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a II-a Parte principal� 
 

Începutul lucr�rii lui Hristos 
Luca 3, 1 – 22 

 
A.  Ioan Botez�torul, precursorul lui Hristos 

1. Introducerea istoric� cap. 3, 1-2 
 
   Luca face în Evanghelia sa un început nou. Cele relatate în capitolul 1 �i 2 s-a petrecut în lini�te. 
Numai celor lini�ti�i din �ar� li s-au f�cut cunoscut aceste evenimente.  
   A urmat un timp de t�cere. Fiul lui Dumnezeu a crescut, ducând o via�� retras� în mica cetate 
Nazaret. 
   Ceea ce istorise�te evanghelistul Luca acum, începând cu capitolul 3 �i pân� la sfâr�itul 
Mântuitorului, a avut loc în public. Ioan �i Isus au ie�it din via�a retras�. 
   Ca �i în capitolul 1 �i 2, Luca aduce în capitolul 3 pe Ioan Botez�torul în strâns� leg�tur� cu Isus. 
   Relatarea lui Luca din capitolul 1 �i 2 cu privire la b�iatul Ioan �i la b�iatul Isus s-a încheiat în 
felul urm�tor: unul în pustie, cel�lalt în Nazaret. Luca s-a desp�r�it de ambii, cu constatarea valabil� 
pentru amândoi: »cre�tea �i se înt�rea« (Luca 1, 80; 2, 40; 2, 52). 
   Dup� ce Ioan Botez�torul a tr�it treizeci de ani în tain�, a ap�rut în public. Scurt timp dup� aceea a 
ap�rut �i Isus, a�a cum a fost �i la na�terea lor. 
 
 

Ioan Botez�torul, precursorul lui Hristos 
(al Unsului, al lui Mesia) 

Luca 3, 1-20 
 

1. Introducerea istoric� cap. 3, 1-2 
 
   Acum se împlinesc cuvintele lui Zaharia. Evanghelistul Luca leag� aceast� epoc� important� �i 
deosebit� a Împ�r��iei lui Dumnezeu cu evenimentele mondiale �i spirituale, nu numai pentru a fixa 
data evenimentului divin, ci prin aceast� privire de ansamblu istoric� s� redea totodat� necazurile �i 
întunericul din timpul acela. Cuvintele apostolului Pavel din Epistola c�tre Romani capitolul 5, 
»unde s-a înmul�it p�catul, acolo harul s-a înmul�it �i mai mult«, le g�sim �i aici, a�a cum le-am 
întâlnit �i în capitolul 2. Luca scrie: 
 
1.   În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar, - pe când Pilat din Pont era 
dreg�tor în Iudea, Irod, cârmuitor (tetrarh) al Galileii, Filip, fratele lui, cârmuitor (tetrarh) al 
Ituriei �i al Trahonitei, Lisania, cârmuitor (tetrarh) al Abilenei, 
2.   �i în zilele marilor preo�i Ana �i Caiafa, - Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui 
Zaharia, în pustie. 
 
   Expresia Tiberiu Cezar de aici, în capitolul 3, �i numele Cezarului August, din capitolul 2, 
amintesc faptul c� Palestina în timpul acela nu era un stat liber, ci apar�inea imperiului Roman. 
For�a de ocupa�ie, care dispunea de poporul Israel, era puterea militar� roman�. Tot ce se relateaz� 
în Noul Testament are loc în timpul acestei puteri militare romane, în fruntea c�reia se aflau Cezarii 
Romei. În Luca 2 a fost Cezarul August (anul 31 înainte de Hristos, pân� în anul 14 dup� Hristos). 
În Luca 3 este Cezarul  Tiberiu  ( anul 14 d.H. �i pân� în anul 37 d.H.). Cezarul Tiberiu este acela 
despre care Mântuitorul a spus: »Da�i dar Cezarului ce este al Cezarului«. – Chipul lui l-a privit Isus 
pe moneda care I-a fost ar�tat� (Luca 20, 24-25). 
   Noi suntem obi�nui�i ca în lucr�rile noastre de istorie s� g�sim anii indica�i exact. To�i ace�ti ani 
se num�r� de la na�terea Mântuitorului nostru. �i socoteala este clar� �i precis�. 
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   În antichitate nu se practica aceasta, �i de aceea nu era simplu. Fiecare popor, chiar fiecare cetate, 
avea metode proprii. De aceea s-a renun�at la aceast� cronologie a popoarelor antice, �i este nevoie 
de efort mare pentru a corela corect evenimentele în timp. 
   Chiar �i istoricii vechi s-au plâns de aceste greut��i �i au c�utat un punct de referin�� stabil, pe care 
l-au luat ca baz�, ca s� poat� s� dateze evenimentele. 
   Luca nu se refer� nici la metoda de calcul a grecilor, �i nici a romanilor, pentru a reda anii. El 
nume�te numai timpul de domnie al Cezarului. – To�i în�elegeau aceasta �i în felul acesta �tiau când, 
adic� în ce an Isus �i Ioan Botez�torul au început activitatea lor public� de a înv��a. Era anul al 
cincisprezecelea al domniei Cezarului Tiberiu. 
   Dac� avem de-a face cu greutatea socotirii timpului în felul cum se f�cea în trecut, nu putem fi 
destul de mul�umitori pentru num�r�toarea actual�, dup�  na� te rea lui  Hris tos . O dator�m 
stare�ului Dionysius, care din modestie s-a numit singur Exiguus, adic�, cel neînsemnat. Acest 
Dionysius, care a murit în anul 556 dup� Hristos, a primit comanda de la papa din timpul acela s� 
calculeze data s�rb�torilor de Pa�te pentru mai mul�i ani. La îndeplinirea acestei comenzi a fost 
primul care a folosit num�r�toarea „de la întruparea Domnului”. Pe baza calculelor sale, Dionysius 
a crezut c� Hristos S-a n�scut în anul 754 de la întemeierea Romei. El a început num�r�toarea anilor 
cu 1 Ianuarie al acelui an. 
   S-a în�elat îns�, c�ci el a a�ezat na�terea lui Hristos probabil cu �ase ani prea târziu. S-a constatat 
istoric, c� Irod a murit înanitea s�rb�torii Pa�telui din anul patru înainte de Hristos. A fost deci în 
anul în care îngerul Domnului s-a ar�tat lui Iosif în Egipt �i i-a spus c� au murit »cei ce c�utau s� ia 
via�a Pruncului« (Matei 2, 19 �i urm�toarele). Copilul putea avea atunci aproximativ doi ani (Matei 
2, 16), �i S-a n�scut probabil în anul pe care noi îl numim anul �ase î.H. (înainte de Hristos). Sun� 
ciudat, dar gre�eala este la Dionysius. Pentru cronologie îns�, aceast� gre�eal� de calcul nu 
înseamn� mult. Important este c� avem un punct fix. 
   În n�zuin�a lui dup� exactitate (Luca 1, 3), Luca red� o determinare  a  t impului  în�ept i t�  
pentru apari�ia public� a Botez�torului. 
   Luca nume�te �apte nume. Cinci nume reprezint� conducerea politic�. Dou� nume reprezint� 
conducerea religioas� din Israel. 
   Prin aceast� redare detaliat� a numelor se exprim� importan�a mare a momentului în care se 
deschide istoria mântuirii noutestamentale. Prezentarea general� a numelor începe cu numirea 
Cezarului Tiberiu al imperiului Roman, care cuprindea cel mai mare teritoriu pe vremea aceea. 
Numirea a înc� alte patru nume conduce în �inutul restrâns al Palestinei, care era împ�r�it� în patru 
regiuni. Al�turi de Cezarul Tiberiu sunt numite numele celorlal�i patru conduc�tori politici: P i lat  
din  Pont ,  Irod (Antipa), Fi l ip , fratele lui, �i Lisania. Irod Antipa purta titlul de tet rarh  al 
Galileii. Fratele lui Irod Antipa, Irod Filip, este numit �i el tetrarh, �i anume al Ituriei �i al �inutului 
Trahonitei. Lisania este tetrarh al Abilenei. 
   Primii doi conduc�tori, Irod Antipa �i Irod Filip, au fost fiii celui mai crud domnitor, Irod cel 
mare. Ororile care le-au v�zut la tat�l lor, le aveau �i ei, ca un blestem. 
   Aproape tot ce �tim despre Irod cel  mare (37 î.H. pân� în anul 4 d.H.) dator�m istoricului 
evreu Iosif Flavius, care la rândul lui a preluat din scrierile pierdute ale lui Nikolaus din Damasc, un 
func�ionar al cur�ii lui Irod. 
   Dintre to�i fiii din cele zece c�snicii, pe care le-a avut Irod cel mare, Irod Antipa s-a asem�nat cel 
mai mult cu tat�l s�u în ceea ce prive�te setea de putere, iubirea de lux �i imoralitatea. (compar� 
Luca 3, 19) 
   Aceast� situa�ie statal� �i politic� catastrofal�, în care poporul ales al lui Dumnezeu se afla sub 
st�pânirea plin� de ur� a irodianilor �i erau sclavii st�pânirii romane, a dat na�tere la o speran�� 
politic� dup� un Mesia, la un strig�t dup� eliberare �i izb�vire din robia nelegiuit�, cum niciodat� nu 
a mai fost. Acest strig�t dup� eliberare a p�truns în tot felul de a�a-numite cânt�ri mesianice, care au 
fost puse în gura împ�ratului Solomon de odinioar� �i care se numesc Psalmii lui Solomon. Cea mai 
renumit� cântare mesianic� a acestei mari dorin�e politice a fost Psalmul 17 al lui Solomon. Trebuie 
s� cite�ti m�car o dat� acest psalm, ca s� po�i în�elege speran�a �i dorin�a mesianic� aprins� care 
st�pânea atunci în popor. S� lu�m numai un verset din acest Psalm 17: „Doamne, prive�te �i treze�te 
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un împ�rat, pe fiul lui David – o, Dumnezeule, ca s� domneasc� peste Israel. Încinge-l cu putere, ca 
s� distrug� pe de�in�torii nelegiui�i ai puterii. Cur��� pe Israel de câinii (na�iuni) care îl pustiesc ... 
Mântuie�te-ne de întinarea cu p�cat de c�tre du�manii necura�i! ...” 
   Pe lâng� starea politic� ap�s�toare �i amenin��toare, Luca prezint� rela � i i le  rel igioase  
ap�s�toare din Israel, prin prezentarea numelui lui Ana �i Caiafa. Dac� evanghelistul nume�te doi 
mari preo�i, prin aceasta se arat� �i dezorganizarea regimentului spiritual, c�ci potrivit Legii avea 
voie s� fie numai un mare preot în func�ie. 
   Deja în timpul domniei lui Irod cel mare �i mult mai mult în timpul domniei romane a încetat 
succesiunea legitim� în slujba de mare preot. Înainta�ul lui Pilat, Valerius Gratus, în anul 15 d.H. a 
dat afar� din func�ie pe marele preot Ana �i pe parcursul a câtorva ani a ales mai mul�i mari preo�i 
unul dup� altul �i apoi i-a alungat din func�ie, pân� când în Caiafa (ginerele lui Ana) a g�sit unealta 
serviabil�. Acesta a administrat func�ia de mare preot în anii 18 – 36 d.H. Cu toate acestea Ana a 
r�mas în ochii poporului �i pe baza legii adev�ratul mare preot. – Prezen�a a doi mari preo�i a fost 
începutul anul�rii acestei func�ii deosebit de importante �i plin� de însemn�tate din Vechiul 
Testament. – Dec�derea Israelului a p�truns pretutindeni, de la via�a politic� �i pân� în inima 
poporului Israel ales. 
   În aceast� noapte de idolatrie �i dec�dere moral�, în acest întuneric al lipsei de mângâiere �i de 
speran��, atât în via�a politic� cât �i în via�a religioas�, a ap�rut Ioan Botez�torul. 
   Vestit în chip minunat în Templu preotului Zaharia �i so�iei lui Elisabeta la o vârst� înaintat� �i 
d�ruit ca o minune rar�, când, vorbind omene�te, nu mai era nimic de sperat �i de a�teptat, totodat� 
un rod senza�ional al rug�ciunilor sincere, Ioan a crescut în cercul celor lini�ti�i din �ar�, c�rora le 
apar�inea Maria �i Iosif, p�storii din Betleem, Simion �i Ana. 
   Probabil curând, scurt timp dup� moartea p�rin�ilor înainta�i în vârst�, Ioan (numele lui înseamn� 
»Dumnezeu S-a îndurat«) s-a retras în singur�tate �i în pustie. Pe�terile pustiei Iudeii erau în acea 
�ar� fierbinte locuri de refugiu r�coroase, ele au devenit „locuin�a” lui. Hrana lui consta din l�custe 
�i mierea albinelor s�lbatice. Chiar �i ast�zi se mai m�nânc� ocazional l�custe. Se pun la uscat 
(probabil tot a�a a f�cut �i Ioan) �i apoi se macin�, ob�inându-se astfel o pulbere. Deoarece aceast� 
pulbere de l�custe avea gustul amar, se mânca cu miere, �i anume cu mierea roiurilor de albine 
s�lbatice. Ca hain�, c�ma�� �i pat îi servea lui Ioan o manta din p�r de c�mil�. 
   A�a tr�ia el, în exterior s�rac, dar bogat l�untric – îmbog��it de f�g�duin�ele lui Dumnezeu din 
Vechiul Testament – în simplitate, singur�tate �i în independen�� total� de oameni. Se asem�na lui 
Ilie din Vechiul Testament, care a devenit un om al lui Dumnezeu deoarece nu putea s� vad� s�r�cia 
timpului s�u �i trebuia cu orice pre� s� împlineasc� misiunea lui Dumnezeu pentru poporul S�u, de 
care devenise con�tient c� îi revine. Ioan �i Ilie au fost oameni care au crescut în mijlocul poporului 
lor, dar tocmai din pricina poporului s-au desp�r�it de el. 
    Astfel de oameni vii, activi, �i mesageri ai lui Dumnezeu nu pot sta s� priveasc�, stând la o parte, 
resemna�i, împ�cându-se cu demonia dec�derii �i r�zvr�tirii, ci se simt l�untric constrân�i �i mâna�i 
la lupt� împotriva puterilor �i st�pânirilor celui r�u, ca s� li se opun� �i s� le biruiasc�. Pentru 
aceasta aveau nevoie (�i aceasta �tiu ace�ti mesageri ai lui Dumnezeu) de o chemare clar� �i precis� 
de sus, �i de puterea nespus de mare a Duhului Sfânt. De aceea la Ioan �i la Ilie este mereu 
accentuat Duhul . Ioan va merge înaintea Lui (Isus) în Duhul �i puterea lui Ilie (Luca 1, 17). 
 
 

2. Chemarea Botez�torului �i activitatea lui 
Luca 3, 3-18 

 
2b   Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. 
 
   Apari�ia lui Ioan este descris� în versetul 2b cu cuvinte care poart� tonul Vechiului Testament. 
Prin aceasta Luca aminte�te con�tient relat�rile despre chemarea prorocilor vechiului leg�mânt 
(compar� Ieremia 1, 2; Ezechiel 1, 3; Ioel 1,1). 
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   În Vechiul Testament este numit �i tat�l celui care era chemat, ca �i aici la Ioan (compar� Ieremia 
1, 1; Ioel 1, 1; etc.). Nu se spune cum a venit »Cuvântul lui Dumnezeu« la Ioan. În orice caz a fost o 
descoperire a lui Dumnezeu real�, de care el a avut parte. 
   »Cuvântul lui Dumnezeu« a vorbit lui Ioan, a�a citim în partea a doua a versetului 2. Un cuvânt 
minunat, trebuie s� fi fost un cuvânt plin de autoritate. Nu un cuvânt rostit simplu, cu privire la ceea 
ce Ioan avea de comunicat, ci un cuvânt cu privire la ceea ce va avea loc, evenimentul care urma s� 
aib� loc, care urma s� se petreac� ca o fapt� a lui Dumnezeu, ca o ac�iune a lui Dumnezeu în istorie. 
    Tot a�a cuvântul nostru, pe care vrem s�-l vestim �i totodat� s�-l oferim, în a�a fel ca s� fie auzit, 
trebuie s� fie viz ibi l  în toat� fiin�a �i existen�a noastr�. Tot ce era în Ioan vorbea. Cuvântul �i 
via�a, duhul �i mi�carea (gesturile), inima �i mâna, vorbirea �i �inuta, toate depuneau m�rturie 
despre m�rimea a ceea ce Dumnezeu voia s� spun� prin mesagerul Lui. 
   Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan. Un Cuvânt care impune respect, un Cuvânt sfânt; 
c�ci includea judecata divin� în toat� seriozitatea ei, în toat� asprimea �i intransigen�a ei fa�� de un 
popor pierdut. Un Cuvânt al lui Dumnezeu care descoperea f�r� nici-o cru�are �i f�r� reticen�e 
p�catul �i ru�inea oamenilor, r�utatea, fal�itatea �i lucrurile ascunse ale oamenilor din toate 
straturile sociale �i toate profesiile. 
   Cuvântul a vorbit lui Ioan. Un Cuvânt neobi�nuit, un Cuvânt cople�itor; c�ci cuprindea Harul �i 
iertarea în toat� sfin�enia �i slava ei, în toat� adâncimea �i tot caracterul ei pl�cut cu privire la un  
neam de oameni p�c�tos �i pierdut. Un Cuvânt care con�inea via�a �i fericirea, un Cuvânt al iert�rii. 
Cuvintele iertarea p�catelor, adic� anularea p�catelor, con�in cea mai mare speran�� a prorocilor 
vechiului leg�mânt ( Isaia 33, 24; Ieremia 50, 20; Isaia 55, 5; Ezechiel 18, 31;  36, 25 �i 27; Zaharia 
13, 1; Mica 7, 18). 
   În »Cuvântul lui Dumnezeu care a vorbit lui Ioan« sunt incluse ambele, judecata �i Harul, 
zdrobirea �i legarea r�nilor, r�nirea �i vindecarea, doborârea �i ridicarea, smerirea �i în�l�area, �i 
anume, ambele în tot adev�rul lor �i în toat� realitatea lor. Vom vedea imedia aceasta! 
   Iertarea p�catelor! Cât de mult trebuie s� se fi plecat Ioan în praf atunci când a primit aceast� 
misiune impresionant�, aceast� hot�râre nea�teptat� a lui Dumnezeu! Cu toate acestea Dumnezeu va 
avea victoria din aceasta! »Unde s-a înmul�it p�catul, acolo harul s-a înmul�it �i mai mult« (Romani 
5, 20). - »Întoarce�i-v� la Mine, �i ve�i fi mântui�i!« (Isaia 45, 22). 
    Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu, care a vorbit lui Ioan. 
 

a)   Predica lui Ioan despre botezul poc�in�ei 
Luca 3, 3 – 6 

 
3.   �i Ioan a venit prin tot �inutul din împrejurimile Iordanului, �i propov�duia botezul 
poc�in�ei, pentru iertarea p�catelor, 
4.   dup� cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia: „Iat� glasul celui ce strig� în 
pustie: Preg�ti�i calea Domnului, netezi�i-I c�r�rile. 
5.   Orice vale va fi astupat�, orice munte �i orice deal va fi pref�cut în loc neted; c�ile strâmbe 
vor fi îndreptate, �i drumurile zgron�uroase vor fi netezite. 
6.   �i orice f�ptur� va vedea mântuirea lui Dumnezeu. 
 
   Dup� ce »Cuvântul Domnului« a vorbit lui Ioan, a�a cum am expus mai înainte, el a venit prin tot 
�inutul Iordanului ca s� predice un botez al poc�in�ei spre iertarea p�catelor. Botezul lui Ioan poart� 
o denumire dubl�. 
1. Este un botez al poc� in �ei  
2. Este un botez spre ier tarea p�catelor . 
   În Templu exista un serviciu divin foarte bine organizat pentru toate nevoile con�tiin�ei. Acum 
îns� se deschide în pus t ie , departe, mult în afar� de Templul sfânt �i de Cetatea sfânt�, un loc unde 
în mod decisiv are loc o ac�iune asupra con�tiin�ei, nu ca s� o sperie, ci ca în ea s� ia na�tere ceva 
nou. �i aceasta avea loc prin botezul scufund�rii, care, în felul în care îl cerea �i îl practica Ioan, era 
ceva cu totul nou pentru Iudei �i nu a fost niciunde prescris sau prezis, dar care a devenit singura 
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posibilitate spre iertarea p�catelor. În timp ce predica poc�in�ei a prorocilor Vechiului Testament 
(ebraic� = �ub =  întoarcere, convertire) avea de cele mai multe ori în felul urm�tor: întoarce�i-v�, 
c�ci altfel Ierusalimul va fi nimicit; întoarce�i-v�, c�ci altfel jertfele voastre nu v� vor folosi la 
nimic; întoarce�i-v�, c�ci altfel Dumnezeul vostru v� va nimici; întoarcerea solicitat� de Ioan este 
motivat� de urm�toarele: »Împ�r��ia lui Dumnezeu, domnia lui Dumnezeu, s-a apropiat, Mesia este 
gata s� vin�, a sosit Împ�ratul!« 
   Cuvântul »pustie« sau »step�« (en te eraemo) are o importan�� deosebit� pentru Israel. Lui Israel i 
s-a adus mereu aminte de cei 40 de ani de umblare prin pustie, �i anume subt dublu aspect. 
1. Pustia (stepa) este caracterizat� de neascultarea lui Israel (Habacuc cap. 3; Faptele Apostolilor 7, 
41 �i versetele urm�toarele) 
2. Pustia este caracterizat� de credincio�ia �i harul lui Dumnezeu, prin aceea c� Dumnezeu a f�cut 
semne �i minuni deosebite pentru poporul S�u (Faptele Apostolilor 7, 36; 13, 18) (mana �i apa), �i a 
vorbit în mod deosebit (Faptele Apostolilor 7, 38 �i 44). 
   Aceast� amintire a produs în iudaism tendin�a s� descrie în mod deosebit pustia.  
a) Pustia este locul de groaz� �i de fric�, al judec��ilor de pedeaps� a lui Dumnezeu, patria 
diavolului. Potrivit cu Leviticul 16, 7-10, în ziua isp��irii, un �ap era alungat în pustie �i era destinat 
pentru Azazel. Prin aceasta se ar�ta c� p�catul era alungat în locul de groaz� �i de judecat�. 
b) Pustia este îns� �i locul unde Dumnezeu a preg�tit pe prorocii Lui, de exemplu Moise, Ilie, Ioan 
Botez�torul, Pavel, etc. 
c) În timpul dinaintea venirii lui Hristos, �ederea în pustie (sau pustia îns��i) ar�ta spre timpul 
mesianic din urm�. S-a n�scut credin�a, c� Mesia va ap�rea în pustie. Aceast� credin�� s-a 
manifestat practic prin aceea, c� mi�c�rile mesianice p�mânte�ti deseori s-au dus cu pl�cere în 
pustie (Faptele Apostolilor 21, 38). 
   „Predicatori cu nuan�� mesianic� fal�� au existat mul�i înainte �i dup� Ioan Botez�torul. To�i 
ace�ti proroci mesianici fal� au mers pe drumuri proprii. Ei au declarat pe to�ii fii lui Avraam ca 
fiind primul popor de pe p�mânt. �i pentru a-i asigura atotputernicia politic�, au pus mâna pe arme. 
Mul�i dintre ei s-au dat drept împ�ra�i. Al�ii au afirmat c� pot da na�tere la minuni, sau ofereau 
perspectiva acestor minuni. Niciunul îns� nu s-a gândit s� ridice moralul adep�ilor lor.” (Riciotti.) 
   Cu totul altfel a fost Ioan Botez�torul. Cât de aspru suna predica lui amenin��toare cu privire la 
poc�in�� �i judecat�, care se referea clar �i precis la schimbarea felului de a gândi �i al inimii, �i la 
înnoirea vie�ii. Fii ai lui Avraam ar putea fi ciopli�i cu dalta din piatr�. 
   Facem un rezumat: Faptul c� Ioan Botez�torul a adunat poporul în pustie în jurul lui are de a face 
cu p�rerea iudaic� general� din timpul acela, dar faptul c� el vestea cu putere �i poruncitor 
poporului venirea lui Mesia, aceasta era ceva cu totul nou �i deosebit de mare. �i pe lâng� aceasta, 
el, care era fiul unui preot, nu s-a dus în Templul de la Ierusalim, �i nici în sinagogile comunit��ilor 
iudaice (a�a cum a f�cut Isus, �i mai târziu Pavel), ci Ioan îi cheam� s� iese din Templu �i din 
Ierusalim, �i s� mearg� în pustie. El îi cheam� la sine, deoarece ceva cu totul absolut nou trebuia s� 
înceap�. 
    Dar nu numai locul  unde vestea, pustia (în opozi�ie cu Templul �i sinagoga), �i nici ac � iunea  
de vestire a lui Ioan Botez�torul (botezul prin cufundare în opozi�ie cu jertfele �i serviciile divine la 
Templu), ci �i forma în care f�cea vestirea �i cuvântul  pe care-l vestea prezint� tr�s�turi l ips i te  
de solemnitatea preo �easc�  a fiului unui preot. 
   Dar cu toat� lipsa de „solemnitate preo�easc�” a lui Ioan Botez�torul, �i cu toat� asprimea �i 
seriozitatea lucr�rii sale, care avea loc afar�, în pustie, departe de Ierusalim (trebuia mers circa 40 
km prin locuri stâncoase, c�ldur� mare, praf, ameni�at de tâlhari), din adâncimea pustiei �i 
de�ertului lumina îns� slava mântuirii, ier tarea, adic� anularea p�catelor, vestea bun� c� toat� firea 
va vedea mântuirea lui Dumnezeu, c� »Dumnezeu S-a îndurat«, a�a cum se poate tâlm�cii numele 
lui Ioan. 
   Deoarece toate acestea aveau loc cu mult� putere �i energie, fiul preotului, Ioan Botez�torul, era 
mai mult decât un preot în Templu. Fiul preotului este »prorocul«! Noul Testament, noul  leg�mânt, 
nu începe cu Isus din Nazaret, ci cu mesajul  prorocului Ioan. Aceast� m�rturie este unitar�, oferit� 
de toate cele patru Evanghelii, �i de toate rezumatele mesajului despre m�rturia lui Hristos, care ne 
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sunt prezentate în Faptele Apostolilor. Cuvântul Domnului Isus din Evanghelia dup� Matei 11, 9, 
unde se spune c� el este mai mult decât un proroc, arat� clar cât de mult mai presus de prorocii 
Vechiului Testament a�eaz� �i onoreaz� El pe Ioan. Da, Domnul Isus îl nume�te cel  mai  mare 
dintre prorocii care s-au n�scut. 
   În felul acesta a fost descoperit� sfin�enia �i bun�tatea lui Dumnezeu, judecata �i harul lui 
Dumnezeu, maestatea lui Dumnezeu �i bun�voin�a Lui fa�� de poporul p�c�tos, �i fa�� de fiecare în 
parte. Dumnezeu nu d�ruie� te  nimic – totul trebuie s� fie descoperit, s� vin� la lumin� 
înaintea fe�ei Sale. Dumnezeu d�ruie� te  totul . Tot ce a fost recunoscut �i m�rturisit, tot ce a 
fost adus la lumin�, ce a fost dat afar�, de toate acestea nu vrea s� mai �tie nimic, El le-a aruncat 
înapoia Sa, le-a scufundat în adâncul m�rii. - Ne oprim aici cu sinteza noastr�. 
Evangheli�tii Matei, Marcu, Luca �i Ioan v�d împlinirea cuvântului profetic din Isaia �i Maleahi, 
prin apari�ia lui Ioan Botez�torul1, care merge înaintea Domnului, ca s�-I preg�teasc� drumul. 
   Drumul Domnului a mers prin pustie, atunci când a eliberat pe poporul S�u din robia egiptean�. 
   Deoarece Domnul va veni �i acum prin pustie la poporul S�u, trebuie avut grij� ca venirea rapid� 
a Celui ce va veni s� nu fie împiedicat� �i nimic s� nu tulbure harul Împ�ratului. 
 

b)   Predica lui Ioan Botez�torul despre judecata care va veni 
Luca 3, 7-9 

 
7. Ioan zicea noroadelor, care veneau s� fie botezate de el: „Pui de n�pârci, cine va înv��at s� 
fugi�i de mânia viitoare? 
8. Face�i dar roduri vrednice de poc�in�a voastr�, �i nu v� apuca�i s� zice�i în voi în�iv�: Avem 
pe Avraam ca tat�! C�ci v� spun c� Dumnezeu din pietrele acestea poate s� ridice fii lui 
Avraam. 
9. Securea a �i fost înfipt� la r�d�cinile pomilor: deci, orice pom care nu face road� bun�, este 
t�iat �i aruncat în foc.” 
 
   Ce relateaz� Luca aici coincide aproape textual cu ceea ce spune evanghelistul Matei 3, 7-10. 
Altfel decât Matei, Luca nu relateaz� nimic despre marea mul�ime, în mod deosebit dintre farisei �i 
saduchei, care veneau s� fie boteza�i de Ioan. Luca nu spune nimic despre botezul însu�i, �i tot a�a 
despre hrana �i îmbr�c�mintea lui Ioan Botez�torul (compar� cu Marcu 1, 5,6; Matei 3, 7). Matei 
relateaz� �i el despre cuvintele de întoarcere adresate fariseilor �i saducheilor. Dup� relatarea lui 
Luca, aceste cuvinte sunt adresate poporului. Marcu se refer� mai mult la cei care veniser� din 
Ierusalim. – Dac� la Luca p�turile superioare, fariseii �i saducheii, nu sunt numite, totu�i spi r i tul 
vremii  întregului popor este criticat aspru. 

�������������������������������������������������
1
�Apari�ia lui Ioan Botez�torul este justificat� �i apreciat� pe baza prorociei din Isaia 40, 3-5. Matei �i Marcu se refer� în 

privin�a aceasta numai la Isaia 40, 3. La Marcu, acest cuvânt profetic prescurtat este legat cu Maleahi 3, 1 (Matei 3, 3; 
Marcu 1, 2-3). Luca citeaz� cuvintele din Isaia 40, 3-5 aproape complet �i textual dup� Septuaginta. Prorocul Isaia sta 
pe timpul acela înaintea întreb�rii, ce mântuire s� a�tepte. În lini�tea inimii lui, în care se îndrepta spre Dumnezeu, 
printr-o voce minunat� a primit r�spunsul la întrebarea sa cu privire la mântuire. A auzit strigarea care venea ca din 
sunetul permanent al trompetei unui crainic: 
Isaia 40, 3. Un glas strig�: „Preg�ti�i în pustie calea Domnului, netezi�i în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul 
nostru. 
               4. Orice vale s� fie în�l�at�, orice munte �i orice deal s� fie plecate, coastele s� se prefac� în câmpii, �i 
strâmtorile în vâlcele! 
               5. Atunci se va descoperi slava Domnului, �i în clipa aceea orice f�ptur� o va vedea; c�ci gura Domnului a 
vorbit. (traducerea în ebraic� a textului original). 
Dup� Sep tua g i n ta  (traducerea greac� din ebraic�), pe care a folosit-o Luca, acest loc din Isaia spune: 
               3. Iat� glasul celui ce strig� în pustie: Preg�ti�i calea Domnului, netezi�i-I c�r�rile. 
               4. Orice vale va fi astupat�, orice munte �i orice deal va fi pref�cut în loc neted; c�ile strâmbe vor fi îndreptate, 
�i drumurile zgron�uroase vor fi netezite. 
               5. �i orice f�ptur� va vedea mântuirea lui Dumnezeu. 
Dac� compar�m textul original ebraic cu traducerea Septuaginta, vom vedea cât de liber au tradus oamenii-Septuaginta, 
�i cum Luca nu s-a folosit de textul ebraic, ci de traducerea Septuaginta. 
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   Câteva cuvinte cu privire la expresia pui de n�pârci. 
   Este semnificativ �i important, c� în textul original pentru »�arpe« nu se folose�te aici cuvântul 
grecesc obi�nuit »ophis«, ci un alt cuvânt »echidna«. Aceasta înseamn� c� prin cuvântul »echidna« 
se accentueaz� în mod deosebit ot rava �arpelui. Fa�� de un astfel de �arpe otr�vitor, care stric�, se 
are repulsie, se lupt� radical împotriva lui �i îl omoar�. 
   Dac� Ioan Botez�torul demasc� spiritul vremii întregului popor, inclusiv pe cel al fariseilor �i 
saducheilor, �i în mod deosebit caracterul distrug�tor prin expresia pui de n�pârci, atunci aceasta a 
lovit cu toat� puterea �i asprimea în inima pref�c�toriei �i ipocriziei fariseice. 
   Ioan Botez�torul i-a întrebat, cine i-a înv��at s� fug� de mânia viitoare. Botez�torul aminte�te clar 
de prorocia lui Maleahi cu privire la ziua cea mare �i înfrico��toare a Domnului (Maleahi 4, 1-5). El 
este în privin�a aceasta una cu to�i prorocii vechiului leg�mânt, care au prorocit despre ziua 
Domnului (compar� Isaia 2, 12; 13, 6,9,13; 34, 8-10; Ezechiel 7, 7-10; Ioel 1, 1, 15; 2, 1-3; 3, 19; 
Amos 5, 18; �efania 1, 14-16,18; 2,2). Aceast� zi de judecat� anun�at� de proroci este pe de o parte 
judecata viitoare, la sfâr�itul zilelor, peste to�i aceia care s-au purtat cu vr�jm��ie fa�� de Dumnezeu 
�i fa�� de poporul S�u. Pe de alt� parte este �i o judecat� f�cut� acum poporului Israel, prin apari�ia 
lui Mesia, când, f�r� s� se �in� seama de persoan�, cei ce cred în Hristos se despart de cei ce nu cred 
în El. Contemporanii lui Ioan Botez�torul credeau în general, a�a cum am spus la început, pe baza 
psalmilor lui Solomon, c� Mesia va judeca numai pe neamuri �i va face dreptate lui Israel. 
   Pentru a se proteja de mânia viitoare a lui Mesia, Ioan Botez�torul cere o poc�in�� adev�rat� �i 
sincer�. Trebuie aduse roade, care s� dovedeasc� veridicitatea poc�in�ei. Roadele bune, sau demne, 
dovedesc c� a avut loc o poc�in�� adev�rat�. Cu toate c� fariseii �i saducheii din poporul iudeu 
aveau p�reri deosebite cu privire la lucrurile divine, la ve�nicie �i judecat�, într-un punct erau de 
aceea�i p�rere, �i anume, erau mândri de descenden �a lor din patriarhul Avraam. Un gând foarte 
r�spândit la ace�ti conduc�tori iudei a fost c� neprih�nirea �i meritele str�mo�ilor, în mod deosebit 
ale lui Avraam, constituiau o comoar� din care cei evlavio�i din na�iunea israelian� primeau 
completarea neprih�nirii lor, probabil insuficiente, �i iertarea p�catelor lor. Ioan Botez�torul nu a 
privit pe astfel de oameni ca fiind copii ai lui Avraam, ci ca pui de �erpi otr�vitori. Invocarea 
descenden�ei lor era o am�gire fireasc�, nebun�. A�a cum a spus Ioan Botez�torul, tot a�a a spus �i 
Isus iudeilor, care se refereau la descenden�a lor din Avraam, c� nu Avraam, ci diavolul era tat�l lor 
(Ioan 8, 44). �i ceea ce Pavel scrie în capitolele 9 – 11 din Epistola c�tre Romani este de asemenea 
o negare clar� a afirma�iei: »Noi avem pe Avraam ca tat�«. 
   Ioan Botez�torul se adreseaz� f�r� cru�are »mul�imii poporului«. Ei î�i închipuiau c� Dumnezeu 
are nevoie de ei, c� Dumnezeu este într-o oarecare m�sur� dator fa�� de ei, ca s�-i mântuiasc�, c�ci 
El a f�g�duit cu jur�mânt lui Avraam �i urma�ilor s�i aceasta. Cu mâinile îndreptate spre pietrele 
care erau pe p�mânt, Ioan Botez�torul spune c� Dumnezeu poate s� trezeasc� copii ai lui Avraam 
din aceste pietre. (Într-o cântare veche, în limba latin�, a lui Ioan, scris� de diaconul Pavel, se spune 
c� inimile p�gânilor sunt „pietre tari”. Cuvântul biblic despre pietrele pustiei ar însemna deci, c� în 
locul fiilor mândri ai lui Avraam, care se consider� mult mai superiori decât p�gânii, Dumnezeu va 
face »fii ai lui Avraam« dintre p�gâni.) Pavel a dezvoltat acest cuvânt biblic despre pietre. În 
locul lui Israel dup� fire a fost a�ezat Israelul dup� Duh (Galateni 3, 15 �i urm�toarele versete; 
Romani 2, 28; Filipeni 3, 3), c�ruia îi apar�in �i p�gânii, �i anume, în num�r mare. 
   Judecata, în care vor pierii copiii lui Avraam, care se bazeaz� numai pe descenden�a lor exterioar� 
din Avraam, este gata s� vin�. Securea, cu care va fi t�iat copacul, a �i fost înfipt� la r�d�cin�. 
   �i în privin�a acestui tablou despre copac, Ioan Botez�torul nu este singurul care îl folose�te, �i 
Isus folose�te acest tablou în Evanghelia dup� Matei 7, 16 �i urm�toarele versete; 15, 13. Dac� 
pomul este bun, va aduce roade bune. O poc�in�� sincer�, sau o întoarcere real� la Dumnezeu, se va 
ar�ta prin roadele vie�ii noi. 
   Evanghelistul Matei (cap. 3, 8) vorbe�te, spre deosebire de Luca, despre road�, prin aceasta 
accentuând uni tatea  compact� a vie�ii noi. Luca, dimpotriv�, vorbe�te despre roadele poc�in�ei, 
ca s� exprime mult ipl ici tatea de forme a vie�ii noi. Via�a nou� trebuie s� se arate �i s� se 
descopere în forme mult iple. 
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   Din compara�ia pe care am f�cut-o, cu privire la cuvintele simbolice necru��toare ale lui Ioan 
Botez�torul referitoare la pietre, pomi, secure, foc �i judecat�, cu cuvintele lui Isus �i ale lui Pavel, 
vedem c� Ioan Botez�torul nu este un om straniu, ci �i Isus �i apostolii au vorbit tot a�a de serios 
despre judecata lui Dumnezeu. 
 

c)   Predica lui Ioan Botez�torul despre faptele de poc�in�� 
Luca 3, 10-14 

 
10. Noroadele îl întrebau, �i ziceau: „Atunci ce trebuie s� facem?” 
11. Drept r�spuns, el le zicea: „Cine are dou� haine, s� împart� cu cine n-are nici una; �i cine 
are de mâncare, s� fac� la fel.” 
12. Au venit �i ni�te vame�i s� fie boteza�i, �i i-au zis: „Înv���torule, noi ce trebuie s� facem?” 
13. El le-a r�spuns: „S� nu cere�i nimic mai mult peste ce va fost poruncit s� lua�i.” 
14. Ni�te osta�i îl întrebau: „Dar noi ce trebuie s� facem?” El le-a r�spuns: „S� nu stoarce�i 
nimic de la nimeni prin amenin��ri, nici s� nu învinui�i pe nimeni pe nedrept, ci s� v� 
mul�umi�i cu lefurile voastre.” 
 
   Relat�rile din versetele 10-14 constituie patrimoniul special al lui Luca, aceasta înseamn� c� 
numai Luca relateaz� despre aceste lucruri. Evangheli�tii Matei �i Marcu nu au relatat despre ele. 
Versetele 10 pân� la 14 sunt numite predica de rang a lui Ioan Botez�torul. 
   Ioan Botez�torul a v�zut efectele de moment ale predicii sale. Evanghelistul Matei remarc�, c� 
mul�imea poporului, care venea la Ioan Botez�torul, î�i m�rturisea p�catele lui Ioan, fiecare 
personal. I se adresau cu întreb�ri precise: »Ce trebuie s� facem?« 
   �i ce a r�spuns Ioan Botez�torul la întreb�rile de con�tiin�� ale fiec�ruia? Vedem foarte clar c� 
Ioan Botez�torul nu spune s� renun�e la profesia p�mânteasc�. Nu cere nim�nui s� r�mân� la el în 
pustie, ci, dup� ce Ioan a remarcat semnele poc�in�ei l�untrice, i-a îndrumat s� se reîntoarc� la 
starea �i profesia lor, a cerut îns� ca în starea în care se afl�, �i la locul lor de munc�, s� aduc� roade 
vrednice de poc�in�a lor. 
   În aceasta se arat� m�rimea prorocului, c�ci el nu face stilul lui de via��, care i-a fost dat pentru 
exercitarea misiunii lui speciale, prescrip�ie pentru semenii lui. Solicitarea de a avea o dragoste 
adev�rat�, ca rod al poc�in�ei lor, este în concordan�� deplin� cu vechii profe�i (compar� cu Mica 6, 
6-8), �i în mod deosebit cu Isus �i apostolii (compar� Luca 10, 25-37; 1 Corinteni 13). �i în privin�a 
aceasta Ioan Botez�torul este în rândul prorocilor �i mesagerilor lui Dumnezeu. 
   Func � ionar i i  vamal i  erau a�a de renumi�i din cauza �antajelor �i în�el�ciunilor, c� lor nu le 
era permis s� depun� jur�mânt înaintea autorit��ilor iudaice. 
   Ioan Botez�torul, c�ruia vame�ii i s-au adresat cu »înv���torule«, nu le-a zis s� renun�e la profesia 
lor, ci pur �i simplu, s� nu cear� mai mult decât trebuia s� cear�. 
   Ioan Botez�torul nu s-a temut s� dea r�spuns solda � i lor , pe care ni-i putem imagina c� nu 
apar�ineau poporului iudeu. Întrebarea acestor r�zboinici dintre neamuri sun� îngrijor�tor: »Dar noi 
ce trebuie s� facem?« Ei întreab�, dac� �i pentru ei exist� salvare de mânia lui Dumnezeu care va 
veni, c�ci profesia lor nu se împac� nicidecum cu evlavia iudaic�. 
   Ioan Botez�torul nu-i sf�tuie�te s� renun�e la profesia lor, a�a cum a f�cut �i cu vame�ii. El le cere 
s� respecte poruncile superiorilor lor. S� nu abuzeze de autoritatea lor, adic� s� nu brutalizeze pe 
oameni, ca s� ia bani de la ei, �i s�-i �icaneze, prin denun��ri, ci s� se mul�umeasc� cu salariul lor. 
   Deci, vame�ii �i solda�i s� nu renun�e la s tarea  lor, ci s� renun�e la s tarea lor  de p�cat . 
Tocmai ca vame�i �i solda�i, care s-au poc�it, s� aduc� roade vrednice de poc�in��. 
   Sintetiz�m cele spuse: Poporul nu este obligat s� tr�iasc� în s�r�cie, ci s� d�ruiasc�, �i nu afacerile 
cu bani fac pe vame�i vinova�i, �i furatul banilor. �i acelora care stau în slujba armatei nu li se iau 
armele, ci li se interzice brutalitatea provocat� de l�comia de bani �i faptele de violen��. Pentru 
popor nu se caut� condi�ii noi de via��, ca astfel Hristos s� poat� veni la el. E l  v ine  în  lumea în 
care se fac afaceri, �i în care se pl�tesc v�muri, �i în care sunt solda�i, ca s� men�in� pacea �i s� 
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exercite dragostea curat�, adev�rat�. În mijlocul acestei lumi, nu al�turi de ea, î�i are Ioan 
Botez�torul locul. 
   Condi�iile puse prin r�spunsul dat la întrebare au ca urmare, c� se vorbe�te exclusiv de ceea ce  
t rebuie f�cut  acum. Aceasta d� poruncilor lui Ioan Botez�torul o valabilitate temporal�. Ce vor 
avea de f�cut vame�ii �i solda�ii, când va veni Hristos, nu se spune nimic în afirma�iile lui Ioan 
Botez�torul. Când Hristos va fi venit, voin�a lor se va ar�ta prin aceea, c� ei vor veni la El. Aceasta 
rezult� clar din continuarea relat�rii. În  ce cons t�  poc� in �a p�c� tosului?  În  aceea,  c�  e l  
v ine la  Isus .  Cum prime�te el iertarea? Prin aceea c� Isus îi ofer� p�rt��ia cu El. 
   Ioan Botez�torul �tie c� sp�larea vechilor necur��ii nu va ajuta mult timp, �i darul iert�rii p�catelor 
se va desf��ura �i se va dovedi bun atunci când o putere nou�, venit� de sus, va da na�tere la via�a 
nou� �i o va face s� creasc�. Deoarece a�a este, auzim în continuare de aceast� putere a Duhului 
Sfânt, despre Acela care este mai mare �i mai puternic decât Ioan Botez�torul, �i anume, despre Isus 
Hristos. 
 

d)   Predica lui Ioan Botez�torul despre venirea lui Hristos (Mesia) 
Luca 3, 15-17 

 
15.  Fiindc� norodul era în a�teptare, �i to�i se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dac� 
nu cumva este el Hristosul, 
16.  Ioan, drept r�spuns, a zis tuturor: „Cât despre mine, eu v� botez cu ap�; dar vine Acela 
care este mai puternic decât mine, �i c�ruia eu nu sunt vrednic s�-I dezleg cureaua 
înc�l��mintelor. El v� va boteza cu Duhul Sfânt �i cu foc. 
17.  Acela are lopata în mân�; Î�i va cur��i aria cu des�vâr�ire, �i Î�i va strânge grâul în 
grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.” 
 
   Aceast� sec�iune este comun� celor trei evangheli�ti. A�teptarea dup� „Hristos”, Mesia, era în 
timpul acela foarte vie pentru tot poporul. St�rile din Ierusalim �i din jurul lui pe timpul lui Irod cel 
mare �i a urma�ilor s�i a trezit în israeli�ii evlavio�i, a�a cum am v�zut la începutul capitolului 3, în 
continuarea f�g�duin�elor vechiului leg�mânt (compar� cu Isaia 4, 2-5, 7; 40, 1 �i urm�toarele; 52, 
9; �efania 3, 14-20; Zaharia 9, 9 �i urm�toarele; 12, 1 �i urm�toarele), dorin�a dup� Hristos (Mesia), 
sau dup� mângâierea lui Israel. Speran�a Ierusalimului cu privire la a�teptarea lui Mesia se exprim� 
�i în Cele  optsprezece  rug�ciuni .  
   În ceea ce prive�te p�rerea poporului, c� Ioan ar fi Hristosul, Ioan depune cu smerenie m�rturie 
despre Hristos care va veni. 
   În continuare, Ioan consider� c� el nu este demn s� dezlege curelele înc�l��mintei Aceluia care va 
veni dup� el, care va boteza cu Duhul Sfânt �i cu foc, adic� nu este vrednic s� fac� nici cea mai de 
jos slujb� a unui sclav pentru Hristos. În aceast� atitudine Ioan Botez�torul dovede�te smerenie 
adev�rat�.  
   Cu un cuvât s� po�i câ�tiga mii de oameni �i pe ace�ti mii de oameni s�-i îndrep�i mereu spre un 
Altul, pe care ei nici m�car nu L-au v�zut, �i de îndat� ce acesta vine, s� te retragi cu modestie, da, 
s� te bucur i  chiar de aceast� retragere, numai  ca  Aces ta  s�  c reasc�  – cine a v�zut vreodat� 
un caracter mai smerit �i mai devotat �i cine ar poatea s�-�i explice o atitudine a�a de „mare”, dac� 
cuvântul din Luca 1, 15 �i 80 nu ar fi expresia adev�rului cel mai curat? 
   Ioan Botez�torul vorbe�te despre faptul c� Cel care va veni va boteza cu Duhul Sfânt. Prin aceasta 
Ioan face foarte clar aluzie la toate ac�iunile p�trunz�toare ale Duhului. Aceasta devine mai clar, 
prin aceea c� dup� botezul cu Duhul Sfânt el nume�te imediat �i botezul cu foc. Apa atinge numai 
suprafa�a, focul îns� p�trunde în interiorul lucrurilor. 
   Efectul focului din versetul 16 este v�zut în primul rând pozitiv, fiind un tablou al sfin�irii, foarte 
cunoscut de israelit, deoarece focul de pe altar str�mut� din via�a p�mânteasc� în via�a de dincolo în 
prezen�a lui Dumnezeu. 
   Focul din versetul 16 arat� ac�iunea Duhului �i sub aspectul negativ, mistuind tot ce st� în calea 
transform�rii omului nou, închinat lui Dumnezeu. În privin�a aceasta focul este un simbol al 
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judec��ii, dar al acelei judec�� i  p l ine  de  har , care cur��e�te �i purific�, asemenea focului 
giuvaergiului. 
   Focul din versetul 17, dimpotriv�, este un tablou al judec�� i i  d in  urm� , care va nimici pe 
aceia care nu au acceptat ac�iunea focului cur��itor aduc�tor de sfin�ire. De aceea se deosebe�te de 
focul din versetul 16 prin cuvântul înso�itor »care nu se stinge«, adic� este ve�nic. 
   Prin tabloul separ�rii grâului de pleav� se prezint� de asemenea judecata exercitat� de Hristos. 
Dup� prorocia din Maleahi 3 �i 4, Ioan a v�zut în duhul unite ziua primei �i a celei de-a doua veniri 
a Domnului. Cele spuse în versetul 17 se refer� la cea de-a doua venire a Domnului, �i anume, la 
ziua ultimei judec��i. Cuvântul ultimului proroc din vechiul leg�mânt: »C�ci iat�, vine ziua care va 
arde ca un cuptor! To�i cei trufa�i �i to�i cei r�i, vor fi ca miri�tea; ziua care vine îi va arde, zice 
Domnul o�tirilor, �i nu le va l�sa nici r�d�cin� nici ramur�.« (Maleahi 4, 1) î�i are aici prima 
confirmare noutestamental�. Dac� Botez�torul spune c� Hr i s tos  are lopata în mân�, atunci aceasta 
înseamn� c� separarea este aproape, adic� diferen�a mare dintre grâu pentru hambarele cere�ti �i 
pleava pentru focul ve�nic, care nu se stinge, nu înceteaz�, va deveni în curând vizibil�, �i anume 
prin primirea sau respingerea lui Mesia. 
   Tabloul  judec�� i i ,  prezentat de Ioan Botez�torul poporului Israel în leg�tur� cu venirea lui 
Hristos, a lui Mesia, �i care în sensul profetic a fost v�zut ca un tablou sinoptic a primei �i a celei 
de-a doua veniri a Domnului, s-a împlinit, atunci când a venit Isus �i �i-a început activitatea 
public�, într-un fel aparte, �i totu�i, pe de alt� parte, este unul �i acela�i tablou. A se compara în 
privin�a aceasta cu ceea ce ne prezint� Evanghelia dup� Ioan, care prezint� în mod deosebit 
judecata, judecata aspr�, a lui Israel, ca urmare a faptului c� prin necredin�� a respins pe Mesia. A se 
compara �i cu Evanghelia dup� Matei capitolul 13, Evanghelia dup� Marcu capitolul 4, �i Epistola 
apostolului Pavel c�tre Romani capitolele 9 – 11. Cu privire la acest tablou al lui Ioan Botez�torul �i 
activitatea mesianic� a lui Isus, care a adus mântuirea deplin� �i a exercitat judecata lui Dumnezeu, 
s-a ajuns la unele tensiuni neîndrept��ite (vezi Luca 7, 18 �i urm�toarele versete). 
   În orice vestire corec t�  a lui Hristos se vor na�te tensiuni justificate, care rezult� din faptul c� 
ele prezint� judecata lui Dumnezeu �i totodat� �i harul deplin. Apari�ia lui Isus nu aduce nici haru l  
s� r�c�cios , �i nici judecata  superf ic ia l� . 
 

e)  Activitatea lui Ioan Botez�torul (prezentare sumar�) 
Luca 3, 18 

 
18.  Astfel propov�duia Ioan norodului Evanghelia, �i-i d�dea înc� multe alte înv���turi. 
 
   Luca încheie relatarea despre activitatea de predicare a lui Ioan Botez�torul cu o formul� scurt�. 
Dac� evanghelistul scrie despre anun�area judec��ii îngrozitoare, el relateaz� �i despre faptul c� Ioan 
vestea poporului mângâierea mare adus� prin Evanghelie. Prin aceasta se confirm� înc� o dat� ce 
am spus la început, c� mesajul lui Ioan cuprinde anun�area judec��ilor lui Dumnezeu �i a Harului 
S�u. Aceasta este prezentat prin expresia Ioan d�dea înc� multe alte înv���turi poporului 
(evangheliza). În aceast� evanghelizare este un indiciu la ceea ce se spune în Evanghelia dup� Ioan 
1, 29: »Iat� Mielul lui Dumnezeu, care ridic� p�catul lumii.«2 
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2
�Deci, nu este adev�rat c� Ioan Botez�torul – în baza celor prezentate de sinopticii Matei, Marcu �i Luca – numai a 

lovit �i a mustrat, �i c� a �tiut s� predice numai despre judecat� �i condamnare – spre deosebire de cele prezentate în 
Evanghelia dup� Ioan, potrivit c�reia el a vestit „numai” Evanghelia (cite�te Ioan 1, 29-36). Nu! �i evangheli�tii Matei, 
Marcu �i Luca �tiu s� relateze despre vestirea vestei bune aduse de Ioan Botez�torul. S� ne gândim numai la predica cu 
privire la botezul poc�in�ei �i al iert�rii p�catelor. S� ne gândim la versetul 6, unde se spune c� »orice f�ptur� va vedea 
mântuirea lui Dumnezeu«. S� ne gândim la versetul 18, unde se spune c� Ioan mângâia, îndemna (parakaléo) �i 
evangheliza poporul, adic� vestea Evanghelia, vestea bun� despre mântuire. S� ne gândim la cuvântul profetic al tat�lui 
s�u Zaharia: »�i tu, pruncule, vei fi chemat proroc al Celui Preaînalt. C�ci vei merge înaintea Domnului, ca s� preg�te�ti 
c�ile Lui, �i s� dai poporului S�u cuno�tiin�a mântuirii, care st� în iertarea p�catelor lui« (compar� cu Ieremia 31, 
34). �i aceasta datorit� marei îndur�ri a Dumnezeului nostru, în urma c�reia ne-a cercetat Soarele care r�sare din 
în�l�ime (Isaia 60, 1-2; Maleahi 3, 20), ca s� lumineze pe cei ce zac în întunericul �i în umbra mor�ii ... Numele Ioan 
înseamn� „Dumnezeu S-a îndurat.” 
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f)  Întemni�area lui Ioan 

Luca 3, 19 – 20 
 
19.  Dar cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui s�u 
Filip, �i pentru toate relele pe care le f�cuse, 
20.  a mai ad�ugat la toate celelalte rele �i pe acela c� a închis pe Ioan în temni��. 
 
   Marele predicator al poc�in�ei, care nu c�uta s� capete favoarea poporului �i care, f�r� team�, 
spunea adev�rul celor ce �edeau pe tron, asemenea lui Ilie, a mustrat pe împ�ratul Irod-Antipa. 
Acesta a momit pe Irodiada, so�ia fratelui s�u Irod Filip I, pe care l-a dezmo�tenit, �i s-a c�s�torit cu 
ea în timp ce Filip tr�ia înc�. Irod Antipa a fost mustrat de Ioan �i pentru alte fapte rele. Din pricina 
aceasta Irod a închis pe Ioan în temni��. Aceast� relatare a lui Luca este confirmat� de istoricul 
iudeu Iosif Flavius (Jos. Altert. XVIII, 5, 1.2). Ioan a fost dus în fort�rea�a Machaerus. 
   Ceea ce evangheli�tii Matei �i Marcu relateaz� detaliat, este prezentat pe scurt de Luca (Matei, 14, 
1-12); Marcu 6, 14-29). În mod evident el vrea s� încheie istorisirea despre Ioan Botez�torul �i s� 
treac� la Isus. 
 

B.  Botezul lui Isus �i consacrarea lui Hristos (Mesia) 
Luca 3, 21,22 

 
21.  Dup� ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat �i Isus; �i pe când Se ruga, s-a deschis 
cerul, 
22.  �i Duhul Sfânt S-a pogorât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. �i din cer s-a auzit 
un glas, care zicea: Tu e�ti Fiul Meu Preaiubit; în Tine Îmi g�sesc toat� pl�cerea Mea! 
 
   Rela�ia dintre Isus �i Ioan Botez�torul este asemenea unor astre, care în anumite faze ale traseului 
lor urmeaz� una dup� alta. Vestirea na�terii lor, na�terea îns��i, începutul activit��ii lor publice, 
moartea lor, urmeaz� una dup� alta. �i cu toate acestea între ace�ti doi oameni, a c�ror via�� l�utric� 
era foarte strâns legat�, a avut loc o  s ingur�  în tâ ln i re  d i rec t� . În acest moment un astru 
intersecteaz� rapid traseul celuilalt astru. Apoi se despart, �i fiecare urmeaz� drumul prescris pentru 
el. Acest moment, unic în felul lui, al întâlnirii lor îl prezint� evanghelistul în istoria botezulu i  
lu i  Isus  în  râu l  Iordan . 
   Sunt multe râuri mari �i importante. Dar între toate râurile p�mântului cel mai important este 
Iordanul. De ce? 
   Isus a fost botezat în el. Fiul lui Dumnezeu �i-a scufundat adânc trupul în Iordan �i prin mâna lui 
Ioan Botez�torul S-a l�sat scufundat cu totul în apele Iordanului. Aici a început jertfa �i moartea lui 
Hr i s tos , Unsul. Dar tot aici a început �i drumul nostru de acces spre un punct mai înalt, accesul la 
bucurie, la libertate, fericirea noastr� temporal� �i ve�nic�. 
   Botezul lui Isus este relatat într-o singur� propozi�ie. Dar ce bog��ie cuprinde aceast� propozi�ie 
scurt�! Luca relateaz� simplu: »Ioan a botezat tot poporul«, �i »Isus a fost botezat«.  
   Prin botez, Domnul S-a unit cu poporul. Luca este singurul dintre cei trei evangheli�ti care la 
propozi�ia sa »a fost botezat �i Isus« adaug� �i cuvintele deosebit de importante se ruga. Aceast� 
rug�ciune a lui Isus la ie�irea Sa din ap� este deosebit de important�. Evanghelistul nostru î�i 
îndreapt� cu pl�cere aten�ia supra unor astfel de ocazii importante, la care Isus S-a rugat (compar� 
Luca 6, 12; 9, 16,29; 11, 1) 
   La botezul lui Isus a avut loc un lucru întreit: 
1. Cerul s-a deschis; 
2. Duhul Sfânt S-a pogorât: 
3. Vocea divin� a fost auzit�. 
   Aceast� realitate a fost perceput� cu duhul �i cu sufletul de Ioan �i de Isus. 
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   1. Cerul s-a deschis.3 Aceast� deschidere a cerului se poate în�elege pur �i simplu ca o ac�iune 
reciproc�, c�ci Hristos, ca cel trimis din cer, ia p�mântul în cer. 
   2. Duhul Sfânt S-a pogorât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Luca spune concret 
»Duhul Sfânt« - Matei spune »Duhul lui Dumnezeu«, Marcu spune »Duhul«. – Chipul 
porumbelului este în sine ceva unitar, ceva împlinit. La s�rb�toarea Rusalilor, Duhul Sfânt apare 
sub forma unor limbi ca de foc care se împart �i se a�eaz� peste cei prezen�i. Rusalile sunt simbolul 
darurilor d i fer i t e  care au fost date ucenicilor. Aici la Domnul Isus, Duhul Sfânt I-a fost dat în  
to ta l i t a tea ,  în  un i ta tea ,  în  p l in� t a tea  Lui . Dumnezeu nu I-a dat Duhul cu m�sur�, a�a cum 
Îl d�dea prorocilor, ci este locuirea permanent� a Duhului, umplerea  cu  des�vâr� i re  cu  
Duhul  Sfân t , f�r� m�sur� (Ioan 3, 34). În opozi�ie cu umplerea cu Duhul Sfânt a prorocilor 
Vechiului Testament, trebuie amintit cuvântul lui Ioan Botez�torul din Evanghelia dup� Ioan 1, 32: 
»Duhul Sfânt a r�mas peste El.« La oamenii din Vechiul Testament venea Duhul Sfânt numai 
pent ru  un  t imp, aici Duhul Sfânt »a r�mas« permanent, �i anume în p l in� t a tea  Sa, f�r� 
m�sur�! 
3. A treia în�tiin�are, care a avut loc din cer, a fost vocea divin�. Dup� Marcu �i Luca, mesajul 
ceresc divin a fost adresat lui Isus. »Tu e�ti Fiul Meu Preaiubit«. În Evanghelia dup� Matei aceste 
cuvinte sunt la persoana a treia: »Acesta este Fiul Meu Preaiubit!« Aceast� diferen�� nu este o 
contradic�ie. Ioan Botez�torul a luat cuno�tiin�� de vocea lui Dumnezeu, care S-a adresat lui Isus. 
   Vocea cereasc� face cunoscut pe Domnul ca Fiu al lui Dumnezeu, de care Tat�l ceresc are 
pl�cere. Denumirea »... Fiul Meu, Preaiubitul« corespunde cuvântului ebraic „jachia” = Singurul, 
singurul n�scut Fiu al lui Dumnezeu. Omului  Isus I se d� o alt� imagine decât aceea a b�iatului de 
doisprezece ani. Nu numai c� dorin�a Lui de aici înainte este ca persoana Lui s� fie »în cele ale 
Tat�lui« (compar� cu cele spuse la Luca 2, 49), ci acum s-a maturizat con�tien�a c� El este 
Mântu i toru l , recunoa�te c� trebuie s� fie în mijlocul poporu lu i  p�c� tos  ca  »în  ce le  a le  
Tat� lu i«,  �i anume în lucr�rile Tat�lui pentru mântuirea poporului. Aceast� smerire de Sine este 
înso�it� imediat de prosl�virea divin�: »Tu e�ti Fiul Meu Preaiubit: în Tine Îmi g�sesc toat� pl�cerea 
Mea!« 
   Cuvintele »Tu e�ti Fiul Meu ...« nu au importan�� numai pentru Hr i s tos  (Unsul, Mesia), ci �i 
pentru noi au o deosebit� importan��, �i anume au greutate soteriologic� (n.b.: înv���tura despre 
mântuirea omului prin Isus Hristos). Drumul spre Tat�l din cer este numai  prin Fiul. De aceea 
numai Fiul poate fi Mijlocitorul nostru. Tat�l spune: »Acesta este Fiul Meu Preaiubit«. Din dragoste 
fa�� de Fiul S�u ne las� Tat�l s� venim înaintea Lui. Din dragoste pentru Fiul S�u ne las� Tat�l s� 
vorbim cu El. – F�r� Fiul este imposibil aceasta. În acest sens cuvântul Tat�lui »Acesta este Fiul 
Meu Preaiubit« este valabil �i pentru noi. 
   Înc� un gând cu privire la valoarea cuvintelor »Tu e�ti Fiul Meu Preaiubit.« Dumnezeu a trimis pe 
mul�i ca unelte ale Sale �i i-a preg�tit pentru lucrarea pe care urmau s-o fac�. To�i au primit misiuni 
în leg�tur� cu via�a pe p�mânt. Dumnezeu, dimpotriv�, a trimis »pe Fiul« din via�a 
suprap�mânteasc� în via�a p�mânteasc�. Fiul exista la Dumnezeu în ve�nicie înainte de a avea via�a 
p�mânteasc�, era Dumnezeu la Dumnezeu, aceia�i Fiin�� �i una cu Tat�l (Ioan 1, 1). 
   Însemn�tatea botezului nu este pe deplin cunoscut�, dac� se vede în botez numai un factor al 
lucr�rii de mântuire a lui Isus �i nu ca o faz� în istoria Bisericii lui Isus. Deoarece Isus a intrat în 
acest botez al p�c�tosului �i apoi prin crucea �i învierea Sa a devenit con�inutul acestuia, de acum 
înainte se spune »s� fi botezat«: s� mori cu Hristos, �i s� înviezi împreun� cu El la o via�� nou� 
(vezi Romani 6). 
   Istoria botezului lui Isus are permanent importan�� deosebit� �i din punct de vedere cristologic. 
   El d� credin�ei noastre în Fiul lui Dumnezeu argumentul obiectiv al m�rturiei divine, care nu 
poate fi nici negat, �i nici anulat. El descopere o parte din plin�tatea Fiin�ei divine, a�a cum Tat�l d� 
m�rturie Fiului �i las� Duhul s� coboare în chip trupesc. 
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3
�Compar� în privin�a aceasta textul din Evanghelia dup� Matei 3, 16: »�i în clipa aceea cerurile s-au deschis.« 

Manuscrisul Koine spune: »Cerurile I s-au deschis«. – Marcu 1, 10: »a v�zut cerurile deschise (sau: desf�cute, 
desp�r�ite)«. 
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   Gânde�te-te: Efectu l  dublu  a l  Duhulu i  l a  Isus : na�terea (cap. 1, 35) �i botezul (cap. 3, 22) 
�i l a  ucenic i  (Ioan 20, 22 �i Faptele Apostolilor 2, 38). Gânde�te-te: bo tezul  lu i  Ioan  – 
botezul  lu i  Isus  –  botezul  Duhulu i  (Faptele Apostolilor 19, 1-7). 
   Nu botezul  în  ap� ,  c i  bo tezul  Duhului  es te  cur�� i rea  na� t e r i i  d in  nou  (Romani 6, 
3-5; Galateni 3, 27; Coloseni 2, 11,12; 1 Corinteni 12, 13; Efeseni 4, 5; 1 Petru 3, 21; Tit 3, 5; Ioan 
3, 5). 
 

C.  Cartea neamului lui Isus Hristos (Unsul) 
Luca 3, 23-38 

 
   Prin botez Dumnezeu a înl�turat taina, în care Isus a fost ascuns pân� atunci, �i L-a scos din cercul 
persoanelor care Îl înconjurau �i Îl ocroteau. Momentul acesta, în care El intr� în ce este al S�u �i 
îndepline�te misiunea de Salvator, i se pare lui Luca cel mai potrivit pentru a prezenta genealogia 
lui Isus (Exodul 6, 4). 
 
23. Isus avea aproape treizeci de ani, când a început s� înve�e pe norod; �i era, cum se credea, 
Fiul lui Iosif, fiul lui Eli, 
24. fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif, 
25. fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai, 
26. fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semei, fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda, 
27. fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri, 
28. fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er, 
29. fiul lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi, 
30. fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim, 
31. fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David, 
32. fiul lui Iese, fiul lui Iobed, fiul lui Booz, fiul lui Salmon, fiul lui Naason, 
33. fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda, 
34. fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui Tara, fiul lui Nahor, 
35. fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala, 
36. fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh, 
37. fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Maleleel, fiul lui Cainan, 
37. fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. 
 
   Cu prilejul c�r�ii neamului lui Isus facem o privire retrospectiv� a capitolului 3 �i constat�m c� 
atunci când Isus a intrat în lucrarea Sa public�, El a fost întreit confirmat. Aceast� confirmare 
întreit� este prezentat� succesiv în capitolul 3 în felul urm�tor: 
 
1. Ioan Botez�torul a fost destinat ca premerg�tor, ca s� introduc� pe Domnul în i s tor ia  lumi i . 
Aceasta a fost misiunea lui. Acestei misiuni îi corespundea atitudinea sa antifariseic�, universal�; ea 
s-a v�zut în predicile sale �i în cele din urm� a fost pecetluit� cu suferin�ele sale (cap. 3, 2b-20). 
2. Aici a fost dat� Domnului, pe lâng� confirmarea istoric� dat� de Ioan cu privire la via�a, 
suferin�ele �i moartea Sa, o a doua confirmare mult mai mare. A venit o voce din cer, care zicea: 
»Tu e�ti Fiul Meu Preaiubit; în Tine Îmi g�sesc toat� pl�cerea Mea.« În felul acesta Isus a fost 
adeverit de Însu�i Tat�l din cer, nu numai prin vocea din cer, ci �i prin descoperirea Duhului Sfânt. 
Prin aceasta Isus a fost adeverit în na tura  Sa  d iv in�  �i prin aceasta ca fiind p l�cut  lu i  
Dumnezeu . 
3. Cu aceast� a doua adeverire merge paralel o a treia, care const� în natura Sa uman� �i 
descenden�a Lui, în adev�rata na tur�  uman�  a  lu i  Hr i s tos , a�a cum o dovede�te aceast� 
prezentare genealogic�. Aceast� a treia legitimare nu înl�tur� pe a doua, ci este paralel� cu ea. Era 
necesar ca Hristos s� fie adev�ratul Fiu al omului, a�a cum era adev�ratul Fiu al lui Dumnezeu, dac� 
era vorba s� devin� Mântuitorul omenirii. În El trebuia s� apar� întruchipat� unitatea dumnezeirii �i 
umanului. A�a cum El era Fiul Omului, în mod deosebit pe de o parte prin puterea ungerii cu Duhul 
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Sfânt, tot a�a era pe de alt� parte �i Fiu al lui Dumnezeu, nu numai în sensul originii divine ve�nice 
din Tat�l, deoarece a venit de acolo, ci �i ca urmare a originii istorice din Adam, ca mo�tenitor al 
hot�rârilor divine umane, exprimat prin propozi�ia din versetul 38, Adam, fiul lui Dumnezeu. 
   Probabil c� este important în acest context s� amintim c� Isus este numit în Luca 1, 32 Fiul Celui 
Preaînalt, în timp ce Ioan Botez�torul este numit proroc  a l  Celui  Prea înal t  (Luca 1, 76). 
Aceast� tain� ve�nic�, �i anume umani ta tea  � i  d iv ini ta tea  lu i  Isus , este atestat� �i adeverit� 
dublu de Luca, �i anume o dat� la na�terea în Betleem (Luca 2), �i a doua oar� în cartea neamului 
(Luca 3). 


