PREDICA LA NAȘTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL 24 iunie
(Pentru duminică 07.05.2020)
Sfântul Ioan, Inaintemergatorul și Botezătorul Domnului, este foarte onorat în Biserica Ortodoxă.
Domnul Însuși a spus: " Adevarat zic voua: Nu s-a ridicat intre cei născuți din femei unul mai mare
decat Ioan Botezătorul"(Matei 11:11). Nașterea Înaintemergatorului , așa a spus și Domnul, a fost
prezisă de profeți (vezi Matei 11:10). Sfântul Luca oferă o relatare detaliată în Evanghelia sa despre
circumstanțele miraculoase din jurul nașterii Sfântului Ioan(Luca 1: 5-25, 57-80). Arhanghelul
Gabriel, cu sase luni inainte de Buna Vestire, i s-a aratat lui Zaharia, un preot din Templul
Ierusalimului. În timp ce tamaia, Arhanghelul a apărut și ia spus: "Rugăciunea ta a fost ascultata și
Elisabeta femeia ta îți va naste un fiu și-l vei numi Ioan"(Luca 1:13). El s-a rugat în mod regulat
Domnului pentru un copil, iar Dumnezeu i-a dat un fiu, care este cel mai mare dintre toți profeții.
Ceea ce a fost scris mai târziu de Sfântul Apostol Pavel este împlinit: "Iar celui ce poate sa faca
,prin puterea cea lucratoare in noi,cu mult mai presus decat toate cate cerem sau pricepem noi"
(Efeseni 3:20).
Dumnezeu, ca Tatăl Atotștiutor și Atotputernic, ascultă cu atenție rugăciunile noastre. El știe mult
mai bine decât noi natura reală a rugamintilor noastre, dacă ne vor aduce sau nu beneficii. El oferă
cu generozitate lucrurile bune pe care le cerem și fiecare dintre noi va fi experimentat această
marinimie din partea Tatălui nostru Ceresc. Dacă există îndoieli cu privire la înțelepciunea
universală a lui Dumnezeu, să ne gândim: Dacă îi cerem lui Dumnezeu ceva de care avem nevoie și
care ne va ajuta, ne poate nega? Domnul Însuși a promis: “"Cereți și vi se va da; ... Ca oricine cere
ia,cel care cauta afla... Sau cine este omul acela intre voi care,de va cere fiul sau paine,oare el ii va
da piatra? Sau de-i va cere peste,oare el ii va da sarpe? Deci,daca voi,rai fiind,stiti sa dati daruri
bune fiilor vostri,cu cat mai mult Tatal vostru Cel din ceruri va da cele bune celor care cer de la
El? (Matei 7:7-11) Unii pun la îndoială acest lucru, pentru că s-au rugat și nu s-a întâmplat nimic.
"Dacă Dumnezeu este atât de util, de ce nu-mi dă ceea ce vreau? Este pentru că Dumnezeu este în
imposibilitatea de a face acest lucru? " Știm că Tatăl Nostru Ceresc este toată dragostea și, pentru
binele nostru, El l-a sacrificat pe Singurul Său Fiu Născut, Iisus Hristos. Știm, de asemenea, că
Dumnezeu este atotputernic și, așa Isus ne asigură din nou, la "Dumnezeu insa toate lucrurile sunt
cu putinta" (Matei 19:26).
Dacă nu primim ceva ce cerem în rugăciunile noastre, ar trebui să ne uităm la noi înșine, mai
degrabă decât să dăm vina pe Dumnezeu. Sfântul Iacov ("Fratele lui Dumnezeu ") scrie în
Epistola sa: "Îl întrebi pe Dumnezeu : " Cereti și nu primiti, pentru că cereti rău, ca voi să risipiti in
placeri " (care nu sunt bune) (Iacov 4:3). Poate fi, de asemenea, propria noastră lipsă de credință
care lasă rugăciunile fără răspuns. Domnul a spus în mod specific " Si toate cate veti cere,
rugandu-va cu credinta,veti primi"(Matei 21:22). Să ne amintim ce s-a întâmplat cu Ucenicii
Domnului în cazul copilului epileptic.Tatăl copilului’a venit la ei și le-a cerut ajutorul, dar nu au
putut să-l vindece deoarece credința lor era zdruncinată. Mai târziu, după ce Domnul l-a vindecat
pe băiat, Ucenicii Săi au venit la El și l-au întrebat: "De ce noi nu am putut sa-l scoatem ? Iar Iisus
le-a raspuns: Pentru putina voastra credinta." (Matei 17:19-20).
Altceva trebuie să se ia în considerare,pana când Dumnezeu a răspuns la rugăciunile Sfinților
Zaharia și Elisabeta, mulți ani au trecut. Din moment ce a trecut atât de mult timp, ei ar putea
începe să creadă că Dumnezeu le-a uitat. Dar Dumnezeu are propriul Său plan, și când a venit
timpul, El l-a trimis pe Arhanghelul Său să le dea vestea cea bună.
Putem fi siguri că, deși Dumnezeu nu ne poate răspunde la rugăciuni imediat, El nu ne uită
niciodată! Modul în care Dumnezeu a tratat îndoiala lui Zaharia
este, de asemenea,
important. Când i s-a spus că el și soția lui vor avea un fiu, el l-a interogat imediat, invocând vârsta

lor. Dumnezeu a tolerat această slăbiciune umană și pentru a-l ajuta să înțeleagă adevărul a ceea ce
i s-a spus de catre Arhanghel : "Si iata vei fi mut și nu vei putea sa vorbesti până în ziua cand vor fi
acestea ,pentru ca n-ai crezut in cuvintele mele,care se vor implini la timpul lor " (Luca 1:20). Și
s-a întâmplat! Desigur, a fost o mare luptă în timpul celor nouă luni pentru ca nu a fost în măsură
să rostească un singur cuvânt, dar a fost pentru binele lui. Marea bucurie de a avea un copil a fost
mult mai mare decat pierderea vocii sale. Zaharia a învățat o lecție valoroasă de la Dumnezeu și sa pocăit de lipsa sa de credință. Dumnezeu ne iubește, ne călăuzește și are grijă de bunăstarea
noastră spirituală.
În cele din urmă, când copilul s-a născut și Zaharia i-a dat numele Ioan (în împlinirea cuvintelor
Arhanghelului Gabriel),"Si indata i s-a deschis gura si limba si vorbea, binecuvantand pe
Dumnezeu" (Luca 1:64). El a fost copleșit de Duhul Sfânt și a profețit, anunțând la toate lucrările
pe care Sfântul Ioan trebuia să le facă prin porunca lui Dumnezeu, ca proroc și precursor al lui
Mesia (vezi Luca 1:68-79).
Dragii mei frați și dragile mele surori, fie ca noi să păstrăm în mintea și inima noastră aceste
adevăruri, care vin de la Nașterea Inaintemergatorului Neprihănit: Dacă ne rugăm cu credință și
aceste rugăciuni sunt pure, Dumnezeu va răspunde și în moduri pe care nu ni le putem
imagina. Uneori, Dumnezeu are motivele Sale pentru a nu se grabi în a ne da pentru ceea ce ne
rugăm , dar dacă vom urma exemplul rabdarii ale Sfintilor Zaharia și Elisabeta, vom primi toate la
momentul potrivit. Și dacă ne confruntăm cu unele încercări,precum a făcut Zaharia cu tăcerea sa,
atunci ar trebui să ne amintim că aceasta nu este o pedeapsă de la Dumnezeu, ci o oportunitate de a
crește în viața spirituală. În cinstea Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului, să-l
rugăm să mijlocească pentru noi cu Domnul și Dumnezeul nostru, astfel încât rugăciunile noastre să
poată fi ascultate.

