
 
“Iată stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul 
Meu şi va deschide, voi intra la el, şi voi cina cu 

el şi el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20) 

Numărul 95 (2016), Duminica după Botezului Domnului                    
(Începutul propovăduirii Domnului) 

Evanghelia: Matei 4, 12-17* 
 

Î 
n vremea aceea Iisus auzind că Ioan a fost întemniţat, a plecat în Galileea. 
Şi părăsind Nazaretul, a venit şi a locuit în Capernaum, lângă mare, în ho-

tarele lui Zabulon şi ale lui Neftalim, ca să se plinească ceea ce s'a spus prin 
Isaia profetul care zice: Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftalim, spre 
calea mării, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; poporul ce stătea în în-
tuneric a văzut lumină mare, şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii               
lumină le-a răsărit.  
    De atunci a început Iisus să propovăduiască şi să zică: „Pocăiţi-vă, că s'a 
apropiat împărăţia cerurilor!“ 

Iubiţi credincioşi, în legătură cu Sfântul Ioan Botezătorul, pe care l-am sărbătorit 
acum de curând, aş vrea să revin asupra unui episod din viaţa lui care nu se găseşte 
într-o pericopă evanghelică citită duminică, ci în una din zilele de peste săptămâna, 
aşa încât credincioşii o cunosc mai puţin, iar noi, teologii, o cam ocolim pentru că 
prezintă o problemă într-un fel enigmatică şi foarte greu de tâlcuit. (…) 

Se ştie că Sfântul Ioan Botezătorul era un justiţiar, un om foarte aspru cu sine însuşi, 
dar aspru şi cu ceilalţi. El nu vroia altceva în lume decât dreptate. Cei care sunt 
drepţi în faţa lui Dumnezeu să trăiască liniştiţi, iar păcătoşii să fie pedepsiţi încă de 
acum din viaţa aceasta. Nimeni să nu scape nepedepsit. Ioan era un om foarte 
puternic şi de foarte multă bună credinţă. De aceea şi autoritatea lui era foarte 
mare. Statura lui morală era mai presus de orice fel de dubii. Era atât de puternic în 
cuvânt, încât mulţi se întrebau dacă nu cumva el este Hristosul – în cuvânt, dar nu şi 
în faptă, pentru că Sfântul Ioan nu a săvârşit nici o minune, dar era puternic în 
cuvânt şi puternic în statura morală. Îşi permitea să-i înfrunte chiar pe regi. Şi nu s-a  

*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu 
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sfiit să-l înfrunte chiar pe regele de atunci, Irod Agripa, care trăia în desfrâu cu soţia 
fratelui său - deci cu cumnata lui - în timp ca fratele sau încă trăia. (…) 

Care este episodul despre care vreau să vă vorbesc? S-a întâmplat înaintea decapită-
rii lui Ioan Botezătorul, în timp ce el se afla în temniţă. Ioan Botezătorul, precum se 
ştie, avea şi el o seamă de ucenici. Aceştia aveau voie să-l viziteze în temniţă şi să-i 
asculte cuvintele. Ioan la un moment dat i-a trimis pe ucenici la Iisus cu o întrebare - 
şi aceasta este întrebarea enigmă care chiar şi  nouă telologilor ne dă foarte mult de 
gândit - să-L întrebe pe Iisus, în numele lui: “Tu eşti cel ce trebuie să vină, sau pe 
altul să aşteptăm?”  

Această întrebare venea din partea marelui Ioan Botezătorul, care puţin înainte de 
Botez întinsese mâna către un tânăr ca de 30 de ani care se desprindea din mulţime, 
prin cuvintele: “Iată Mielul lui Dumnezeu Cel ce ridică păcatul lumii”. Ioan fusese tri-
mis de Dumnezeu ca Înaintemergător al lui Iisus, ultimul profet al Vechiului Testa-
ment care avea să pregătească drumul pe care avea să vină Iisus, să-L anunţe şi să-L 
ateste pentru ca oamenii să creadă în El. (…) Ioan era cel care-L anunţase, cel care-L 
vestise, cel care spusese: “Eu vă botez cu apă, dar Cel ce vine după mine - adică Iisus 
- vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc. Să nu spuneţi că eu sunt Hristosul, pentru că El, 
Cel care vine după mine, este atât de mare încât eu nu sunt vrednic nici măcar să-I 
dezleg cureaua sandalelor”. Aşadar: admiraţie, umilinţă, credinţă. Şi iată un Ioan 
care pare zdruncinat în propria lui credinţă. Aceluiaşi Iisus îi pune întrebarea: “Tu 
eşti Cel Ce trebuie să vină sau pe altul să aşteptăm?” Pare un fel de clătinare din 
credinţă. Ceea ce, însă, nu este adevărat.  

Iubiţii mei, v-am spus că Ioan era un justiţiar. Atunci când anunţase pe Mielul lui 
Dumnezeu, el anunţase în persoana Lui şi securea care stă la rădăcina copacilor şi 
copacii care nu vor face roadă bună vor fi tăiaţi şi aruncaţi în foc. El credea că Iisus 
va veni pe de o parte blând ca un miel şi iertător, dar pe de altă parte ca judecător, 
ca justiţiar, să facă dreptate, să piară păcătoşii, să se instaureze în omenire dreptatea 
şi numai dreptatea. Iar acum, după atâta vreme, constată că păcătoşii continuă să 
trăiască, şi încă să trăiască bine; fariseii, saducheii şi cărturarii o duceau mai bine ca 
oricând; hoţii, furii, tâlharii, mincinoşii de asemenea; şi, mai mult decât atât, însuşi 
regele care trăia în văzul lumii în incest continua să fie rege şi să ducă o viaţă uşoară. 
Aceasta socotea Ioan că nu mai este dreptate şi că acest Iisus pe care el Îl aşteptase 
şi pe care-L vestise este Iisus doar pe jumătate. Dar jumătatea cealaltă, securea, 
unde-i? Care stă la rădăcina copacilor şi trebuie să-i reteze pe cei uscaţi, pe cei 
viermănoşi, pe cei care sunt pe cale de putrezire.  

Iisus primeşte întrebarea - se găsea împreună cu mulţimea - şi înainte de a da răs-
punsul, s-a apucat să vindece nişte bolnavi. I-a vindecat, le-a spus cuvinte bune, le-a 
spus şi lor că a sosit Împărăţia Cerurilor, şi după ce a făcut aceste fapte şi-a îndreptat  
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graiul către ucenicii Botezătorului cu aceste cuvinte: “Spuneţi-i lui Ioan cele ce aţi 
văzut şi aţi auzit: orbii văd, surzii aud, şchiopii umblă, leproşii se curăţesc, iar săraci-
lor li se binevesteşte.” Cu alte cuvinte, El este Mielul, El este cel bun, îndurător, şi 
mai cu seamă îndelung răbdător, Care are răbdare ca păcătoşii să-şi revină şi să se 
pocăiască. Securea nu se grăbeşte să le taie capul. Securea va veni şi ea, prin acelaşi 
Iisus Hristos, dar nu acum. A spus-o Iisus cu alt prilej: “Fiul Omului nu a venit să ju-
dece lumea, ci s-o mântuiască”. O va judeca, dar atunci, la sfârşitul veacurilor, după 
Învierea cea de obşte când va trebui să se facă dreptate pentru cei care n-au ştiut de 
Dumnezeu, nici de Iisus Hristos, nu s-au îndreptat către El nici prin credinţă, nici prin 
mărturisire, şi nici prin fapte. Dar câtă vreme aceştia sunt pe pământ, şi chiar câtă 
vreme vor fi dincolo de mormânt, în iad, cei vii încă se mai pot ruga pentru ei şi ei 
încă mai pot fi receptivi la prezenţa lui Iisus Hristos, să intre în comunicare cu El, 
pentru ca la marea Judecată să fie găsiţi mai buni decât au fost pe pământ şi mai 
buni decât au fost în iad. Între moartea omului şi Judecata de Apoi există o judecată 
particulară în care se cântăresc faptele. Cei buni vor merge de-a dreptul în rai şi se 
vor pregăti să moştenească Împărăţia Cerurilor definitivă care se va instaura după 
Judecata de Apoi. Cei răi vor merge în iad, mai adânc sau mai puţin adânc fiecare 
după măsura păcatelor şi fărădelegilor lui. Dar rugăciunile celor vii, ale noastre pe 
care noi le facem pentru răposaţii noştri îi pot ajuta: fie că în iad unde e viaţa mai 
grea să se ridice la o viaţă mai uşoară, fie dacă au acolo o pedeapsă mai uşoară chiar 
să spargă tavanul iadului şi să treacă chiar în partea de jos a raiului. Atât raiul cât şi 
iadul pot fi veşnice pentru unii, şi nu pot fi veşnice pentru alţii. Sunt eterne de pe 
acum pentru cei care încă de pe acum se îndărătnicesc chiar şi acolo să refuze orice 
fel de comuniunie prin credinţă, prin mărturisire şi prin faptă cu Iisus Hristos. Dar 
pentru cei de acolo, pentru care ne rugăm noi şi care răspund la chemarea lui Iisus 
Hristos pentru aceştia există putinţă de mântuire. 

Acesta a fost mesajul pe care Iisus i l-a transmis lui Ioan prin ucenicii săi: “Spuneţi-i 
lui Ioan doar atâta, cele ce-aţi văzut acum şi ce aţi auzit: orbii văd, surzii aud, şchiopii 
umbla, leproşii se curăţesc şi săracilor li se binevesteşte - ce li se binevesteşte? Împă-
răţia Cerurilor. Să nu aştepte Ioan ca dreptatea să vină acum, pentru că Dumnezeu 
are răbdare. Poate să aştepte. De dragul omului nu se grăbeşte să–l pedepsească, ci 
aşteaptă să se îndrepte.”  De aceeia vreau să vă spun, iubiţii mei, că atâta vreme cât 
trăim pe pământ ne găsim în Împărăţia Mielului, Cel care este înzestrat cu iubire de 
om, înzestrat cu foarte multă răbdare, cu foarte multă îngăduinţă. Şi totuşi noi 
mergem fiecare către sfârşitul vieţii când ne aşteaptă o judecată şi dreptate. Este 
bine să avem credinţă şi să-L mărturisim pe Iisus Hristos însoţit de fapta bună încă 
din viaţa aceasta.  

Sursa: IPS Bartolomeu Anania, fragmente din Predica din Duminica după Botezul 
Domnului, 2005, transcriere 
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Cultura inimii 

Cultura pe care ne-a dat-o Hristos în viaţă, dacă o înţelegem bine, este înainte de toate, 
cultura inimii. Lucru curios! Locul cel mai accesibil care caracterizează omul la orice 
nivel (copil, adult, educat sau analfabet), de la naștere până la moarte, care este în 
acelaşi timp locul unde omul se adevereşte cel mai adânc, este inima. Prin aceasta, 
Hristos Se adeverește a fi Dumnezeu adevărat şi om adevărat întrucât cunoaște necre-
zut de bine firea omului. Dacă citim în Sfânta Scriptură şi în rugăciunile noastre şi dacă 
privim în viaţa noastră, din copilărie până acum, în măsura în care am înțeles şi ne-au 
fost explicate cât de puțin elementele acestora, ne dăm seama de o treptată aprofun-
dare. Când eram copil înțelegeam la nivelul copilului. Dacă viaţa nu ne-a amăgit prea 
mult şi nu ne-a cuprins mândria, la fiecare etapă a vieţii noastre am înţeles mai adânc. 
Aş vrea să dau un exemplu. Când eram mic, înțelesesem că aveam o viaţă de trăit şi, 
dacă o trăiesc bine, mă voi duce în rai. Dacă o trăiesc contrar felului pe care ni-L arată 
Dumnezeu, mă voi duce în iad. Dacă rămânem cu imaginea asta toată viaţa noastră,      
n-am realizat prea mult; e corect, dar nu-i adevărat. Copilul nu are prea multă putere să 
judece, dar are mult mai multă intuiţie, care îl ajută să trăiască adevărat şi, astfel, poate 
primi harul lui Dumnezeu. Şi sunt copii care trăiesc harul lui Dumnezeu foarte intens şi 
foarte adânc şi exprimă lucruri uimitor de adânci fie în întrebări, fie în constatări sau 
concluzii de copil. Mai târziu, această imagine poate fi înţeleasă în alt fel. Observăm un 
lucru pe care l-aş traduce prin proverbul românesc “Cum îţi aşterni, aşa dormi”. Dacă 
înţelegem că un Dumnezeu al iubirii nu-i un Dumnezeu Care alege, Care a creat raiul şi 
apoi iadul şi face o alegere oarecum arbitrară, înţelegem din ce în ce mai mult că omul 
singur îşi face aşternutul şi aşa riscă să doarmă. 

Sursa: Celălalt Noica – Mărturii ale monahului Rafail Noica însoțite de câteva cuvinte de 
folos ale Părintelui Symeon, ediția a 4-a, Editura Anastasia, 2004, p. 59-60 

Una din patimile vremurilor noastre este împrăştierea minţii. Ce trebuie să 
facem pentru a ne vindeca de acest duh al împrăştierii? 

Răspândirea minţii, adică hoinărirea minţii după cum zic Sfinţii Părinţi, se poate lupta 
prin rostirea neîncetată a rugăciunii. De aceea Sfinţii Părinţi au lăsat această scurtă 
rugăciune: "Doamne Iisuse Hristoase miluieşte-mă”. Iar acest "miluieşte-mă” este 
medicament pentru toate bolile. Au lăsat această rugăciune pentru a ne ajuta a nu rosti 
rugăciuni lungi, deoarece mintea se răspândeşte; astfel mintea ia putere spre a nu se 
răspândi. Mintea se mişcă neîncetat, chiar şi în timpul somnului. De aceea aveţi vise 
pentru că mintea este tot timpul în lucrare. De aceea Sfinţii Părinţi spun că prin 
rugăciunea neîncetată se combate această răspândire a minţii. (…) 

Sursa: Arhimandritul Efrem, Cuvânt din Sfântul Munte, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia 

Vitamine duhovniceşti  


