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I. Preliminarii 
Secţiunea a treia a “Cărţii semnelor”, conţinând  capitolele 5-10 ( 

exceptând cap. 6 despre care se crede că a precedat cap. 5),2  descrie 
activitatea lui Iisus în Ierusalim, sau aproape de Ierusalim, precum şi 
opoziţia iudeilor3 împotriva auto-revelării lui Iisus şi care va sfârşi cu 
sentinţa de condamnare a Sa la moarte ( 11,45-53).  

                                                 
1 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Teologie Orthodoxă. 
2 Vezi Rudolf  Schnackenburg, Das Johannesevangelium, II Teil,  Herder, 
Freiburg-Basel-Wien, 1971, cap. „ Das Problem der Reihenfolge von cap. 5 
und 6”,  6-11. 
3 Termenul „iudeu” în Evanghelia a IV-a are diferite sensuri în funcţie de 
context. Cuvântul se foloseşte pentru poporul evreu atât ca grup etnico-
religios (4,12; 8,31; 10,19; 11,45; 12,11), cât şi ca ansamblu al celor care în 
iudaism nu-L acceptă pe Iisus din Nazaret, îl persecută şi caută să-L piardă 
(5,16; 6,41; 7,1-30; 8,44.55-59 şi, în mod special, cap. 18-19). Aceste texte pun 
în lumină dezacordul existent între iudei şi Biserica ioaneică, aşa cum se poate 
vedea, în special, din cap. 9, din descrierea minunii vindecării orbului din 
naştere: cei ce-L acceptau pe Iisus şi credeau în El erau excluşi din sinagogă. 
Pe lângă acest al doilea sens, foarte important în această evanghelie, se arată 
cum, pentru evanghelist, aceşti iudei, ostili lui Iisus, constituie simbolul omului 
fără credinţă din toate timpurile, care nu ascultă cuvântul lui Iisus, 
respingându-l (A se vedea, George Zevini, Commentaire spirituel de l’Evangile de 
Jean, Paris 1995, 125). 
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În capitolele precedente evanghelistul prezenta începutul 
revelării Cuvântului şi diversele mărturii, sau răspunsuri de 
credinţă, pe care oamenii le-au dat mesajului Său.  

Începând cu cap. 5, cadrul narativ se schimbă, fiind vorba 
de un climat de controverse dintre Iisus şi adversarii Săi, confruntări 
care se situează pe terenul principalelor sărbători iudaice, care, în 
realitate, subliniază succesiunea capitolelor:  

1) Sărbătoarea Sabatului şi mărturia lui Iisus de a fi egal cu 
Tatăl ( 5,1-47) 

2) Sărbătoarea Paştelui şi proclamarea Sa ca « Pâine a vieţii » ( 6,1-71) 
3) Sărbătoarea Corturilor şi proclamarea sa ca « Lumină », în opoziţie 

cu lumea ( 7,1-10,21) 
4) Sărbătoarea Înnoirii Templului şi mărturia despre Sine ca Păstor al 

oilor (poporului) ( 10, 22-42). 
  Dar, pentru a înţelege mai bine mesajul teologico-

spiritual al capitolului 5, este important să facem o referire la 
compoziţia sa literală şi structurală, care dă un aspect unitar 
întregului text. Structura capitolului se prezintă astfel: 

1. Vindecarea paraliticului şi controversa asupra sabatului 
( 5,1-18) 

a. Vindecarea paraliticului ( 5,1-9a) 
b. Omul care rămâne în păcat ( 5,9b-18) 

2. Auto-apărarea lui Iisus vizavi de opera Sa ( 5,19-47) 
a. Fiul - egal în putere cu Tatăl – dă viaţă, ca izvor 

al vieţii şi judecă ( 5,19-30) 
b. Mărturiile Fiului, prezente şi trecute, faţă de 

misiunea Sa divină ( 5,31-47) 
Constatând refuzul iudeilor şi neînţelegerea lor, Iisus nu se 

mai întoarce spre ei şi nici spre instituţiile ale căror garanţi erau, ci 
îşi canalizează activitatea Sa spre om, dar spre un om privat de o 
viaţă înţeleasă în plenitudinea ei. Astfel, El vrea să reînnoiască 
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umanitatea din interiorul ei prin forţa Duhului şi a Cuvântului Său, 
dătător de viaţă. Acest aspect al misiunii lui Iisus, îndreptat spre 
restabilirea integrităţii şi frumuseţii umanităţii interioare, devine şi 
principalul obiectiv al misiunii Bisericii contemporane.  

Aşadar, cap. 5, în continuarea celor anterioare4 dezvoltă 
tema noii vieţii, eliberată de suferinţă şi neputinţă, născută din 
puterea cuvântului lui Iisus, Cel care-l caută pe cel suferind. Ceea 
ce iese în evidenţă, în naraţiunea acestui capitol, este faptul că 
Iisus este Cel care-l caută pe cel bolnav şi nu invers; El vine în 
întâmpinarea celui în suferinţă, imagine vie a configuraţiei 
tabloului misiunii Bisericii, care ea trebuie să vină spre lume, şi nu 
lumea spre ea. 

 

II. Exegeza Episodului 
 

1. Vindecarea paraliticului - Descrierea minunii ( 5,1-
9a  ) 
  

v. 1. Descrierea vindecării paraliticului de la Vitezda pare a 
fi, la prima vedere, o simplă naraţiune.5 Pentru a doua oară Iisus 

                                                 
4 Cap.2 – Nunta din Cana cu mesajul: Bucuria noii vieţii născută din noul vin –
simbolul celui euharistic; cap. 3 – anticiparea noii vieţii, dobândită printr-o 
nouă naştere de sus, din sacramentul botezului ; cap. 4 - cu promisiunea noii 
vieţi, născută din darul Duhului Sfânt, adică apa cea vie promisă Samarinencei, 
şi episodul vindecării fiului ofiţerului imperial, doar prin cuvânt). 
5 Prin anumite elemente, istorisirea are ca origine o tradiţie bogată de istorisiri 
de minuni relatate de sinoptici (Mc. 2,1-12; Mt.9,1-8; Lc. 17-26). Totuşi, în 
Evanghelia sa, Ioan păstrează o anumită independenţă în raport cu sinopticii, 
fie prin menţionarea diferită a locului săvârşirii minuni, fie printr-o diferenţă 
de orientare a temei şi a mesajului teologic pe care le are în vedere. La 
sinoptici, accentul cade pe puterea de vindecare a păcatelor, la Ioan accentul 
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se urcă la Ierusalim, conform descrierii Evangheliei, locul principal 
al activităţii Sale mesianice, cu ocazia unei sărbători iudaice, 
neprecizată de evanghelist, probabil, în mod intenţionat.6  Nu este 
exclus, ca evanghelistul să fi vrut să transmită prin această 
omisiune chiar un mesaj, şi anume că, pentru Biserica ioaneică ea 
nu mai era o sărbătoare a creştinilor, subliniind, şi în acest mod, 
superioritatea noii iconomii religioase a Noului Legământ faţă de 
cel Vechi.7

v. 2-4. Locul unde se săvârşeşte minunea este „lângă poarta 
oilor”, unde exista o scăldătoare, cu cinci pridvoare şi care se 
numea Vitezda (Bethesda - casa îndurării).8 Săpăturile arheologice, 

                                                                                                                 
cade pe darul vieţii şi al mântuirii, pe care doar Iisus singur îl poate oferi. Vezi 
G. Zevini, op. cit. , 128. 
6 Este greu de stabilit la care sărbătoare face referire evanghelistul. Potrivit 
informaţiilor din Exod 23,14 urm; 34,18 urm; Lev. 23,4 urm şi Deut. 16,1 
urm. s-ar putea face o delimitare a sărbătorii. Conform acestor prevederi ale 
Legii, fiecare israelit adult trebuia să meargă de trei ori pe an la Ierusalim: de 
sărbătoarea Paştelui, a Rusaliilor şi a Corturilor. Iisus a respectat aceste 
prevederi, altfel nu i-ar fi fost confirmată impecabilitatea faţă de Lege (Mt. 
22,16; In.3,2; 8,46). Având în vedere faptul că In. 2,13 face deja o referire la 
sărbătoarea Paştelui, pentru textul din cap. 5,1 ar intra în discuţie, aşadar, doar 
sărbătoarea Rusaliilor şi a Corturilor. O parte dintre exegeţi opinează pentru 
sărbătoarea Corturilor (Vezi Gerhard Maier, Johannes-Evangelium,1 Teil, Edition 
C: Bibelkommentare, B 6 und B 7, citat după varianta traducerii româneşti, 
Evanghelia după Ioan, Ed. Lumina lumii, Korntal, Germania, 1999, 189), alţii 
pentru sărbătoarea Cincizecimii (Sf. Ioan Hrisostom, P.G. 59, 203, după R. 
Schnackenburg, op. cit. 118); Sf. Chiril al Alexandriei afirmă, la fel, că este 
vorba de sărbătoarea Cincizecimii (P.G. 73, 337, după Comentariu la Evanghelia 
Sf. Ioan, Col. „Părinţi şi Scriitori Bisericeşti (PSB), 41, Bucureşti 2000, 240 );  
iar alţii, pur şi simplu, nu se pronunţă, în niciun fel (Vezi G. Zevini, op. cit, 128; 
R. Schnackenburg, op.cit., 118-119; D.A. Carson, The Gospel According to John, 
Grand Rapids, Michigan / Cambridge U.K., 1991, 240-241).  
7 Vezi şi Gerhard Maier, op.cit., 189. 
8  Cf. G. Zevini, op. cit., 128. 
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din ultimul timp, au localizat această scăldătoare la Ierusalim.9 Ea 
primea, în mod constant, pe margini, adică în acele pridvoare, „o 
mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, paralitici”, toţi aşteptând 
mişcarea apei, căci „ un înger al Domnului se pogora, din când în când, în 
scăldătoare şi tulbura apa. Şi, cel dintâi, care se cobora în ea, după tulburare, 
se făcea sănătos, orice boală ar fi avut” (5,4). O tradiţie populară, 
rămasă dintr-un cult al divinităţilor păgâne vindecătoare, care se 
dezvoltase în jurul unei ape cu proprietăţi curative, făcea să circule 
zvonul că apa agitată la trecerea unui înger (la origine cel care era 
în slujba zeului Asclepios-Serapis), poseda, aşadar, puterea de a 
vindeca orice bolnav care intra primul în apă.10  

Numeroşi exegeţi însă socotesc versetele 3b şi 4 a fi o glosă 
(explicaţie ulterioară ).11 Indiferent dacă acest verset este autentic, 
sau nu, el conţine trei afirmaţii, obiectiv îndreptăţite: 

a. bolnavii aşteptau efectiv mişcarea apei, de care 
face, la fel, amintire versetul 7 şi a cărui 
autenticitate nu este pusă la îndoială.  

                                                 
9 Vezi amănunte J. Jeremias, The Rediscovery of Bethesda, Louisville 1966; John 
Wilkinson, The Jerusalem Jesus Knew: An Archaeological Guide to the Gospels, 
Thames and Hudson, 1978, pp. 95-104. În mod interesant, după distrugerea 
Ierusalimului, romanii au construit pe acelaşi loc, unde, în urma descoperirilor 
s-a localizat scăldătoarea, un templu dedicat lui Asclepios, zeul medicilor şi al 
medicinei. Astfel, şi construcţiile romane dovedesc că acolo se aşteptau 
vindecări. (Vezi G. Maier, op.cit., 191 şi New Bible Dictionary, 132). 
10 Eusebiu însuşi descrie acest fapt în „Onomasticon” 59, 25-27: „Bethesda, 
scăldătoarea, era numită în Ierusalim „scăldătoarea probaton” ceea ce se poate 
spune şi „scăldătoarea oilor”. Ea avea cinci pridvoare unde se vedeau 2 
scăldători, dintre care una singură se umplea, de obicei, cu apă, provenită din 
ploi... Într-adevăr, se spune că preoţii aveau obiceiul de a spăla acolo bolnavii, 
de aici trăgându-şi şi numele”( Cf. G. Zevini, op. cit., 128 ). 
11 Nici un manuscris grecesc dinainte de anul 400 d.Hr. nu conţine aceste 
versete. (Cf. Comentariu al Noului Testament, editori John F. Walvoord, Roy B. 
Zuck, Ed. Multimedia, Arad, 2005, 284n); R. Schnackenburg, op. cit., 120; D.A. 
Carson, op.cit. , 242. 
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b. erau vindecaţi numai cei care se pogorau primii în 
apa tulburată, aşa cum se afirmă din nou în 
versetul 7 

c. nu există „puteri ale naturii” neutre, ci 
fenomenele naturii sunt cauzate de trimişii lui 
Dumnezeu (cf. Ps.104,4; Evr.1,7; Apoc. 16,5). 

v. 5. „Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani”. Cu acest verset, 
accentul relatării este mutat de evanghelist asupra unui singur om: 
un bărbat bolnav de 38 de ani. Din versetul 7 deducem că 
bolnavul nu se putea mişca, de unde putem concluziona că el era 
unul dintre paralizaţii de acolo.12 Precizarea numărului anilor de 
boală, 38, a dat naştere multor interpretări din partea exegeţilor. 
Pentru unii numărul 38 are o valoare simbolică, amintind de 
exodul, prin deşert, al poporului ales, o viaţă orientată spre 
mântuire, dar trăită sub Lege.13 Oricum, şi poate aceasta este cea 
mai bună interpretare, acest număr nu face decât să indice o boală 
fără remediu, deci fără speranţă. 38 de ani pot să însemne o viaţă. 
Mai poate exista speranţă în acest caz?  

v. 6-7.  În această ambianţă, fără speranţă pentru mulţi, 
vine Iisus. Şi „când l-a văzut (ivdw.n) - căutându-l parcă - fiindcă ştia 
(gnou.j) că este bolnav de multă vreme”, i-a zis: „Vrei (qe,leij) să te faci 
sănătos  (u`gih.j gene,sqai)?”    

O primă întrebare care se pune este dacă Iisus se afla acolo 
întâmplător ? Credem că nu, de vreme ce acolo se afla o mulţime 
de bolnavi, a căror suferinţă, pentru cei mai mulţi, nu mai lăsa loc 
speranţei. Poate lipsi Dumnezeu dintr-o astfel de lume? Credem  
că, nu! Sarcina misiunii lui Mesia, potrivit profetului era să vindece 

                                                 
12 Vezi. D.A. Carson, op. cit.,  242. 
13 Cf. R. Schnackenburg, op.cit., 120; G. Zevini, op. cit., 129; D.A. Carson, op. 
cit., 242. Vezi şi Sf. Chiril al Alexandriei, op. cit., 240 .  
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orbii şi şchiopii, să mângâie pe cei zdrobiţi cu inima  etc.( Is.35,5 
ff; 42,7; 61,1 ff.) 

Există însă în versetul 6 trei verbe: ivdw.n - gnou.j - qe,leij 
care definesc caracteristica atitudinii lui Iisus faţă de cel paralitic: 

- Verbul ivdw.n arată că Iisus a avut ochi pentru cel în 
suferinţă, adică, atunci când nimeni nu-l mai vede pe cel fără de 
ajutor, îl vede Dumnezeu. 

- Verbul gnou.j arată pe un Dumnezeu care ştie totul şi că 
în virtutea acestei atotştiinţe vine în întâmpinarea omului părăsit 
de toţi. 

- Expresia-întrebare: Vrei (qe,leij) să te faci sănătos  (ùgih.j 
gene,sqai)?, pare la prima vedere, fără o logică şi fără un sens. Care 
bolnav nu vrea să devină sănătos? Ea are însă, totuşi, un sens. 
Marcată de verbul qe,leij arată că Iisus nu acţionează pentru 
vindecarea omului fără un DA conştient şi responsabil din partea 
acestuia. Întrebarea viza, de fapt, libertatea omului, pe care 
Dumnezeu o respectă, dar şi faptul că vindecarea stă şi în puterea 
noastră, mai precis, în voinţa noastră, în convingerea că putem 
dobândi ceea ce cerem.14 Dar, sensul ei profund va fi lămurit abia 
în final, la întâlnirea celui ce a fost bolnav, cu Iisus. Harul creează 
toate premisele mântuirii, dar fără un DA conştient şi determinat 
de voinţa omului, el nu operează pentru mântuirea lui. 

Răspunsul bolnavului este la fel de surprinzător ca şi 
întrebarea lui Iisus. Doamne - i-a răspuns el – nu am om care să mă 
arunce în scăldătoare, când se tulbură apa; că până vin eu, altul se coboară 
înaintea mea. (5,7) Se pare că bolnavul nu era limitat total în 
posibilităţile lui de a se mişca, dar o făcea greu, aşa că de fiecare 
dată era întrecut de un altul. Acest lucru denotă, evident, că era 
paralizat. 

                                                 
14 Sf. Chiril al Alexandriei, op. cit., 241. 
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Nu cunoaştem, din text, motivul pentru care el nu avea pe 
nimeni, în preajma sa, care să-l ajute. În primul rând, se pare că era 
şi sărac, pentru că nu avea slujitori. Dacă rudele sau cei apropiaţi, 
au decedat, sau, pur şi simplu, l-au părăsit; dacă va fi avut familie, 
sau nu, la fel, nu putem şti. Dar, putem cunoaşte un lucru: Faptul 
că el nu răspunde imediat afirmativ, şi anume, că vrea să se facă 
sănătos, cum în mod firesc ar fi trebuit să o facă, arată că, de fapt, 
el mai avea o suferinţă şi care, se pare, era mai grea decât 
infirmitatea sa fizică: este vorba de suferinţa de singurătate. Se 
pare că singurătatea, ca suferinţă a sufletului, este mai apăsătoare 
decât suferinţa fizică, a trupului. În cele din urmă, Iisus îl va 
vindeca însă de ambele suferinţe: trupeşte, se va însănătoşi, în 
sensul că se va ridica şi va putea să meargă, iar sufleteşte va avea 
de acum, mereu lângă el un OM, Şi anume, pe Omul Iisus, Cel ce 
este şi Dumnezeu. Cu Dumnezeu alături nu mai există nici 
singurătate şi nici suferinţă. 

Ceea ce este însă foarte uimitor, e faptul că bolnavul, cu 
toate că se găsea în această situaţie, nu a renunţat, rămânând în 
preajma scăldătorii. Nu cunoaştem însă timpul cât el a stat în jurul 
acestei scăldători. Desigur, este exclus să credem că el se găsea aici 
de 38 de ani. Nu este exclus ca el să fi venit aici chiar de puţin 
timp. Cert însă pare a fi un lucru: Evanghelistul va fi voit să 
transmită şi prin această lipsă de informaţie, un mesaj, şi anume 
că, în ciuda grelei neputinţe trupeşti şi a singurătăţii sufleteşti, 
bolnavul a nu fi pierdut speranţa însănătoşirii. Probabil că spera ca 
cineva, cândva, impresionat de aşteptarea sa răbdătoare, să-l ajute 
să coboare el primul în scăldătoare. Să fi fost şi acesta un motiv 
pentru care Iisus l-a căutat? Cu siguranţă, DA ! 

v. 8-9. Pe acest fond de aşteptări şi speranţe, Iisus îi spune: 
Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă! (le,gei auvtw/| o` VIhsou/j\ e;geire a=ron 
to.n kra,batto,n sou kai. peripa,tei) 
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Porunca lui Iisus se regăseşte ad litteram în descrierea 
vindecării paraliticului din Capernaum (Mc.2, 9.11). Atât modul în 
care relatează Ioan aici, cât şi cuvintele lui Iisus, corespund în mod 
izbitor cu relatările sinoptice (cf. şi Mt. 9,2 ff). 

Verbul e;geire arată că bolnavul zăcea pe un pat, care era, 
probabil, ceva în genul unei saltele. Astfel, putea fi uşor făcut sul şi 
purtat în spate. Numai aşa putem să înţelegem cuvintele lui Iisus: 
a=ron to.n kra,batto,n sou kai. peripa,tei. Verbul peripa,tei poate fi 
tradus şi prin: du-te!  În acest caz, Iisus prezenta, tuturor celor 
prezenţi, dovada însănătoşirii reale: Cel ce fusese paralitic, acum 
umbla. 

Dar, porunca lui Iisus: e;geire a=ron to.n kra,batto,n sou kai. 
peripa,tei! are, în viziunea evanghelistului, şi o semnificaţie 
profund teologică. Verbul e;geire, tradus cu ridică-te, poate fi tradus 
şi cu învie. Aşadar, în ridicarea celui bolnav există şi un indiciu 
simbolic al învierii spirituale şi trupeşti la o nouă viaţă. Ceea ce 
mai trebuie remarcat aici e şi faptul că vindecarea se produce în 
strânsă conexiune cu ascultarea poruncii lui Iisus, sau a cuvintelor 
Sale.15 Paraliticul se ridică după ce mai întâi ascultă şi îndeplineşte 
porunca lui Iisus. Aşadar, vindecarea este urmarea ascultării de 
cuvântul lui Iisus. În acest sens, Evanghelistul notează: Şi îndată 
omul s-a făcut sănătos şi şi-a luat patul şi umbla. Dar, ziua aceea era 
sâmbătă (5,9). 

Adverbul de timp euvqe,wj (îndată) arată rapiditatea cu care 
cuvântul lui Dumnezeu devine eficace; aproape că există o 
concomitenţă între rostire şi eficacitatea sa. Desigur, între cele două 
faze se găseşte, aproape întotdeauna, răspunsul pozitiv sau negativ al omului, 
marcat de credinţă sau necredinţă :  

- Cuvintele lui Iisus - „Credeţi că pot să fac Eu aceasta?  
- Răspunsul omului - Da, Doamne!  

                                                 
15 Vezi G. Maier, op. cit., 196. 
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- Săvârşirea minunii - Atunci s-a atins de ochii lor...” (Mt. 9, 
28-29); sau, un alt exemplu, după aceeaşi schemă:  

- Cuvintele lui Iisus - „Fratele tău va învia! 
- Răspunsul omului – Marta i-a zis: Ştiu că va învia la 

înviere.... 
- Săvârşirea minunii - Nu ţi-am spus că dacă vei crede, vei 

vedea slava lui Dumnezeu. ...Şi zicând acestea, a strigat cu glas 
mare: Lazăre, vino afară!” (In. 11, 23-24.40.43) 

Cuvintele din versetul 9: „Dar, în ziua aceea era sâmbătă” sunt 
considerate de mulţi comentatori ca fiind o introducere la pasajul 
următor16 şi care cuprinde reacţia iudeilor la minunea săvârşită de 
Iisus în zi de sâmbătă şi socotită ca o încălcare a sabatului. 

 

2. Omul care rămâne în păcat şi descoperirea lui Iisus 
(5,9b -18) 

 

v. 10-11. Reacţia iudeilor faţă de vindecarea săvârşită de 
Iisus este imediată: „Deci, ziceau iudeii către cel vindecat: Este zi de 
sâmbătă şi nu-ţi este îngăduit să-ţi ridici patul” (5,10). Este greu de 
precizat, cine sunt aceşti iudei la care textul face referire. Probabil, 
că erau cărturari, iudei erudiţi într-ale Legii. Legea iudaică privind 
sabatul era precisă: odihna era o poruncă dată de Însuşi 
Dumnezeu: „Păziţi, deci, ziua de odihnă, căci ea este sfântă pentru voi: cel 
ce o va întina, acela va fi omorât; tot cel ca va face într-însa vreo lucrare, 
sufletul acela va fi stârpit din poporul meu” (Exod 31,14).  

Acest precept se sprijinea pe menţionarea „odihnei lui 
Dumnezeu”, de care se face amintire la sfârşitul istorisirii creaţiei 
(cf. Exod 20,8-11; Deut. 5,12-15; Num. 15,32-36).  

                                                 
16 Vezi R. Schnackenburg, op. cit., 117-118. 
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Aşadar, acesta este motivul pentru care încălcarea legii 
sabatului era considerată o gravă greşeală, o încălcare a voii lui 
Dumnezeu, o violare a alianţei dintre Yahve şi poporul Său (Exod 
31,13-17). Conform „Mişnei”, a Tradiţiei iudaice rigide, a 
transporta ceva dintr-un loc într-altul era una dintre cele 39 de 
lucrări interzise în ziua sabatului.17 Profetul Ieremia consemnează 
şi el: „ Să nu scoateţi poveri din casele voastre în ziua sâmbetei (17,21). 
Acesta este, deci, motivul pentru care celui vindecat i se 
reproşează purtarea patului. 

Dar problema, dacă vindecările erau posibile în ziua de 
Sabat, s-a discutat chiar şi în iudaism şi, în mare parte, răspunsul a 
fost afirmativ. Astfel, în Talmud se spune: „În ziua de Sabat se 
încălzeşte apă pentru un bolnav, fie pentru a-i da de băut, fie pentru a-l 
răcori... Şi să nu se spună mai aşteptăm cu aceasta, poate se va însănătoşi, ci 
să i se încălzească imediat, deoarece posibilitatea unui pericol de moarte dă la 
o parte Sabatul...Învăţătorii noştri ne-au învăţat: În ziua de Sabat, omul să 
fie preocupat să salveze viaţa, şi anume, cu cât mai multă râvnă, cu atât este 
mai demn de laudă”.18 Aşadar, dacă Iisus vindeca în zi de Sabat, El 
rămânea în cadrul iudaismului. Cuvintele Sale: „Fiul Omului este 
Domn şi al Sabatului” (Mc. 2,28 ), nu anulau Sabatul, dar îi dădeau o 
altă dimensiune în raport cu Iisus.19 Cum Tatăl este superior 
Sabatului şi poate lucra în această zi, la fel, Iisus, egal cu Tatăl 

                                                 
17 Cf. Mishna Shab, 7,2, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Band VII, 
Stuttgart –Berlin- Köln,  1990, 8-9; Vezi şi D.A. Carson, op.cit,  244; R. 
Schnackenburg, op.cit., 122.   
18 Cf. B Ioma 84b, după G. Maier, op. cit. , 198. 
19 Şi sinopticii vorbesc despre controversele dintre Iisus şi iudei asupra 
sărbătorii Sabatului şi aduc întotdeauna 2 argumente pentru auto-apărarea lui 
Iisus: 1. Mântuirea omului este superioară Legii (Mc. 2,23-28; 3,1-6; Mt. 12, 3-4, Lc. 
6, 1-11; 13, 16-17; 14, 3-6); 2. Iisus se află deasupra Sabatului (Mt.12,8). Ioan face 
aluzie la primul argument în 7,23. 
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după fiinţă, este stăpânul Sabatului şi poate spune: Tatăl Meu până 
acum lucrează; şi Eu lucrez20 (5,17). 

Răspunsul omului, împotriva reproşului iudeilor, încearcă o 
scuză pentru a scăpa de orice acuzaţie: „El le-a răspuns: Cel ce m-a 
făcut sănătos, Acela mi-a zis: Ia-ţi patul şi umblă” (5,11). În realitate, 
răspunsul său reflecta caracterul superficial al omului, incapabil de 
a înţelege minunea săvârşită de Iisus. Dar, acest răspuns lasă să se 
întrevadă ceva din autoritatea divină a Celui ce l-a vindecat: Fostul 
paralitic ascultă porunca Lui, deşi, poate că, iudeu fiind, ştia că nu-
i este îngăduit să-şi poarte patul în zi de sabat. 

v. 12-14. Scena se transformă, treptat, într-un interogatoriu: 
„Ei l-au întrebat: Cine este omul acela care ţi-a spus: Ridică-ţi 
patul şi umblă ? (5,12)  

Întrebarea viza, se pare, interesul pentru cunoaşterea lui 
Iisus (cf. şi Lc.19,3), dar nu şi o inimă deschisă pentru a-l accepta. 
„Dar cel vindecat nu ştia cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din 
mulţimea care era în acel loc” (5,13). Se pare că avem de-a face şi cu 
un caz în care vindecarea a avut loc în absenţa credinţei. Nu 
cunoaştem pentru care motiv, Iisus se îndepărtase din acel loc: 
Voia să nu i se facă popularitate, prin care s-ar fi putut crea în 
jurul Său un climat de entuziasm popular, prejudicindu-i misiunea, 
sau urmărea altceva?  

Reîntâlnirea cu cel ce fusese paralitic, din finalul episodului, 
lasă mai degrabă loc celei de-a doua presupuneri. Iisus voia să aibă 
o întrevedere de taină cu el, pentru a-i putea transmite, în toată 
liniştea, ceea ce poate, acolo şi atunci, cel vindecat n-ar fi putut 
recepta, şi anume, că motivul suferinţei lui se găsea în el, adică în 
păcatele lui, şi nu în afara lui. De altfel, evanghelistul şi notează 

                                                 
20 Este de notat faptul că verbul evrga,zomai - a lucra, este folosit la prezent, cu 
sens absolut, atât pentru Tatăl, cât şi pentru Fiul şi exprimă egalitatea şi 
unitatea voinţei în lucrare. 
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acest amănunt: „După aceea, Iisus l-a găsit în Templu şi i-a zis: Iată că 
te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva mai 
rău” (5, 14). 

Versetul 14 pare a conţine un mesaj în aproape fiecare 
cuvânt. Se impun, aşadar, a fi nuanţate, în acest sens, câteva 
expresii: 

- Iisus l-a găsit în Templu – Nu ştim dacă cel vindecat se 
găsea în Templu pentru că participa şi el la „praznic”, sau pentru 
că venise acolo, ca să aducă, în mod special, o jertfă pentru 
vindecarea lui ( cf. Lev. 3,1 ff, 7,11ff. 28 ff ). Oricum, ceea ce este 
important e faptul că după vindecare, întâlnirea sa cu Iisus are loc în 
Templu. Oare să-l fi căutat Iisus şi aici ? Foarte probabil să fie aşa, 
întrucât evanghelistul notează faptul că Iisus este cel care l-a aflat 
în templu, şi nu că cel vindecat l-ar fi găsit pe Iisus. Dacă este aşa, 
atunci Dumnezeu îl caută pe om în ambele ipostaze: atât în 
suferinţă, cât şi în sănătate. Mesajul teologic al acestei căutări a 
omului, de către Dumnezeu, nu poate fi altul, decât că omul se 
găseşte permanent în preocuparea şi atenţia lui Dumnezeu, 
Creatorul său. În acest caz, el nu este niciodată singur. 
Singurătatea o simte doar atunci, când se îndepărtează de El prin 
păcat. 

- Iată că te-ai făcut sănătos – adică Dumnezeu a îngăduit 
să-ţi recapeţi sănătatea. Coroborată această expresie cu întrebarea 
lui Iisus, din preambulul minunii - Vrei să te faci sănătos? - arată 
că vindecarea a stat şi în puterile proprii ale omului. De aici 
decurge sensul expresiei „te-ai făcut sănătos” şi nu „Te-am făcut 
sănătos”. Înţelegem, aşadar, că minunile se săvârşesc într-o 
colaborare a omului cu Dumnezeu. Restaurarea şi repunerea lui în 
starea frumuseţii celei dintâi, pierdută prin păcat, se realizează prin 
puterea şi dorinţa lui Dumnezeu, dar în colaborare cu voinţa şi 
libertatea omului. 
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- Să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva 
mai rău – arată clar, că la baza suferinţei lui a stat un păcat. Nu se 
spune în ce va consta acest „mai rău” (cei/ron – comp. de la 
kako,j), dacă va repăcătui, dar mai rău decât 38 de ani de boală, nu 
mai poate fi decât blestemul veşnic.21

v. 15. Atunci omul a plecat şi a spus iudeilor că Iisus este Cel ce l-a 
făcut sănătos. 

Nu cunoaştem care este scopul pentru care omul vindecat 
a plecat să spună iudeilor că Iisus este autorul vindecării sale. 
Fostul paralitic trebuie să fi avut un singur scop: mărturisirea lui 
Iisus şi nici într-un caz denunţarea sa.22 Altfel, avertismentul din 
Templu, de a nu mai păcătui, nu şi-ar fi atins scopul.23 Dacă omul 
vindecat cunoaşte acum numele lui Iisus, devine clar că discuţia 
menţionată în versetul 14 trebuie să fi fost mai lungă, decât a 
relatat evanghelistul.24  
                                                 
21 Vezi şi G. Maier, op. cit., 202; R. Schnackenburg, op.cit., 123. C. K. Barrett 
este de aceeaşi părere, în comentariul său la Ioan: „The cei/ron ti can hardly 
be anything other than the Judgement (cf. v. 29)”, The Gospel According to St. 
John. An Introduction with Commentary and Notes on the Greek text, The 
Westminster Press Philadelphia, 1978, 255).  
22 Acest punct de vedere îl exprimă şi Sf. Chiril al Alexandriei: „... Îl vesteşte 
iudeilor nu ca îndrăznind să-I facă vreun rău, să se dovedească necredincios, ci 
ca, de vor voi şi ei să se vindece, să cunoască pe Doctorul vrednic de 
admiraţie.” (op. cit., 245);  
23 Există însă exegeţi care opinează pentru varianta denunţării lui Iisus, de 
către cel vindecat, iudeilor. Iată ce scrie, spre exemplu, G. Zevini: „Pouvant 
décider entre confesser sa foi ou ne pas adhérer à la personne de Jésus, il opte pour ce dernier 
choix, préférant à la vrai Vie le chemin de la mort: il va communiquer aux „Juifs” le nom 
de celui qui l’a guéri. N’apportant aucun témoignage sur Jésus, l’obligé se fait son accusateur 
et attire sur lui la haine des chefs qui „commencèrent à persécuter Jésus, parce qu’il faisait 
ces choses le Sabbat” (5,16)  (cf. op. cit. p. 132); Vezi şi D. A. Carson: „...in the 
present context, the motive can hardly be a desire to assign appropiate praise to Jesus...” 
(op. cit., 246). 
24 Ibidem, 203. 
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III. Dimensiunea spirituală a misiunii ca mesaj 

teologic pentru Biserică, în lumina episodului ”Vitezda”  
 

Analizat din perspectiva simbolismului teologic-
sacramental, specific ioaneic, episodul „Vitezda” capătă conotaţii 
eclesiologice, fiind vizată, în primul rând, misiunea Bisericii 
creştine. Gradaţia  descrierii minunii devine un tipar misiologic 
prin excelenţă. Potrivit „episodului Vitezda”, misiunea Bisericii 
trebuie să se desfăşoare în două planuri: în afara zidurilor ei şi în 
interiorul ei. 

 

1. Misiunea în afara „zidurilor” Bisericii  
 

a - Căutarea celor marginalizaţi 
 

Reconstituind episodul miraculos al săvârşirii minunii de la 
Bethesda, vizând un scop kerigmatic al Eclesiei, Ioan descrie 
evenimentul, dîndu-i, în simbolismul său, un profund sens 
teologic. 

Mulţimea bolnavilor suferinzi de diferite boli, din pridvoarele 
scăldătorii Bethesda, reprezintă o parte a umanităţii. Este o mulţime 
degradată, fizic şi moral, de suferinţă şi de perspectiva morţii 
sumbre, care aşteaptă mântuirea prin elemente miraculoase, în 
cazul de faţă, apa. 

Cele cinci pridvoare sub care se găsea poporul suferind, dar şi 
cei care-i însoţeau pe cei bolnavi, reprezintă, pentru unii exegeţi, 
25simbolul Legii lui Moise, cele cinci cărţi ale Torei, ineficace în a-l 

                                                 
25 Vezi C.H.Dodd, The Interpretation of the Fourth Gospel, Cambridge, 1953, 318 
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mântui pe om, dar care, nerespectate, devin acuzatoare înaintea lui 
Dumnezeu Tatăl (In. 5,45).26  

Dintr-o altă perspectivă, cele cinci pridvoare pot reprezenta, în 
simbolismul eclesiologic ioaneic, şi Biserica lui Hristos, care 
adăposteşte în interiorul ei toate categoriile umanităţii. Spre 
această mulţime suferindă se îndreaptă Iisus, se plasează în 
mijlocul ei, ia iniţiativa, reperând din mulţime doar pe unul, 
simbolul celor mai nevoiaşi, mai marginalizaţi, aproape de 
izbăvire, şi, totuşi, atât de departe de ea. Paraliticul era atât de 
aproape de apa tămăduitoare, şi, totuşi, n-o putea atinge: n-avea 
un om care să-l ajute. Iisus, cunoscându-i sclavia (robia) fizică şi 
morală, i se descoperă, fără însă a-i forţa libertatea: Vrei să fii 
vindecat? 

Există, aşadar, în acest episod, şi în acţiunea lui Iisus, 
imaginea unui model ideal de misiune a Bisericii. Putem să 
înţelegem din atitudinea lui Iisus, că Biserica trebuie să fie cea care 
să meargă spre lume, să se apropie de locul suferinţei, oriunde s-ar 
găsi ea, în lumea săracă sau bogată, în lumea celor tineri sau a celor 
vârstnici, a celor educaţi sau a celor simpli etc şi să repereze de 
acolo, în primul rând, pe cei mai suferinzi şi mai marginalizaţi.   

Biserica misionară ideală este doar aceea care se îndreaptă 
spre lume, provocând-o prin întrebările ei, asemenea lui Iisus, şi 
oferindu-i apoi începutul mântuirii şi al încorporării în ea, prin apa 
sfinţitoare din Sacramentul Sf. Botez (cf. Gal. 3,27). O Biserică, 
care aşteaptă să vină lumea spre ea, nu este o Biserică misionară.  

 

 

 

                                                 
26 Aceeaşi interpretare o dă şi G. Zevini, op.cit. 129. 
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b - Discreţia misiunii provocatoare. Mărturisirea lui Iisus 
 

Misiunea Bisericii trebuie făcută însă cu discreţia atitudinii 
lui Iisus. Întrebarea adresată bolnavului:  Vrei să te faci sănătos ?- a 
fost provocatoare,  pentru că în gândirea lui Iisus ea nu avea alt 
scop decât de a-l ajuta pe cel suferind să-şi învingă disperarea, dar 
mai ales de a-şi recunoaşte şi mărturisi starea de neputinţă 
absolută şi dependenţa sa totală de un om, care să-i vină în ajutor. 
Înţelegem, de aici, dimensiunea comunitară a mântuirii: ne mântuim doar 
„cu” şi „prin” alţii. 27

Întrebarea adresată de Iisus paraliticului este întrebarea 
crucială pe care El o adresează şi azi, fiecărui om, prin intermediul 
misiunii Bisericii Sale, pentru a-i încerca credinţa şi a-şi recunoaşte 
şi mărturisi păcatul. Singură experienţa persoanei lui Iisus este în 
măsură să transforme omul bolnav într-unul sănătos şi liber, apt să 
domine ceea ce l-a făcut sclav. Prin forţa cuvântului, Iisus 
deschide o cale plină de speranţă pentru cei care experimentează 
eliberarea de rău, bucuria vieţii în Duh, care este activitate şi viaţă 
purtătoare de rod. Acest gest de dragoste gratuită dinspre Biserică 
spre omul nevoiaş, dă contur spiritual misiunii acesteia. Aşadar, 
misiunea Bisericii, manifestată în lume, poate fi caracterizată ca o 
diaconie a faptei. Acest tip de misiune e la îndemâna oricui. 

Imaginea plecării şi a prezenţei celui vindecat în faţa iudeilor pentru 
a le mărturisi că Iisus este cel ce l-a vindecat, poate fi socotit un 
tablou cu elemente definitorii pentru misiunea Bisericii în 
conturarea cadrului mărturiei despre Iisus, pe care aceasta trebuie 
să o dea lumii contemporane. Orice întâlnire cu Iisus trebuie să 
însemne pentru fiecare creştin un prilej de a da mărturie despre El 
                                                 
27 Vezi mai multe detalii, în acest sens, Dumitru Stăniloae, Învăţătura ortodoxă 
despre mântuire şi concluziile ce rezultă din ea pentru slujirea creştină din lume, în  
„Ortodoxia”, XXIV, 1972, nr. 2, 195–212.   
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cu atât mai mult, cu cât Iisus îl înzestrează pe fiecare cu puterea 
Duhului Sfânt care îi fortifică puterea mărturisitoare. 

Nu trebuie trecut cu vederea încă un amănunt: Minunea lui 
Iisus se săvârşeşte la ”Vitezda” sub auspiciile unui praznic efemer. 
Misiunea Bisericii, în schimb, se desfăşoară permanent sub 
auspiciile veşnicului praznic – Hristos, Cel jertfit pe altarul 
Bisericii. Forţa acestei jertfe însoţeşte mereu pe misionar şi 
vindecă pe cel căruia i se vesteşte cuvântul. 

 

2. Misiunea Bisericii în interiorul ei 
 

 a - Căutarea celor vindecaţi 
 

Ceea ce apare ca o caracteristică specială a misiunii lui 
Iisus, în episodul ”Vitezda”, în partea a doua a sa, este faptul că 
Iisus este preocupat şi de omul sănătos – sarcină şi imperativ 
al misiunii Bisericii dintotdeauna. 

Este adevărat că Iisus a rostit: N-am venit să chem pe cei drepţi, 
ci pe cei păcătoşi la pocăinţă (Mt.9,13), dar cuvintele Lui nu înseamnă 
că spre primii nu este îndreptată acţiunea Sa mântuitoare, ci ele 
vor să accentueze doar faptul că scopul principal al Întrupării Sale 
a fost izbăvirea de sub păcat şi mântuirea celui căzut. Cel drept se 
mântuieşte, ajutând, iar cel păcătos se mântuieşte prin a fi ajutat de 
primul. 

Dar ceea ce este extrem de important, e faptul că dialogul 
dintre Iisus şi cel vindecat se desfăşoară în Templu, şi nu în afara lui. 
Aceasta semnifică că relaţia celui ce fusese vindecat de Iisus era 
acum alta cu Mântuitorul său, decât înainte. Ajutorul pe care îl 
primea acum nu viza recăpătarea sănătăţii, ci păstrarea ei.  
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Aşadar, în această direcţie trebuie să-şi canalizeze Biserica 
misiunea sa, pentru cei din interiorul ei, şi anume, pentru păstrarea 
sănătăţii sufleteşti şi a credinţei celei sănătoase a membrilor ei. 
Dar, această scenă nu vrea să spună că cei sănătoşi spiritual s-ar 
găsi doar în interiorul Bisericii. Nu, sunt şi în afara ei, dar cei ce 
nu-şi cultivă sănătatea sufletului în spaţiul haric al Bisericii, sunt 
doar pe jumătate sănătoşi (cf. Tit 1,9; 2,1). De aceea, misiunea 
Bisericii pentru o astfel de categorie rămâne definită, cu precădere, 
ca una exterioară, din afara ei zidurilor ei. De fapt, misiunea 
îndreptată spre cei ce au avut deja o experienţă cu Hristos este atât 
una exterioară, cât şi una interioară.  

 

 b -  Îndemnuri şi avertismente 
 

Întâlnirea dintre Iisus şi cel vindecat, în Templu, este 
centrată pe un îndemn – avertisment, dat de Hristos Domnul 
celui ce fusese odinioară paralitic: „De acum să nu mai păcătuieşti, ca 
să nu ţi se întâmple ceva mai rău” (5,14). Dar, aceste cuvinte sunt şi o 
asigurare că din acel moment, păcatele celui bolnav sunt iertate 
deplin de Dumnezeu şi că nu i se mai poate întâmpla nimic rău 
decât, dacă păcătuieşte din nou. Acest fapt îl avea în vedere Iisus 
când a afirmat: „Tatăl Meu până acum lucrează, şi Eu lucrez” (5,17). 
Lucrarea nevăzută a Tatălui de iertare a păcatelor, îl obligă şi pe 
Fiul la lucrarea văzută de vindecare a lumii. Este vorba aşadar, nu 
numai de o vindecare trupească, ci şi de una sufletească.28 În 
aceste cuvinte este concentrată esenţa misiunii lui Iisus, 
desfăşurată în Casa lui Dumnezeu. Aşadar, o componentă 
importantă a misiunii interioare a preotului este permanenta 
aducere aminte creştinilor, că la baza suferinţei din lume este 

                                                 
28 Vezi R. Schnackenburg, op.cit., 123. 
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păcatul, dar şi de asigurare că Iisus, dimpreună cu Tatăl Său, se 
găsesc permanent activi în lucrarea continuă de vindecare a lumii.  

Sf. Scriptură consemnează câteva astfel de exemple, în care 
suferinţa şi moartea năprasnică au venit ca urmare a păcatelor, 
cunoscute sau necunoscute: moartea galileenilor ucişi de Irod, 
moartea celor 18 oameni peste care căzuse Turnului Siloamului 
(Lc. 13, 1-5); moartea soţilor Anania şi Safira (F.Ap.5,1-11); 
suferinţa şi moartea celor ce nesocotesc Trupul şi Sângele 
Domnului  (I.Cor. 11,30) etc. 

Apostolul Pavel, definind acest adevăr, mărturisea în 
epistola sa, adresată creştinilor din Roma: „Necaz şi strâmtorare 
peste sufletul oricărui om care săvârşeşte păcatul...dar mărire, 
cinste şi pace oricui face binele” (Rom.2,9). 

Privit din acest punct de vedere, îndemnul-avertisment, dar 
în acelaşi timp şi mângâietor al lui Iisus, înţeles ca esenţa misiunii 
din Templu, poate fi socotit o diaconie a cuvântului, element care 
defineşte o componentă esenţială a misiunii Bisericii. 

 

Concluzii 
 

- Semnificaţia teologic-spirituală a Episodului „Bethesda” 
este legată de cea a episoadelor anterioare (Cana, Nicodim, 
Samarineanca) prin simbolismul apei, specific ioaneic. Ea devine 
însă eficace, doar atunci când este atinsă de un înger, simbolul 
harului lui Dumnezeu, care o umple de putere. Din această 
perspectivă ea devine simbolul Botezului creştin.29 În iconografia 
                                                 
29 Vezi  The Orthodox Study Bible. New Testament and Psalms, Nashville: 
Tennessee, 1997, 224. 
The Type: The Pool of 
Bethesda 

The Fulfilment: Jesus Christ 

A place of miracles A Person of miracles 
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ortodoxă episodul Vitezda este reprezentat ca simbolizând cristelniţa 
Botezului creştin. 

- ”Vitezda”, semnificând Biserica, devine locul prin excelenţă 
în care se descoperă îndurarea lui Dumnezeu care caută pe cel 
singur şi fără ajutor şi-l vindecă pe cel bolnav şi neputincios.  

-  ”Vitezda” devine şi locul de misiune eficace, dinamică, iar 
Iisus exponentul misiunii prin excelenţă. Modul etapizat în care se 
săvârşeşte minunea, devine un tipar, un model de misiune pentru 
Biserica din lumea contemporană. 

- Exponentul misiunii Bisericii, potrivit episodului ”Vitezda”, 
nu e numai preotul, ca urmaş direct al lui Iisus, ci fiecare creştin. 
La Bethesda existau « oameni » care făceau misiune, ajutându-i pe 
cei neputincioşi şi slujindu-i. Cuvintele slăbănogului: « Nu am 
om care ă mă arunce în scăldătoare, când se tulbură apa; că până vin eu, 
altul (probabil din cei care erau ajutaţi de alţii) se coboară înaintea 
mea », sunt edificatoare, în acest sens. Aşadar, o parte a misiunii 
Bisericii trebuie să cadă în sarcina Preoţiei Universale a tuturor 
creştinilor. Din acest punct de vedere, misiunea creştină, în natura 
sa, în viziune ioaneică, este una holistică.30

- Vindecarea de la ”Vitezda” devine şi un semn profetic 
pentru faptul că în noua creaţie a lui Dumnezeu, dobândită prin 
Întruparea lui Iisus, şi actualizată permanent în sacramentele 

                                                                                                                 
For one person at one time For everyone at any time 
Through angelic mediation Without angelic mediation 
For physical and temporal 
well-being 

For spiritual and eternal well-being which 
begins with baptism 

 
30 A se vedea amănunte, Jey J. Kanagaraj,  Missiological Significance of ‘Bearing 
Witness’ in John’s Gospel: Witnesses of Jesus and the Church , Referat prezentat în 
cadrul Seminarului “The Mission of the Church: Exegesis and Hermeneutics" 
la cea de-a 60-a Adunare generală a SNTS, Halle, 2005. 
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Bisericii, suferinţa şi boala vor fi biruite. Acest adevăr devine un 
element component al rezultatului misiunii Bisericii şi al speranţei 
oricărui creştin. 

- Episodul ”Vitezda” scoate în prim plan şi componenta 
kerigmatică a misiunii Bisericii, minunea vindecării slăbănogului 
subliniind, înainte de toate, puterea şi autoritatea cuvântului lui 
Iisus: Vindecarea are loc după ce cuvântul lui Iisus este ascultat. 
Aşadar, misiunea taumaturgică a Bisericii este în strânsă conexiune 
cu nevoia imperioasă de propovăduire şi ascultare a cuvântului lui 
Iisus. Acest mod de exprimare a Bisericii, taumaturgic şi 
kerigmatic, în lumea contemporană, devine, în acelaşi timp, şi o 
mărturisire vie a lui Iisus şi a prezenţei Sale în sacramentele şi 
lucrarea Bisericii. 


