuire de vr jma ii no tri i din mâna tuturor celor ce ne ur sc!
72 Astfel Î i arat El îndurarea fa de p rin ii no tri, i Î i aduce aminte de leg mântul Lui
cel sfânt,
73 potrivit jur mântului prin care se jurase p rintelui nostru Avraam,
74 c , dup ce ne va izb vi din mâna vr jma ilor no tri, ne va îng dui s -I slujim f r fric ,
75 tr ind înaintea Lui în sfin enie i neprih nire, în toate zilele vie ii noastre.
76 i tu, pruncule, vei fi chemat proroc al Celui Preaînalt. C ci vei merge înaintea Domnului,
ca s preg te ti c ile Lui,
77 i s dai poporului S u cuno tin a mântuirii, care st în iertarea p catelor lui;
78 datorit marei îndur ri a Dumnezeului nostru, în urma c reia ne-a cercetat Soarele care
r sare din în l ime,
79 ca s lumineze pe cei ce zac în întunericul i în umbra mor ii, i s ne îndrepte picioarele pe
calea p cii!“
68a „Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel“ – Zaharia caracterizeaz pe Dumnezeul
lui Israel ca fiind realmente viu, ve nic i adev ratul Dumnezeu al lui Israel. Acest JehovaDumnezeu a cercetat pe poporul S u. Expresia „a cercetat“ înseamn o interven ie divin i venirea
dup un timp de aparent lips de preocupare.
68b „pentru c a cercetat i a r scump rat pe poporul S u.“ Na terea lui Ioan Botez torul este
primul fapt evident cu privire la mântuirea care se împlinea. Dup prorociile cunoscute nou din
Vechiul Testament, Zaharia vede deja de la începutul istoriei toate gata i împlinite. Credin a sa „a
v zut“ deja în copila începutul mântuirii des vâr ite. „El a r scump rat pe poporul S u“. De data
aceasta este o salvare deplin , o eliberare, o r scump rare din orice robie (c ci din aceasta decurge
cuvântul), o eliberare i desc tu are deplin , o rupere a tuturor lan urilor, o u urare de orice povar .
69 „Ne-a ridicat un corn de mântuire în casa robului S u David.“ – Tabloul cornului se
întâlne te des în Vechiul Testament pentru descrierea puterii care se pr bu e te. Tabloul nu este
preluat de la coarnele altarului, pe care c utau s le prind cei ce c utau mântuirea, ci de la coarnele
taurilor, în care era cuprin puterea acestor animale. Expresia „în casa lui David“ înl tur orice
îndoial cu privire la fecioara Maria ca descenden din David. Cornul mântuirii este puternic, ca s
doboare i s zdrobeasc pe vechiul arpe i toat s mân a lui.
70 „cum vestise prin gura sfin ilor S i proroci, care au fost din vechime;“ – Din aceasta rezult
clar c m rimea planului de har i de mântuire al lui Dumnezeu, mântuirea, a fost vestit prin
vechile, permanent confirmate f g duin e. Unui preot ca Zaharia, care de copil a înv at din Vechiul
Testament, aceste prorocii îi erau bine-cunoscute. Adjectivul sfin i caracterizeaz pe proroci ca
fiind oamenii rândui i de Dumnezeu s prezinte descoperirile Sale.
Versetele 71 i 72 dezvolt no iunea de corn al mântuirii din versetul 69. Cornul mântuirii
înseamn mântuire de vr jma ii no tri i din mâna tuturor celor ce ne ur sc. Pentru urechile
noastre sun straniu, c Zaharia vorbe te despre „du mani“, în loc s vorbeasc de „p c to i“. Dar
privirea lui se îndreapt spre întreg i spre final. Privirea preotului vede mântuirea poporului, c ruia
el însu i apar ine. Zaharia vede în Domnul un Împ rat, un Împ rat-David, a c rui lucrare (ca i la
David) va fi s elibereze pe Israel din mâna tuturor du manilor lui. Ce a f cut David altceva, decât
c a condus r zboaiele lui Dumnezeu? Aceasta va face i acest Împ rat, cu deosebirea c mâinile lui
nu se vor p ta de sânge i de aceea va putea s construiasc Templul lui Dumnezeu (1 Cronici 22,
8). Cuvintele lui Zaharia au în totalitate un con inut vechi-testamental i arat simplu i clar
n dejdea celor lumina i din Israel, a a cum ea se întâlnea de exemplu în inima ucenicilor dup
învierea lui Hristos (Faptele Apostolilor 1, 6).

72 73 „Astfel Î i arat El îndurarea fa de p rin ii no tri, i Î i aduce aminte de leg mântul
Lui cel sfânt, potrivit jur mântului prin care Se jurase p rintelui nostru Avraam.“ –
Dumnezeu Î i aduce aminte de leg mântul S u. Înc nu Îi pare r u, c a ales acest popor, acest
popor înc p ânat, care nu obosea în a-L înt râta la mânie i a c rui istorie este o mul ime de
dec deri odioase, i de aceea a fost înso it de judec i îngrozitoare; pe acest popor, c ruia i-a f cut
atâtea descoperiri, pentru care a f cut atâtea minuni, atunci când l-a ajutat în nevoile lui mari; pe
acest popor, care a omorât i a ucis cu pietre pe prorocii Lui, care i-au fost trimi i! i cu toate
acestea Domnul Se gânde te la leg mântul Lui! Da, ei au prins pe Fiul S u i L-au crucificat, i cu
toate acestea El se gânde te la leg mântul S u cu acest popor, c ci Lui nu Îi pare r u de darurile i
de chemarea f cut (Romani 11, 29).
i ca noi s avem o mare mângâiere, El S-a coborât a a de mult, c a f cut un jur mânt. i pentru
c nu avea ceva mai mare, pe care putea s Se jure, a jurat pe Sine Însu i (Ezechel 33, 11): „Pe via a
Mea, zice Domnul, Dumnezeu!“ El nu vrea s fie Dumnezeu, nu vrea s fie Jehova, Cel viu, dac
nu- i ine leg mântul. Poate Domnul s se coboare mai mult, poate El face mai mult, ca s
lini teasc o inim necredincioas ?
Gânde te-te la jur mântul lui Dumnezeu, de care sunt legate unele f g duin e mângâietoare,
gânde t-te la ultimul jur mânt, pe care îl spune Domnul Isus (Matei 26, 63,64) i nu acuza pe
Dumnezeul t u de jur minte false! Cât de bine a cunoscut El s rmana noastr inim necredincioas
cuprins de îndoial ! Cu cât credincio ie i cât de mult a purtat El de grij prin Cuvântul S u, prin
leg mântul S u i acum prin jur mântul S u, ca toate îndoielile i toate obiec iile s fie f cute de
ru ine! S ne ru in m de starea de p c to enie a inimii noastre neîncrez toare, care a f cut ca
Dumnezeu s trebuiasc s jure! i tocmai în aceast situa ie ar fi ceva nemaiauzit, dac noi nu
vrem s credem pe Dumnezeu care Se jur !
74, 75 „c , dup ce ne va izb vi din mâna vr jma ilor no tri, ne va îng dui s -I slujim f r
fric , tr ind înaintea Lui în sfin enie i neprih nire, în toate zilele vie ii noastre.“ – Marea
int , rodul minunat al mântuirii este „slujirea lui Dumnezeu în sfin enie i neprih nire.“ – Cât de
mult s-a bucurat inima preotului Zaharia în fa a acestei priveli ti. Cum ap sau p catele sale ca o
povar grea pe inima lui, când intra în Templu ca s slujeasc Domnului. Cât de întristat era el,
când vedea c poporul se apropia numai cu gura de Domnul i Îl cinstea numai cu buzele, dar inima
lui era departe de El. Acum dorin a preotului urma s fie împlinit : „Slujirea lui Dumnezeu în
sfin enie i neprih nire“ va aduce mântuirea mai aproape. În aceast slujire a lui Dumnezeu tot
poporul Israel, va sluji ca un popor de preo i (Exodul 19, 6). Trebuie spus accentuat: este vorba de
rodul mântuirii i nu de felul cum s-a înf ptuit aceast mântuire. Este rodul mul umirii pentru
mântuire, poporul mântuit sluje te acum Domnului din toat inima. Dar i aceast slujire curat a
lui Dumnezeu, aceast sfin enie i neprih nire, acest rod al mul umirii este lucrarea lui Dumnezeu,
darul lui Dumnezeu pân la inta final .
Dup ce Zaharia a l udat marea mântuire a poporului s u, i se îndreapt privirea spre copila ul
Ioan. „ i tu, pruncule“ (Zaharia nu spune: „tu, fiul meu“, ci „tu, pruncule“; în felul acesta tat l se
retrage foarte mult din fa a lucr rii pe care o vede înf ptuindu-se prin Ioan al s u.) „ i tu, pruncule,
vei ocupa un rol important în mântuirea care a ap rut, vei fi numit proroc al Celui Preaînalt.“
Copilul va fi numit proroc al Celui Preaînalt i nu fiul Celui Preaînalt (versetul 32). S re inem
aceasta! Prin cuvântul „proroc al Celui Preaînalt“ se red con inutul versetelor 16 i 17.
Pentru un adev rat israelit, un proroc era ceva foarte deosebit. Prorocii erau cele mai remarcabile
personalit i în istoria lui Israel. În ei Israel (lupt torul lui Dumnezeu) p rea s fi ajuns la adev rata
lui profesie. Prorocii erau o m rturie vie a faptului c Dumnezeu era cu poporul S u. i acum, cât
timp a trecut f r s fie vre-un proroc! Patru sute de ani au trecut de la Maleahi. Chiar dac de
atunci, dup exilul babilonian, în toate Sabatele erau citi i „prorocii“ în sinagogi (Faptele
Apostolilor 13, 27), aceasta nu putea înlocui prezen a vie a personalt ii prorocilor.

76b „C ci vei merge înaintea Domnului, ca s preg te ti c ile Lui.“ – Pentru a în elege bine
aceste cuvinte importante ale lui Zaharia, trebuie s compar m ceea ce spune el aici despre lucrarea
lui Ioan, cu ce a spus el în versetul 71 despre lucrarea lui Mesia. Mesia Însu i va aduce mântuireasotera, Ioan îns va da cuno tiin a despre mântuire = gnosis soteria.2
78a „datorit marei îndur ri a Dumnezeului nostru“ – Expresia „mare îndurare“ vine din greac
„splanchna eleous“ i înseamn „intestinele îndur rii“. În concep ia Vechiului Testament acestea
sunt locul celor mai adânci sentimente, în mod deosebit al compasiunii i dragostei. – Mântuirea se
bazeaz pe îndurarea lui Dumnezeu, a a cum rezult din cuvintele lui Isus: „Fiindc atât de mult a
iubit Dumnezeu lumea ...“ sau „Fiindc atât de mult a mers Dumnezeu cu dragostea Sa fa de
lume, încât a dat pe singurul S u Fiu“ (Ioan 3, 16).
Ce victorie a îndur rii asupra neprih nirii! Inima lui Dumnezeu se prezint descoperit i
liber . Cerceteaz inima Dumnezeului t u, cerceteaz-o cu privire la toate pornirile i sentimentele ei
cele mai adânci, nu vei g si nimic du m nos în vre-un col i or al ei, nici-o sentin de condamnare
pentru aceia care vreau s primeasc mântuirea.
78b „în urma c reia ne-a cercetat Soarele care r sare din în l ime,“ – O constela ie din
în l ime ne-a vizitat, asta înseamn : „o Fiin care vine de sus la noi jos.“ Prin aceasta se exprim ,
c aceast Fiin ap rut pe p mânt are origine divin , ve nic . Zaharia a tiut de la Maria despre
taina minunat a întrup rii lui Isus.
Dumnezeu, care tr ia din ve nicie în p rt ia Fiului S u, a Preaiubitului S u, într-o fericire
netulburat , d pentru noi pe Preaiubitul S u, pe Cel mai bun al S u. El vrea mai bine s se
lipseasc pentru un timp de p rt ia Sa nemijlocit i plin de fericire, El vrea – vorbind omene te –
mai bine s fie lipsit pentru un timp, s r mân singur, decât s ne la e pe noi s mergem în
pierzarea ve nic : ce jertf din partea Tat lui! Ce îndurare mare din partea Dumnezeului nostru!
Cine este demn i apt s priveasc în adâncimea dumnezeirii, i anume în adâncul îndur rii ei!
79 „ca s lumineze pe cei ce zac în întunericul i în umbra mor ii, i s ne îndrepte picioarele
pe calea p cii!“ – Expresiile din aceste versete sunt preluate din Isaia 9, 1 i Isaia 60, 2. Întunericul
este tabloul îndep rt rii de Dumnezeu i legat de aceasta starea de suferin i de ne tiin . Umbra
mor ii este expresia celui mai adânc întuneric. A a de deplorabil apare preotului Zaharia starea în
care se afla lumea iudaic i p gân la venirea Mântuitorului. Expresia „zac“ se refer la starea de
epuizare i dezn dejde în care a ajuns omenirea. – Nu este suficient numai s în elegem sensul
expresiei „calea p cii“ din „calea care duce la pace i mântuire“, ci i pe care „umbl m“ în pace,
adic în siguran .
„R s ritul din în l ime“ este mântuirea adus de Mesia. Aceast mântuire se aseam n cu
r s ritul soarelui. În timp ce soarele p mântesc este un soare care se ridic în zorii dimine ii,
„r s ritul din în l ime“ este Soarele str lucitor care se coboar din în l ime i intr în lume. Numai
„din în l ime“ poate veni lumina în întunericul nop ii. „Cel ce este de pe p mânt, este p mântesc, i
vorbe te ca de pe p mânt. Cel ce vine din cer, este mai pe sus de to i“, spune Botez torul (Ioan 3,
31). Este o „vizit “ care vine de la Tat l luminii, „în care nu este nici-o schimbare sau umbr de
mutare“ (Iacov 1, 17). ederea în indolen i în întuneric înceteaz . Înv m s mergem, i anume,
mergem pe un drum nou, un drum al p cii. Înv m s mergem pe un drum cu Dumnezeu.
Godet spune: „No iunea de mântuire a fost falsificat în Israel. Un patriotism mândru, înfrumuse at religios, a pus
st pânire pe popor i pe conduc torii lui. Idealul unei eliber ri exterioare a înlocuit speran a eliber rii spirituale. De
aceea, înainte ca Mesia s poat executa lucrarea Sa, a trebuit ca o alt personalitate autorizat de Dumnezeu s lucreze
în popor la c o r e c t a r e a acestei no iuni false de mântuire i s -l aduc la con tien a c temelia mântuirii mesianice
era o chestiune pur s p i r i t u a l i consta în iertarea p catelor. Dac Hristos ar fi oferit poporului, f r aceat
preg tire, mântuirea Sa spiritual , atât de diferit de eliberarea politic , atunci poporul s-ar fi îndep rtat de El
repro ându-I c Î i imagineaz o teorie a mântuirii corespunz toare cu neputin a Lui. Misiunea lui Ioan era s fac pe
popor s în eleag mântuirea care consta în iertarea p catelor. Aceste cuvinte arunc lumin asupra necesit ii trimiterii
unui antemerg tor.“

A a cum înainte de cântarea de laud a lui Zaharia a fost f cut o remarc , care a încheiat
relatarea despre na terea Botez torului (versetul 66), tot a a acum urmeaz o remarc spiritual ,
care are scopul de a ar ta trecerea de la copil rie la lucrarea pe care o va face Botez torul.
8. Ioan cre te
Luca 1, 80
80 Iar pruncul cre tea i se înt rea în duh. i a stat în locuri pustii pân în ziua ar t rii lui
înaintea lui Israel.
Cuvântul „loc pustiu“ nu înseamn pustia propriu-zis , ci un loc lipsit de oameni, în care se
g seau numai p duri, p uni, stepe i colibe singuratice de p stori. Este vorba de „pustia lui Iuda“,
acele inuturi singuratice de pe malul de vest al M rii Moarte. În locuri pustii, în lini te, s-a retras
Ioan dinaintea ochilor poporului care devenise tot mai atent cu privire la el.
Important este s vedem c Ioan nu a c utat s - i fac preg tirea la c rturari, la farisei i nici la
marii înv a i. O astfel de preg tire nu este de dispre uit; dar s re inem c ea nu este cea mai
important .
Pavel, cel înv at, a petrecut trei ani în Arabia în lini te. La Ioan înv m s cunoa tem
binecuvântarea singur t ii. Cu cât ochii lumii sunt mai mult a inti i asupra noastr , cu atât mai
mult avem nevoie de lini te. Din c m ru se poate ie i cu curaj pe scena public . Preocuparea în
singur tate i în rug ciune cu Cuvântul lui Dumnezeu ne înarmeaz i ne d putere pentru lupt .
Acolo Duhul Sfânt este Înv
t o r u l , mai bun chiar decât ar putea un om s fie. Ce se
va înv a acolo nu va putea nici-un diavol s deruteze. Acolo se prime te acea statornicie a lui Ilie,
care nu ine seama de prestigiul persoanei.
Ioan s-a obi nuit cu ce oferea pustia la exterior, cu stilul de via aspr i cu simplitatea, prin care
el – un nazireu (versetul 15) din cap pân la picioare – întregului popor din timpul s u, i nou
ast zi, voia s adevereasc simbolic ce exprima mesajul s u prin cuvinte: „dezbr ca i-v i
îmbr ca i-v cu Hristos“ – Cât binecuvântare a venit din pustie! Chiar i Isus Însu i, odinioar
Moise, Ilie i Pavel, au fost în locuri lini tite înainte de a ap rea în public.

