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Traducere de Mircea ROMAN (© Toate drepturile rezervate) 

 
1 În zilele acelea1 vine2 Yochanan3 Botezătorul, predicând4 în pustia5 (Ios. 

15:61) Yehudei 
VEn de. tai/j h`me,raij evkei,naij paragi,netai VIwa,nnhj ò baptisth.j khru,sswn evn th/| evrh,mw| th/j VIoudai,aj 
2 şi zicând:  
“Pocăiţi-vă6, căci Împărăţia Cerurilor7 (Dan. 2:44; 7:13,14) s-a apropiat!” 
Îkai.Ð le,gwn\ 
metanoei/te\ h;ggiken ga.r h̀ basilei,a tw/n ouvranw/nÅ 
3 Yochanan acesta este acela prevestit prin profetul Yeşayahu, când zice: 
“Iată glasul celui ce strigă în pustie: 
‘Pregătiţi calea lui YHWH, 
Neteziţi-I cărările!’” (Is. 40:3) 
                                                           
1 Probabil anul 779 de la întemeierea Romei. În acest caz, era an şabatic! 
2 Verbul “a veni”, folosit la prezent, este, în acest caz, un prezent istoric, utilizat pentru a da naraţiunii un 
dramatism mai mare. 
3 Yochanan (“Yah a fost/este îndurător“) era văr cu Yeşua şi era fiul preotului Zechariyachu şi a Elisavetei. 
4 Kerusso (gr.): a proclama, ca un herald regal, chestiuni importante şi solemne; a vesti, a anunţa; a predica. 
5 Misiunea sa întreprinsă în pustiu avea semnificaţie istorică, sentimentală, simbolică şi profetică: în timpul 
lui Moşe, în pustie fuseseră făcute multe minuni. (Vezi şi Os. 13:5 şi Ier. 2:2 ş.urm.) David experimentase 
acolo ajutorul lui YHWH. Isaia 40 vesteşte o cale de mântuire prin pustie. (Şi Os. 2:14-20.) În pustie 
câştigaseră macabeii victoriile lor. În plus, profetul Eliyahu/Ilie fusese răpit la Cer de aici (II Re. 2:6-11). 
Yochanan vine tocmai aici, pentru a continua lucrarea profetică, el fiind Înainte-mergătorul mesianic 
profeţit în Tenakh (Is. 40:3-5; Mal. 3:1a; 4:5,6). La fel ca Eliyahu, el avea un mesaj tranşant: „pocăiţi-vă!” 
Dar acum motivul pocăinţei este de natură mesianică: „pentru că Împărăţia Cerurilor este aproape!” 
6 Pocăinţa, teşuvah, semnifică o întoarcere de la păcat la Dumnezeu. În iudaism, teşuvah joacă un rol 
deosebit de important: „Există şapte lucruri care au fost create înainte ca Universul să fi dobândit existenţă. 
Acestea sunt: Torah, pocăinţa, Paradisul, Ghe-Hinom, tronul slavei, templul ceresc şi Numele lui Mesia.” 
(Pes. 54a). „Cine este ca Adonai, un Învăţător al oamenilor, ca ei să se pocăiască?... A fost întrebată 
Înţelepciunea (hagiograful): ‚Care este pedeapsa unui păcătos?’ Iată ce a răspuns: ‚Nenorocirea urmăreşte 
pe cei care păcătuiesc’ (Prov. 13:21). A fost întrebată profeţia şi ea a răspuns: ‚Sufletul care păcătuieşte, 
acela va muri’ (Ez. 18:4). A fost întrebată Torah şi ea a răspuns: ‚Să aducă o jertfă de ispăşire şi va fi iertat, 
căci s-a spus: ‚Va fi primit de YHWH pentru a-i sluji de ispăşire’ (Lev. 1:4). Cînd întrebarea a fost pusă 
Celui Preasfânt (baruch-Hu!), răspunsul a fost: ‚Să se pocăiască şi va fi iertat, căci este scris: YHWH este 
bun şi drept. De aceea arată El păcătoşilor calea’ (Ps. 25:8) Copiii Mei, ce cer Eu de la voi? Căutaţi-Mă şi 
veţi trăi.” (p. Mak., 32d). (Abordând lucrurile din alt unghi de vedere, restaurarea Universului - ebr., tikun 
olam - începe prin pocăinţa şi contriţia oamenilor.) În greacă, pocăinţa, metanoia, însemna “schimbarea 
gândirii”, “răzgândire”. În slavonă, pocaianie însemna o căinţă intensă. Deci, pocăinţa este o remuşcare 
profundă, care îţi schimbă radical atitudinile, sentimentele şi gândirea, care te întoarce la Dumnezeu, 
ducând la o transfomare completă a vieţii. Vezi Deut. 30:1-10;  I Re. 8:33,47,48; Is. 10:21,22; 55:6,7; Ez. 
18:21-24,30-32; 33:11-16; Dan. 9:3; Os. 6:1, 14:1,2; Ioel 2:12,13; Zah. 1:3-6; Mal. 3:7. 
7 ‘E Basileia ton ’Ouranon (gr.), Malekhuth ha-Şamayim (ebr.): Împărăţia Cerurilor, un concept cheie, 
absolut definitoriu pentru această operă literară. Ea este domnia, dominaţia sau suveranitatea lui 
Dumnezeu, care irumpe în lume. Ea afirmă puterea, slava şi ordinea Sa, împotriva dominaţiei lui Satan şi 
împotriva mersului acestui sistem lumesc. În primul rând, Împărăţia lui Dumnezeu e o afirmare a puterii 
divine în acţiune. („Împărăţia lui Dumnezeu”, în Biblia de studiu pentru o viaţă deplină, Life Publishers 
International, Springfield, Missouri, USA, ed. general Donald C. Stamps, 1996, trad. A. Marinescu, A. 
Mihalea, R. Mihăilescu, p. 1314.) 
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ou-toj ga,r evstin ò r`hqei.j dia. VHsai<ou tou/ profh,tou le,gontoj\ 
fwnh. bow/ntoj evn th/| evrh,mw|\ 
e`toima,sate th.n o`do.n kuri,ou( 
euvqei,aj poiei/te ta.j tri,bouj auvtou/Å 
4 Yochanan purta o haină de păr de cămilă şi la mijloc era încins cu un brâu 
de piele (II Re. 1:8; Zah. 13:4). El se hrănea cu lăcuste (Lev. 11:22) şi miere sălbatică8 
(I Sam. 14:25,26). 
uvto.j de. o` VIwa,nnhj ei=cen to. e;nduma auvtou/ avpo. tricw/n kamh,lou kai. zw,nhn dermati,nhn peri. th.n ovsfu.n 
auvtou/( h` de. trofh. h=n auvtou/ avkri,dej kai. me,li a;grionÅ 
5 Atunci, locuitorii din Yeruşalayim, din toată Yehudah şi din toate 
împrejurimile Yarden-ului, au început să iasă la el 
To,te evxeporeu,eto pro.j auvto.n ~Ieroso,luma kai. pa/sa h̀ VIoudai,a kai. pa/sa h` peri,cwroj tou/ VIorda,nou( 
6 şi, mărturisindu-şi public9 păcatele10, erau botezaţi11 de el în râul Yarden. 
kai. evbapti,zonto evn tw/| VIorda,nh| potamw/| u`pV auvtou/ evxomologou,menoi ta.j àmarti,aj auvtw/nÅ 
7 Dar când a văzut pe mulţi din farisei12 şi din saduchei13 că vin să primească 
botezul lui, le-a zis: 
“Pui de năpârci (Mat. 12:34; 23:33), cine v-a învăţat să fugiţi de mânia 
viitoare?14… 
ivdw.n de. pollou.j tw/n Farisai,wn kai. Saddoukai,wn evrcome,nouj evpi. to. ba,ptisma auvtou/ ei=pen auvtoi/j\ 
gennh,mata evcidnw/n( ti,j u`pe,deixen ùmi/n fugei/n avpo. th/j mellou,shj ovrgh/jÈ 
8 Deci, faceţi roade15 vrednice de pocăinţa voastră, 
oih,sate ou=n karpo.n a;xion th/j metanoi,aj 

                                                           
8 Îmbrăcămintea simplă a lui Yochanan şi traiul frugal făcea încă o trimitere la profetul Eliyahu, I Re. 17, II 
Re. 1:8.  
9 Exhomologeo (gr.): mărturisirea are o conotaţie pozitivă, cea a mărturisirii credinţei personale, dar şi o 
conotaţie aparent negativă: recunoaşterea păcatului ca fiind urât de Dumnezeu, şi mărturisirea păcatelor 
personale, fără justificări sau învinovăţindu-i pe alţii, Elohim, Satan sau oameni. 
10 În ebraică există cam 30 de termeni pentru conceptul de „păcat”, iar în greacă există circa 10 termeni. 
Esenţialmente, orice păcat este îndreptat împotriva sfinţeniei Celui Preasfânt, şi El îl urăşte cu intensitate. 
În cea mai mare parte a sa, iudaismul afirmă ideea celor două înclinaţii, egale ca putere, cea bună (yeţer ha-
tov) şi cea rea (yeţer ha-ra), contestând noţiunea creştină de sarx, „carne”, „natură păcătoasă”. De aici 
rezultă o diferenţă absolut semnificativă în privinţa modalităţii de mântuire şi a doctrinei soteriologiei. Pe 
de altă parte, în iudaism mărturisire păcatelor avea o tradiţie veche: Ex. 32:30 ş. urm.; Lev. 4-5; Dan. 9:4 ş. 
urm.; Ps. 32; 51; Prov. 28:13. 
11 Acest botez (gr., baptisma) este, de fapt, mikveh, imersiunea ritualică prin care evreii acceptau ca un goy 
să devină prozelit şi să devină parte din iudaism. (Rabbi Şamai învestea mikveh-ul cu o asemenea putere 
încât accepta chiar ca un ne-evreu convertit la iudaism în seara anterioară Paştelor “să facă o baie” iar apoi 
să ia parte la ospăţul pascal.) Altfel spus, pocăinţa, mărturisirea şi mikveh încorpora insul în descendenţa 
avrahamică. 
12 Pharisaios (gr.), peruşim (ebr.): farisei, posibilii succesori ai chasidim-ilor, o grupare religioasă puritană. 
Ei aveau vreo 6000 de credincioşi. Ei considerau că tot materialul conţinut în tradiţia orală este la fel de 
inspirat şi de autoritar ca şi Torah. Vezi I Macabei. 
13 Saddukaios (gr.), ţaduqim (ebr.): saduchei, posibili descendenţi din preotul Ţadoq (I Sam. 8:17; 15:24; I 
Re. 1:35; 2:35). Ei acceptau ca fiind canonice doar cărţile lui Moşe, Pentateuhul; ca atare, negau că legea 
orală, tradiţia ar avea autoritate şi ar fi normativă; interpretau Legea mozaică mai literal decât fariseii. 
14 Prin expresia „mânia viitoare” (Ţef. 1:15; 2:2), Yochanan face aluzie la lovirea ţării cu blestem, profeţită 
în Mal. 4:6. El îi mustră pe cei care doreau să evite mânia divină dar, implicit, se şi recunoaşte a fi Înainte-
mergătorul mesianic din Mal. 4:5. 
15 De multe ori, în gândirea ebraică (probabil preluată de la egipteni) omul este comparat cu o plantă (pom, 
vie, măslin, sau chiar pădure: Ps. 1; Is. 5:1; Ier. 46:22,23; Ez. 31:3,11,12) iar faptele sale cu roadele. 
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9 şi să nu credeţi că puteţi zice în sinea voastră: ‘Avem ca tată pe 
Avraham!’16 Căci vă spun: Elohim din pietrele17 acestea poate să ridice fii lui 
Avraham. 
kai. mh. do,xhte le,gein evn e`autoi/j\ pate,ra e;comen to.n VAbraa,mÅ le,gw ga.r u`mi/n o[ti du,natai o` qeo.j evk tw/n 
li,qwn tou,twn evgei/rai te,kna tw/| VAbraa,mÅ 
10 Securea a fost deja pusă la rădăcina pomilor; deci, orice pom care nu face 
roadă bună18, va fi tăiat şi aruncat în foc (Mat. 7:19). 
h;dh de. h̀ avxi,nh pro.j th.n r̀i,zan tw/n de,ndrwn kei/tai\ pa/n ou=n de,ndron mh. poiou/n karpo.n kalo.n 
evkko,ptetai kai. eivj pu/r ba,lletaiÅ 
11 Eu, într-adevăr, vă botez în apă19, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după 
mine20 este mai tare decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea. 
El (Is. 4:4) vă va boteza în Duh Sfânt şi foc21. 
VEgw. me.n u`ma/j bapti,zw evn u[dati eivj meta,noian( o` de. ovpi,sw mou evrco,menoj ivscuro,tero,j mou, evstin( ou- ouvk 
eivmi. i`kano.j ta. u`podh,mata basta,sai\ auvto.j u`ma/j bapti,sei evn pneu,mati àgi,w| kai. puri,\ 
12 Acela Îşi are vânturătoarea (Mal. 3:3) în mână, Îşi va curăţa aria cu 
desăvârşire şi Îşi va strânge grâul în grânar; dar pleava o va arde (Mal. 4:1) în-
tr-un foc care nu se stinge22 (Mat. 13:30).” 
ou- to. ptu,on evn th/| ceiri. auvtou/ kai. diakaqariei/ th.n a[lwna auvtou/ kai. suna,xei to.n si/ton auvtou/ eivj th.n 
avpoqh,khn( to. de. a;curon katakau,sei puri. avsbe,stw|Å 
13 Atunci Yeşua a venit din Galil (Mat. 2:22) la Yarden, la Yochanan, pentru a 
fi botezat de el. 
To,te paragi,netai o` VIhsou/j avpo. th/j Galilai,aj evpi. to.n VIorda,nhn pro.j to.n VIwa,nnhn tou/ baptisqh/nai u`pV 
auvtou/Å 
14 Dar Yochanan Îi interzicea, zicând: 
“Eu am nevoie să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?” 
o` de. VIwa,nnhj diekw,luen auvto.n le,gwn\ 
evgw. crei,an e;cw u`po. sou/ baptisqh/nai( kai. su. e;rch| pro,j meÈ 
                                                           
16 Imaginarul social ajunsese să exagereze atât de mult meritele patriarhului-întemeietor de etnie încât 
apăruseră opinii soteriologice bizare, dar răspândite, ce spuneau că Avraham stă la poarta iadului şi nu lasă 
să intre acolo nici unul din descendenţii săi, ci-i redirecţionează spre Ceruri, sau „tot Yisraelul are o parte 
de moştenire în veacul ce va să vie” (Sanh. 10:1). „Până şi lui Moşe”, se spunea, „numai de dragul lui 
Avraham i s-a îngăduit să urce la Cer şi să primească Torah.” Vezi Edersheim, A., op. cit., p. 187-188, 
Barclay, Wm., The Gospel of Matthew, vol. 1, The Westminster Press, Philadelphia, Pennsylvania, USA, 
1975, p. 47. 
17 În ebraică apare un joc de cuvinte pe care, din nou, limba greacă nu-l redă: pietre-abanim, fii-banim. 
18 Kalos (gr.): bun în mod intrinsec, deci şi frumos, atrăgător; nobil, nemaipomenit; lăudabil, apreciabil; 
potrivit, folosibil, ireproşabil; onorabil. 
19 În Tenakh preoţii se spălau înainte de slujba sacră: Ex. 29:4; 30:17 ş. urm.; 40:31 ş. urm.; Lev. 8:6; 16:4. 
În legătură cu „purificarea” poporului prin apă, se spunea că numai YHWH o va face: Num. 19; Ps. 51:2,7; 
Is. 4:4; 12:3; 44:1-5; Ez. 36:25-28; Zah. 13:1. Paralela apă-Duh apare în Tenakh de multe ori. 
20 În mod normal, era o expresie pe care un rabin o folosea despre discipolul (talmid) său. Aici, însă, 
expresia trimite spre Mesia din Deut. 18:15; Ps. 118:26; Dan. 7:13. 
21 Focul purifică (Is. 6:6,7; Zah. 13:9; Mal. 3:3) dar semnifică şi mânia divină: Deut. 9:3; 32:22; Ps. 11:5,6; 
18:8; 21:9; 89:46; Is. 5:24,25; Ier. 4:4; Nah. 1:6; Mal. 3:2). Probabil că Botezătorul viza ambele lucrări. 
22 Vezi şi Is. 34:10; 66:15 ş. urm.; Ier. 7:20. Yochanan afirma următoarele: pentru a intra în Împărăţia 
Cerurilor este nevoie de pocăinţă, manifestată în exterior prin mărturisire, mikveh şi roade, adică o 
percepţie spirituală şi învăţături duhovniceşti corecte, precum şi fapte conforme pocăinţei. Apartenenţa 
etnică nu mântuie dacă nu există aceste tipuri de roade. Inexistenţa lor va duce la „retezare“ şi la foc. 
Botezul în apă administrat de Înainte-mergător era doar un simbol al botezului cu Duhul Sfânt, administrat 
de Mesia (Is. 32:15; 44:3; Ez. 36:25:28; Zah. 12:10).  
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15 Yeşua a răspuns şi i-a zis: 
“Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim toată dreptatea23.” 
Atunci Yochanan L-a lăsat. 
avpokriqei.j de. o` VIhsou/j ei=pen pro.j auvto,n\  
a;fej a;rti( ou[twj ga.r pre,pon evsti.n h̀mi/n plhrw/sai pa/san dikaiosu,nhnÅ  
to,te avfi,hsin auvto,nÅ 
16 Imediat ce a fost botezat, Yeşua a ieşit afară din apă24. Şi iată, Cerurile    
s-au deschis25, şi a văzut Duhul lui Elohim26 (Is. 11:2) coborându-Se în chip de 
porumbel27 şi lăsându-Se peste El28 (Is. 42:1; 61:1).29

baptisqei.j de. ò VIhsou/j euvqu.j avne,bh avpo. tou/ u[datoj\ kai. ivdou. hvnew,|cqhsan Îauvtw/|Ð oi` ouvranoi,( kai. ei=den 
Îto.Ð pneu/ma Îtou/Ð qeou/ katabai/non ẁsei. peristera.n Îkai.Ð evrco,menon evpV auvto,n\ 
17 Şi iată, din Ceruri s-a auzit un glas30, care spunea: 
“Acesta este Fiul Meu (Ps. 2:7), Preaiubitul31, în care Îmi găsesc plăcerea (Is. 
42:1; Mat. 12:18; 17:5)!”32

kai. ivdou. fwnh. evk tw/n ouvranw/n le,gousa\ 
ou-to,j evstin o` ui`o,j mou ò avgaphto,j( evn w-| euvdo,khsaÅ 
 
 

                                                           
23 Dikaiosune (gr.), ţedaqah (ebr.): dreptate, neprihănire. 
24 Botezul lui Yeşua nu a fost unul al pocăinţei, în vederea mântuirii, ci pentru a fi un model exemplar. 
25 Vezi şi Is. 64:1 şi Ez. 1:1. 
26 Pneuma tou Theou (gr.), Ruach Elohim (ebr.): Duhul lui Dumnezeu. 
27 Pasărea (porumbelul) este simbol al divinităţii. În Gen. 1:2 Ruach Elohim „se purta/plana pe deasupra 
apelor”. Ps. 91:4. 
28 Vezi nu numai Is. 11:2, 61:1-3, ci şi Ps. 45:7. Yeşua nu este numai zămislit prin Ruach ha-Qodeş, ci şi 
uns de El, fiind ha-Maşiach, Mesia. 
29 Vezi şi Testamentul lui Levi 18:6,7. 
30 Deut. 4:12. A nu se confunda, totuşi, cu Bat Kol, “fiica glasului”, ecoul, care, în literatura talmudică era 
un termen generic care desemna un glas ceresc care împărtăşeşte muritorilor voinţa divină. 
31 Ceea ce în greacă apare agapetos, (prea)iubit, în ebraică apare yachid, (prea)iubit, dar şi unic (născut). 
Aluzie la Genesa 22:2, unde Yiţhaq era fiul preaiubit, dar şi unic, nu pentru că nu ar fi avut fraţi, ci pentru 
că fusese unicul fiu provenit pe baza promisiunii divine. 
32 Aici Ruach ha-Qodeş Se coboară peste Yeşua ca un porumbel, iar Tatăl afirmă din Ceruri că El este Fiul 
Său unic şi/sau preaiubit (vezi şi Mat. 17:5). Acest verset şi altele asemănătoare din Noul Testament i-au 
călăuzit pe creştini şi pe mesianici să afirme dogma Sfintei Treimi (o Fiinţă în trei Ipostasuri) şi a Întrupării 
(Unul din Cei Trei S-a înomenit). Ambele dogme sunt inacceptabile pentru iudaism. Aluzii în Tenakh: Isaia 
11:1,2 prevesteşte faptul că Ruach ha-Qodeş Se va odihni peste Odrasla lui Yişai. Psalmul 2:7 spune: “Tu 
eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut”, iar Isaia 42:1 deschide seria Cântărilor Robului suferind al lui YHWH. 
(Aceste “Cântări” inspirate de Ruach ha-Qodeş se găsesc în cartea lui Isaia/Yeşayahu, în capitolul 42:1-7; 
49:1-7; 50:4-7; 52:13-53:12; 61:1-3.) 
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