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Abstract 
This article presents the way in which the Romanian 

versions of the New Testament render the question Jesus 
addresses His mother in John 2:4. In the first part of the article, 
the main interpretations of the event at Cana are surveyed and in 
the second part the text is subjected to a fresh exegesis. 

With regard to John 2:4, the Romanian versions of the 
New Testament fall into three categories: those who render Jesus’ 
question literally and unintelligibly, those who tend to soften it 
(the Catholic and Eastern-Orthodox versions) and those who 
render it as being abrupt and even harsh (the Protestant versions). 
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1. Introducere 
Între cele mai dificile probleme de interpretare şi traducere 

a NT se numără şi întrebarea pe care Iisus o adresează mamei sale 
la nunta din Cana, episod relatat în primele unsprezece versete ale 
celui de-al doilea capitol din Evanghelia a Patra. Încercarea de a 
rezolva această crux interpretum a generat o literatură secundară 
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bogată. La limită, o analiză istorică şi contextuală a întrebării ti, 
evmoi. kai. soi, se poate concretiza într-o disertaţie amplă, precum 
cea scrisă de Luis Chacón Gallardo.1 

După o prezentare sumară a cadrului evenimentelor (v. 1-
2), autorul aduce în prim-plan o criză neaşteptată care ameninţă 
sărbătoarea: insuficienţa vinului. Lui Iisus vestea îi este adusă de 
mama sa, de o manieră care înseamnă totodată şi aşteptarea tacită 
ca el să ofere o soluţie (v. 3). Răspunsul lui Iisus este neaşteptat 
(le,gei auvth/| ò VIhsou/j\ ti, evmoi. kai. soi,( gu,naiÈ ou;pw h[kei h ̀w[ra 
mou) şi poate fi interpretat, după cum vom vedea, în numeroase 
feluri. Cert este că, în ciuda reticenţei Mântuitorului de a da curs 
cererii care îi este adresată, Maria îi îndeamnă pe servitori să 
urmeze indicaţiile pe care le vor primi de la Fiul ei. 
Deznodământul este binecunoscut: între 500 şi 700 de litri de vin 
bun sunt puşi la dispoziţia invitaţilor. 2 

Conştienţi că v. 4 a făcut obiectul unei preocupări speciale, 
mai ales din partea exegeţilor catolici, deoarece, pentru a-l cita pe 
E. Haenchen, „creează dificultăţi pentru mariologie”,3 vom 
încerca, în cele ce urmează să creionăm un tablou diacronic al 
părerilor susţinute de comentatori cu privire la semnificaţia 
întrebării lui Iisus (ti, evmoi. kai. soi,( gu,naiÈ), să identificăm 
accentele teologico-dogmatice care le guvernează şi să analizăm 

                                                
1 Luis Chacón Gallardo, «Ti emoi kai soi»: Análisis histórico y contextual. Diss. 
Madrid, 2005, 290 p. (dir. A. Vargas-Machuca Gutiérrez). Teza nu ne-a fost 
accesibilă, dar o semnalăm ca exemplu-limită al specializării pe care o îmbracă 
astăzi cercetarea în domeniul teologiei şi filologiei biblice. 
2 Conform textului, cele 6 vase aveau o capacitate de 2-3 „măsuri”. O măsură 
(metrhth,j, -ou/) echivala, conform BDAG, cu 39,39 litri, ceea ce face ca 
limitele cantităţii totale să varieze între 472,68 şi 709,02 litri. 
3 E. Haenchen, A Commentary on the Gospel of John, vol. 1, cap. 1-6, (Hermeneia), 
trad. R. W. Funk, Philadelphia, Fortress Press, 1984 [ed. germ. 1980], p. 173. 
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modul în care este redat acest verset în traducerile româneşti ale 
Noului Testament. 
 
 

2. Ioan 2:4. Scurtă istorie a interpretării 
Nu doar modul în care s-a adresat Iisus maicii sale i-a 

intrigat pe comentatorii scripturii din toate timpurile, ci şi minunea 
în sine – preschimbarea apei în vin, mai ales în contextul remarcii 
pe care o face organizatorul nunţii despre excesele care survin cu 
această ocazie. După cum vom vedea, exegeţii Scripturii şi-au 
exersat adesea abilităţile interpretative tocmai în încercarea de a 
atenua aspectele considerate incomode. Pentru scopurile acestui 
referat, ne vom restrânge analiza la o selecţie reprezentativă de 
interpretări. 
 

2.1. Exegeza post-apostolică şi patristică 
Analiza noastră nu se va insista asupra unor dimensiuni 

secundare ale textului, ca de pildă, circumstanţele care au făcut ca 
Maria, Iisus şi ucenicii lui să participe la nuntă.4 Nici „obiectul” 
                                                
4 În interpretarea creştină timpurie, s-a încercat răspunderea la această 
întrebare prin completarea datelor absente cu informaţii izvorâte dintr-o 
pioşenie amestecată cu multă fantezie. Conform unui fragment apocrif editat 
de Forbes Robinson, Coptic Apocryphal Gospels: Translations Together with the Texts 
of Some of Them, Cambridge, 11896 [retip. 2004, Wipf & Stock], p. 165, Maria 
este soră cu unul dintre părinţii mirelui, care o şi atenţionează de fapt că vinul 
este pe terminate. J. H. Bernard, John, vol. 1, (ICC), New York, Scribner’s 
Sons, 1929, p. 73, menţionează o prefaţă monarhiană a Vulgatei care începe în 
felul următor: „Hic est Iohannes euangelista unus ex discipulis dei, qui virgo 
electus a deo est, quem de nuptiis uolentem nubere uocauit deus…” (Acesta 
este evanghelistul Ioan, unul dintre discipolii lui Dumnezeu, care a fost ales de Dumnezeu 
ca fecior, pe care Dumnezeu l-a chemat de la nuntă, când voia să se însoare…). Această 
tradiţie se regăseşte şi în Acta Ioannis: aflat (literalmente) pe marginea gropii, 
chiar înainte să moară, Ioan îşi recapitulează viaţa în rugăciune şi precizează că 
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acestui miracol nu ne va reţine atenţia (deşi prezenţa vinului în 
cantităţi atât de mari la nuntă sau folosirea verbului mequ,skw a 
stârnit comentarii interesante din partea exegeţilor). Ne 
interesează mai degrabă cum au interpretat comentatorii creştini 
timpurii scena de la Cana din perspectiva întrebării pe care Iisus o 
adresează Mariei.5 

Un gânditor timpuriu reprezentativ este Irineu, care, 
pornind de la ideea că Iisus lucrează totul la timpul potrivit şi într-
o ordine desăvârşită, scrie că aceasta a fost motivul pentru care 
Domnul a respins zorul nepotrivit al Mariei („Dominus, repellens eius 
intempestivam festinationem, dixit...”), adresându-i binecunoscutele 
cuvinte.6 

Între comentatori din secolele următoare se detaşează net 
Ioan Hrisostomul şi Augustin, ambii prin omilii la textul ioanin. În 
a XXI-a omilie la cea de-a patra evanghelie, Ioan Hrisostomul 
comentează intervenţia mamei susţinând că ea „a dorit atât să le 
facă mirilor o favoare cât şi, prin fiul său, să se facă remarcată, 
având poate acelaşi fel de sentimente omeneşti ca şi fraţii săi, când 

                                                                                                             
Iisus l-a împiedicat de trei ori să se căsătorească (dar nu se face vreo trimitere 
la Cana Galileii). Vezi Acta Ioannis, 113, în J. K. Elliott, The Apocryphal New 
Testament, Oxford, Clarendon Press, 1993, p. 337.  
5 Pentru exegeza patristică asupra versetului, vezi J. Reuss, „Joh. 2,3-4 in 
Johannes-Kommentaren der griechischen Kirche,” în J. Blinzler, O. Kuss, F. 
Mussner (ed.), Neutestamentliche Aufsätze. Festschrift für Prof. Josef Schmid zum 70. 
Geburtstag, Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 1963, p. 207-213, care 
conţine multe citate din scrierile unor gânditori creştini răsăriteni. 
6 Irineu, Adversus Haereses, III.16.7, citat în latină apud J. H. Bernard, A Critical 
and Exegetical Commentary on the Gospel According to St. John, vol. I, (ICC),  
Edinburgh, T&T Clark, 1928, p. 75. Pentru o traducere a lucrării lui Irineu în 
engleză, vezi Alexander Roberts & James Donaldson (editori), The Ante-Nicene 
Fathers: Translations of the Writings of the Fathers down to A.D. 325, vol. 1, Buffalo, 
NY, Christian Literature Publishing, 1885, p. 443. 
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i-au cerut: «Arată-te lumii»”.7 În opinia Părintelui răsăritean, 
dorinţa aceasta (a rudelor) de a avea parte de slavă de pe urma 
minunilor îl face pe Iisus să răspundă „mai vehement” 
(sfodro,teron) cu întrebarea din Ioan 2:4.8 Totuşi, continuă el, 
departe de a constitui o insultă, întrebarea aceasta (ca şi cea din 
Mat. 12:48) este menită să-i fie Mariei de ajutor, ca nu cumva să 
aibă despre el o părere mai joasă decât s-ar fi cuvenit. Pe scurt, 
dacă Maria ar fi dorit să fie onorată întotdeauna de Fiul ei ca 
mamă, (şi nu l-ar fi acceptat ca Stăpân al ei), El n-ar fi putut să-i 

                                                
7 Textul grecesc apud J. Reuss, loc. cit., p. 209, n. 20:  vEbou,leto ga.r kai 
evkei,noij kataqe,sqai ca,rin kai. èauth.n lamprote,ran poih/sai dia. tou/ 
paido.j) kai. ta,ca ti kai. avnqrw,pinon e;pasce kaqa,per kai. oì avdelfoi. 
auvtou/ le,gontej\ «dei/xon seauto.n tw/| ko,smw». Pentru trad. engl., vezi John 
Chrysostom, Homilies on the Gospel According to St. John, XXI.2, în NPNF, First 
Series, vol. 14, p. 74. Este interesant că o altă ediţie de limbă engleză a 
omiliilor, realizată de o călugăriţă catolică, Sister Thomas Aquinas Goggin 
(trad.), Commentary on Saint John the Apostle and Evangelist: Homilies [1-88], 
Washington, Catholic University of America Press, 1969, p. 206) prezintă o 
traducere diferită, care falsifică în mod grosolan textul: „Now, she desired 
both to obtain a favor for them and to enhance the favor itself because it would be 
bestowed by her Son” (s.n.). 
8 Textul grecesc: boulo,menoi th.n avpo. tw/n qauma,twn do,xan karpw,sasqai) 
dia. tou/to kai. auvto.j sfodro,teron avpekri,nato le,gwn\ ti, evmoi. kai. soi,, 
gu,nai; ou;pw h[kei h ̀w[ra mou) (Joh. Hom. 21,2 PG 59, 130). Goggin, op. cit., p. 
207, omite prima parte a textului citat şi traduce tendenţios partea rămasă: 
„This, then, was why He replied somewhat emphatically: ‘What wouldst thou have 
me do, woman? My hour has not yet come’” (s.n.). Pornind de la replica lui Iisus, 
Ioan Hrisostomul face o digresiune pentru a trata şi întrebarea „Cine sunt 
mama şi fraţii mei?” şi arată că rolul acesteia era de a corecta opinia rudelor 
sale despre El: „Iar ea, pentru că îl născuse, a dorit, după obiceiul altor mame, 
să-l îndrume în toate privinţele, când s-ar fi cuvenit să-l cinstească şi să i se 
închine.” J. Chrysostom, Homilies, în NPNF, vol. 14, p. 74 şi Sister T. A. 
Goggin (trad.), Homilies [1-88], p. 207. 
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îndrepte gândurile de la starea lui smerită actuală la înălţarea 
viitoare.9 

În aceeaşi omilie, predicatorul răsăritean revine asupra 
semnificaţiei pe care o are întrebarea lui Iisus. Maria a greşit 
pentru că cererea privind minunea vine de la ea, nu de la cei aflaţi 
în nevoie, cum ar fi fost de aşteptat: 

„De aceea a mustrat-o atunci, zicând: ce te priveşte pe tine şi 
ce mă priveşte pe mine aceasta, femeie? – învăţând-o pe 
viitor să nu mai facă astfel de lucruri; căci îi păsa de cinstirea 
faţă de mama sa, dar mult mai mult de mântuirea sufletului 
[ei] şi de binefacerea faţă de cei mulţi, pentru care şi 
îmbrăcase trup omenesc. Aceste cuvinte nu erau deci ale 
unuia care vorbeşte necuviincios cu mama sa, ci ale unei 
multe purtări de grijă care să o îndrepte pe ea şi, în acelaşi 
timp, să orânduiască astfel, încât minunile să aibă loc cu 
cinstea cuvenită.”10 

                                                
9 J. Chrysostom, Homilies, NPNF, vol. 14, p. 74. T.A. Goggin traduce: 
„Otherwise, He could not have led her up from this earthly attitude to that 
perfection which is hers, if she expected always to be honored as by her Son, 
but did not look for Him to come as her Lord”, p. 208. După cum se poate 
constata, textul se referă la „înălţarea” Mariei, nu la cea a lui Iisus. De această 
dată, lipsa accesului direct la textul grec din PG face imposibilă verificarea 
independentă a celor doi traducători. 
10 Textul grecesc apud J. Reuss, loc. cit., p. 212: Dio. kai. to,te evpeti,mhse le,gwn\ 
ti, evmoi. kai. soi.( gu,nai, paideu,wn auvth.n eivj to. me,llon mhke,ti ta. toiau/ta 
poiei/n) e;mele ga.r auvtw/| kai. th/j eivj th.n mhte,ra timh/j( pollw/| de. ple,on 
th/j swthri,aj th/j kata. yuch.n kai. th/j tw/n pollw/n euvergesi,aj diV h[n kai. 
th.n sa,rka ùpe,du) ouv toi,nun avpauqadiazome,nou pro.j th.n mhte,ra tau/ta ta. 
r̀h,mata h=n avllV oivkonomi,aj pollh/j r̀uqmizou,shj auvth.n te evkei,nhn kai. ta. 
qau,mata meta. th/j proshkou,shj gene,sqai paraskeuazou,shj avxi,aj. 
Traducerea făcută de Thomas Aquinas Goggin, op. cit., p. 209 spune: „That is 
why He then objected: 'What wouldst thou have me do, woman?'—to instruct her 
not to make requests in just this way in future. He intended, to be sure, that 
honor be shown both to Himself and to His Mother, but much more was He 
taking thought for her soul's welfare and for the advantage of mankind for 
whose sake He had even clothed Himself in the flesh. These words were not, 
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Un contemporan al lui Ioan Hrisostomul, Apolinarius de 
Laodicea, din ale cărui scrieri nu s-au păstrat decât fragmente, 
echivalează expresia ti, evmoi. kai. soi, cu remarca e;aso,n me [Lasă-
mă!] a lui Dumnezeu faţă de Moise (Ex 32:10 şi Deut. 9:14)11 

Celălalt mare scriitor patristic timpuriu, Aurelius Augustin, 
comentează episodul în mai multe lucrări. În Despre armonia 
evangheliilor, atunci când tratează relaţia dintre Ioan şi ceilalţi 
evanghelişti, autorul scrie: 

 „Iisus nu o respinge [pe Maria], deoarece trupul îl primise de 
la ea. Dimpotrivă, scopul lui este să transmită concepţia 
privind divinitatea Lui, concepţie care este cu atât mai 
potrivită acum, când urmează să preschimbe apa în vin; iată 
divinitatea care o crease pe acea „femeie” şi care nu fusese 
zămislită de ea.”12 

Aceeaşi ideea se regăseşte într-o altă formă în Despre credinţă 
şi crez. Cu referire la versetul mult comentat, Augustin susţine, 
într-o încercare de a contracara necredinţa maniheilor în statutul 
Mariei ca mamă pământească a lui Iisus, ca răspunsul lui Iisus ne 
îndeamnă să înţelegem că „din perspectiva statutului său de 
Dumnezeu, nu se poate vorbi de o mamă pentru El”.13 

                                                                                                             
then, those of one speaking censoriously to His Mother, but of divine 
Providence, both directing her destiny and arranging that His miracles take place 
with befitting dignity” (s.n.). 
11 Textul grecesc apud J. Reuss, loc. cit., p. 209: Oi=den h ̀mh,thr peiqh,nion wj̀ 
uìo.n auvth/| gino,menon to.n ku,rion) kai. dh. kai. h ̀ avpo,krisij tou/to 
evpedei,xato ti, evmoi. kai. soi,( gu,nai\ ẁj ga.r duswpei/n duna,,menoj tou/to 
avpekri,nato oi-on h=n to. tou/ qeou/ pro.j Mwuse,a\ «e;aso,n me» [Ex 32:10] ẁj 
duna,menon dhladh. duswph/sai kai. pei/sai) eivdui/a dh. kai. pistikw/j pro.j 
auvth.n diakei,menon kai. evk th/j avpokri,sewj or̀w/sa pro.j th.n avxi,wsin evggu.j 
evpineu,onta toi/j diako,noij evpita,ttei poiei/n o[ keleu,ei) 
12 Augustin, The Harmony of the Gospels, IV.10.11, în NPNF, First Series, vol. 
VI, p. 232. 
13 Augustin, On Faith and Creed, IV.9, în NPNF, First Series, vol. III, p. 325. 
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Lucrările citate mai sus ating doar în treacăt problematică 
din Ioan 2:4. O expunere mai detaliată a versetului are loc în 
omiliile lui Augustin la Evanghelia după Ioan. Cu referire la 
versetul în cauză, Augustin se întreabă retoric: „A venit oare la 
nuntă cu scopul de a ne învăţa înjosirea mamelor?”14 Fiindcă 
răspunsul este evident, Părintele apusean trece la interpretarea 
răspunsului, pe care îl parafrazează după cum urmează: 

„Acel ceva din mine care face minuni nu a fost născut de 
tine, căci nu ai dat naştere divinităţii mele; dar pentru că ai 
purtat slăbiciunea mea [i.e. natura umană, n.n.], te voi 
recunoaşte atunci când acea slăbiciune va atârna pe cruce.”15 

Augustin continuă şi aici polemica sa cu maniheii, arătând 
că, prin apelativul „femeie”, Iisus nu contestă maternitatea Mariei, 
ci doar autoritatea ei în sfera de acţiune care ţine de divinitatea 
lui.16 

Un alt comentator, mai puţin cunoscut, Ammonius din 
Alexandria (sec. V sau VI), autor al unor comentarii biblice din 
care se păstrează doar fragmente, scrie că Iisus o mustră pe mama 
sa pentru intervenţia ei inoportună, dat fiind că Dumnezeu nu are 
nevoie să i se reamintească vreun lucru.17 

                                                
14 Augustin, Tractates on John 1-10, trad. John W. Rettig, (vol. 78 din The Fathers 
of the Church), Washington, Catholic University of America Press, 1988, p. 183, 
citat de Craig S. Farmer, The Gospel of John in the Sixteenth Century: The Johannine 
Exegesis of Wolfgang Musculus, New York, Oxford University Press, 1997, p. 15. 
15 Augustin, Tractates, p. 188, citat de Craig S. Farmer, Gospel of John, p. 20. 
16 Craig Farmer, Gospel of John, p. 20. 
17 Ammonius, Fragments on John, 57, în Joel C. Elowsky & Thomas C. Oden 
(editori), John 1-10 (Ancient Christian Commentary on Scripture), Downers 
Grove, IVP, 2006, p. 91. Textul grecesc apud J. Reuss, loc. cit., p. 212: Th/| de. 
mhtri. evpime,mfetai wj̀ avkai,rwj up̀omnhsa,sh| qeo.n up̀omnh,sewj mh. deo,menon, 
avnti. tou/ eivpei/n mh. no,mize, me mo,non a;nqrwpon ei=nai avlla. qeo,n. Un alt 
fragment citat de J. Reuss pe aceeaşi pagină spune: Me,mfetai th.n mhte,ra 
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2.2. Exegeza medievală şi protestantă 
Între comentatorii medievali care scriu despre nunta din 

Cana se numără Hugh de St. Cher (c. 1195-1263), Toma d’Aquino 
(1224-1274) şi Denis Carthusianul (1402-1471). Interpretările 
acestora sunt în strânsă legătură cu cele aflate în circulaţie în Evul 
Mediu şi acordă încă o mare importanţă unor chestiuni precum 
înrudirea dintre Maria şi mire sau identitatea mirelui, presupus a fi 
fost Ioan.18 Cum însă această idee contrazicea o altă tradiţie, 
conform căreia Ioan ar fi rămas virgin, Hugh şi Denis, de 
exemplu, încearcă să le armonizeze, fiecare în felul lui.19 

O altă temă de reflecţie ţine de motivaţia acţiunilor Mariei 
în intervenţia pe care o are pe lângă fiul ei. Dacă Ioan Hrisostomul 
fusese destul de drastic în evaluarea sa, comentatorii medievali 
consideră conduita Mariei ireproşabilă.20 
                                                                                                             
pro.j qaumatourgi,an auvto.n parormw/san para,kairon, (Îi găseşte vină mamei sale 
fiindcă îl grăbise să facă minunea înainte de vreme). 
18 De pildă, comentatorii medievali îi atribuiau lui Ieronim un prolog anonim 
conform căruia mirele de la Cana ar fi fost apostolul Ioan (vezi n. 2). Ideea a 
fost susţinută, în mod eronat, de Bonaventura, Albert cel Mare, Hugh de St. 
Cher şi Nicolae de Lyra. Vezi Craig S. Farmer, The Gospel of John, p. 189, n. 26, 
care face referire la colecţia Quaracchi, Doctoris Seraphici S. Bonaventurae opera 
omnia (Quaracchi: Collegium S. Bonaventurae, 1882-1902), 6:243, n. 2, 245, n. 
1. 
19 Craig S. Farmer, The Gospel of John, p. 16, prezintă succint interpretările celor 
doi: (1) Hugh (Postilla super Joannem, fol. 278r), deşi se îndoieşte că Ioan ar fi 
fost mirele de la Cana, este de părere că, şi dacă ar fi fost, el nu a renunţat la 
decizia de a rămâne virgin, ci a pierdut temporar fecioria minţii (recuperabilă 
prin penitenţă), dar nu şi pe cea a trupului (irecuperabilă, odată pierdută); (2) 
Denis Carthusianul (Enarratio in Joannem, p. 313) nu are obiecţii faţă de tradiţia 
care face din Ioan mirele de la Cana şi nepotul Mariei, însă afirmă că Iisus a 
venit la nuntă tocmai pentru a-l convinge să aleagă viaţa religioasă în locul 
căsătoriei. 
20 Ne este iarăşi de ajutor sinteza lui Craig S. Farmer, op. cit., p. 17: (1) 
D’Aquino susţine că intervenţie Mariei izvorăşte din bunătate şi milă. Maria 
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Exegeza protestantă a reluat interpretările mai vechi ale 
textului sau a propus altele noi. Comentariile şi predicile bazate pe 
acest text (mai ales că episodul a devenit subiectul omiletic 
preferat al reformatorilor) răstoarnă complet vechea interpretare 
(Iisus vine la nuntă pentru a-l convinge pe Ioan să adopte 
celibatul) şi subliniază că, prin participarea la festivitatea nupţială, 
Iisus validează căsătoria (ridicată aşadar la rangul de principală 
instituţie social-religioasă).21 Inutil să mai adăugăm, dacă pentru 
comentatorii anteriori Maria era ridicată, cu ajutorul acestui text, la 
statutul de mediatrix, pentru Luther şi continuatorii săi, eficacitatea 
rugăciunilor de mijlocire ale Mariei (şi, a fortiori, ale sfinţilor) este 
pusă sub semnul întrebării pe baza aceluiaşi text. Maria rămâne în 
principal un model de supunere. Într-o predică din 1525, Luther 
desprindea, între alte numeroase învăţături, şi următorul aspect: 
prin asprimea cu care îi vorbeşte mamei sale, Hristos arată că nu 
există pe pământ autoritate mai mare decât cea a lui Dumnezeu.22 

Dialogul dintre Hristos şi mama lui s-a constituit pentru 
mulţi exegeţi protestanţi într-o veritabilă muniţie, folosită în 

                                                                                                             
este un model de mijlocire în rugăciune, iar prin cererea ei se revelează în 
ipostaza de mediatrix. (2) Potrivit lui Hugh, Maria a vrut să evidenţieze două 
lucruri: compasiunea ei faţă de săraci şi puterea Lui. (3) Pentru Denis, mama 
lui Iisus constituie un exemplu nu atât de rugăciune, cât de ascultare 
monahală. 
21 Pentru o excelentă trecere în revistă a conţinutului predicilor protestante 
bazate pe Ioan 2:1-11, vezi Beth Kreitzer, Reforming Mary: Changing Images of the 
Virgin Mary in Lutheran Sermons of the Sixteenth Century, New York, Oxford 
University Press, 2004, p. 93-108. 
22 apud Beth Kreitzer, Reforming Mary, p. 97. După cum arată autoarea (p. 98), 
într-o altă predică din acelaşi text, aflată în Winterpostille din 1528, Luther 
critica vehement legenda conform căreia mirele şi mireasa de la nuntă erau 
Ioan Botezătorul (!) şi Maria Magdalena. Cât despre Maica Domnului, Luther 
spune că ea este un exemplu puternic de credinţă. Această linie de interpretare 
s-a păstrat şi în predica din 1544 (în Hauspostille) 
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lansarea unor atacuri vehemente împotriva mariologiei catolice. 
Nu toţi au utilizat însă textul în acest fel. Wolfgang Musculus 
(1497-1563), de pildă, îşi limitează remarcile polemice şi continuă 
să vadă în intervenţia Mariei un model de compasiune şi 
credinţă.23 Alţi comentatori n-au fost însă la fel de irenici. Pentru 
ei, gestul Mariei înseamnă o depăşire a sferei de autoritate şi, chiar 
dacă este bine intenţionat, constituie o „greşeală”, o dovadă de 
slăbiciune (imbecillitas, Nicolaus Selneccer; Gebrechen, Martin 
Chemnitz).24 Alţi comentatori se dezlănţuie pur şi simplu 
împotriva practicilor religioase ale vremii, iar criticile lor sunt 
probabil rezumate în mod tipic de Christoph Vischer: 

Domnul Hristos a vrut mai cu seamă să împiedice şi să 
curme obiceiul abominabil, blasfemator şi superstiţios al 
papistaşilor, în aşa fel încât să nu cerem ajutor sau să ne 
îndreptăm spre sfânta Fecioară Maria şi alţi sfinţi morţi, şi să 
aşteptăm mai multă mângâiere de la ei decât de la Hristos 
însuşi, izvorul oricărui har.”25 

Aceste câteva trimiteri la repertoriul omiletic imens al 
predicatorilor germani dovedeşte că, pentru Luther şi succesorii 
săi, Maria este un personaj înzestrat cu toate virtuţile teologice 
(compasiune, credinţă, perseverenţă, ascultare), dar în acelaşi timp 
failibil prin modul în care încearcă să intervină în treburile divine. 
În orice caz, iniţiatorii şi susţinătorii Reformei cred unanim că ea 
nu poate interveni în vreun fel pentru a-l influenţa pe Hristos. 
Linia de demarcaţie este foarte clară: în procesul de mântuire al 
omului, Maria nu are niciun rol. 

                                                
23 Craig S. Farmer, The Gospel of John, p. 17-18. Totuşi, scrie Musculus, maniera 
ei exemplară de a se purta nu justifică în niciun fel închinarea şi adorarea 
superstiţioasă cu care o asaltează admiratorii ei (p. 19).  
24 Beth Kreitzer, Reforming Mary, p. 106. 
25 Christoph Vischer, Außlegung der Euangelien…Vom Aduent bis auff Ostern 
(1570), tiijv, apud Beth Kreitzer, p. 106. 
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2.3. Exegeza modernă 
2.3.1. Comentatori catolici 
Ultima sută de ani a cunoscut o atenuare a spiritului 

polemic care i-a animat pe comentatorii din veacurile precedente. 
Diferenţele confesionale s-au păstrat însă în prima jumătate a 
secolului al XX-lea, după cum vom vedea la începutul secţiunii de 
faţă. 

Exegeţi catolici moderni precum Langrange (în 1925) şi, 
mai recent, Schnackenburg au fost de părere că ti, evmoi. kai. soi, 
înseamnă de fapt „Ce doreşti să fac?”26. La o soluţie similară 
ajunge şi Derrett, dar nu fiindcă este condiţionat de un angajament 
confesional anume, ci fiindcă interpretează întrebarea lui Iisus prin 
analogie cu o expresie din caldeeană (i.e. East Syrian); astfel, 
întrebarea ar sugera unitatea de gândire dintre Iisus şi mama lui şi 
ar trebui tradusă: „De ce îmi vorbeşti de această nevoie? Se 
înţelege de la sine.”27 

Încercări de a fundamenta rolul de mediatrix al Mariei pe 
baza episodului de la Cana s-au mai făcut şi în ultimii. Ca exemplu 
putem da articolul lui Joseph A. Grassi, care sugerează pentru 
membrii comunităţii ioanine pasajul era menită să arate că Maria 

                                                
26 M.-J. Lagrange, Evangile selon Saint Jean, Paris, J. Gabalda, 1925, p. 56 şi R. 
Schnackenburg, The Gospel according to St John, tr. de K. Smyth, C. Hastings et 
al., vol. 1, p. 328 (3 vols., Burns and Oates, 1968–1982; vol. 4 doar în germană, 
subintitulat Ergänzende Auslegungen und Exkurse, Freiburg, Herder, 1984). 
Informaţiile nu provin direct de la cei doi autori, ci via D. A. Carson, The 
Gospel according to John (Pillar), Grand Rapids, Eerdmans, 1991, p. 171. 
27 J.D.M. Derrett, Law in the New Testament, Londra, DLT, 1970, p. 241-242, 
apud Beasley-Murray, John (WBC), Dallas, Word, 1999, p. 34. 
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continuă funcţia sa de mamă iubitoare, aducând cererile lor către 
fiul ei.28 

Trebuie precizat însă şi că nu toţi comentatorii catolici au 
căutat să interpreteze textul pentru a-l face neproblematic. 
Raymond Brown, de exemplu, biblist catolic american, autor al 
unui comentariu de referinţă la Ioan, precizează că folosirea de 
către Iisus a termenului „femeie” are ceva unic, prin faptul că vine 
din partea unui fiu în relaţia cu mama lui, fapt fără precedent în 
scrierile de limbă ebraică sau de limbă greacă.29 Cu referire la 
semitismul avut în vedere de noi, Brown îi explică pe larg 
valorile30, conştient de modul în care unii cercetători s-au folosit 
de paralela din 2 Sam. 16:10 (care pare a spune: „Faptul nu ne 
priveşte pe noi”) pentru a susţine că acesta este şi sensul remarcii 
lui Iisus, i.e. lipsa vinului nu este nici preocuparea lui, nici a mamei 
sale. Totuşi, este de părere Brown, în lumina referirii la „ora mea”, 
Iisus pare să nege doar propria lui implicare în rezolvarea 

                                                
28 J. A. Grassi, „The Role of Jesus’ Mother in John’s Gospel: A Reappraisal” 
în The Catholic Biblical Quarterly 48 (1986), p. 67-80. În mod cu totul 
surprinzător, autorul nu alocă decât trei rânduri întrebării lui Iisus din 2:4: 
„This statement seems to have a negative nuance. However, C. H. Giblin has 
pointed out through Johannine parallels that the words do not necessarily 
mean a refusal to act” (p. 78). Articolului lui Giblin, la care se face referire, 
este intitulat “Suggestion, Negative Response, and Positive Action in St. 
John’s Portrayal of Jesus,” în NTS 26 (1980), p. 197-211. 
29 R. Brown, John 1-12 (AB 29), Doubleday, Garden City, NY, 1966, p. 99. 
30 Potrivit lui Brown, op. cit., p. 99, expresia poate fi folosită (a) când o 
persoană o necăjeşte în mod nedrept pe o alta (iar reacţia este una de 
ostilitate), sau (b) când unei persoane i se cere să se implice într-o chestiune 
care nu o priveşte (şi exprimă o simplă detaşare). Pentru Brown, la nunta din 
Cana avem de-a face cu situaţia de tip (b). 
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problemei.31 Este demn de remarcat că aceeaşi perspectivă se 
regăseşte esenţialmente şi în lucrarea Mary in the New Testament, 
rezultată în urma unei remarcabile colaborări interconfesionale 
între teologii americani luterani şi cei catolici.32 În privinţa scenei 
de la Cana, autorii se arată conştienţi că încă din antichitate 
anumiţi comentatori au văzut în întrebarea lui Isus o mustrare, dar 
şi că cei mai mulţi au vorbit doar de o disocierea a lui Isus de 
Maria.33 

Pentru John Painter, deşi pasajul ne spune că mama lui 
Iisus este cea care îi adresează cererea, Iisus nu recunoaşte relaţia 
ca atare, disociindu-se de cererea ei, dar acţionând pentru 
rezolvarea problemei.34 Distanţa instituită de Hristos între el şi 
mama lui este remarcată şi de Francis J. Moloney.35 

Nu de aceeaşi părere este Matand Bulembat, care vede în 
Iisus pe adevăratul mire al la nunţii, iar în Maria pe adevăratul 

                                                
31 R. Brown, op. cit., p. 99. Aşa cum vom vedea, există traduceri româneşti ale 
NT care ilustrează interpretarea criticată de Brown, ceea ce sugerează că avem 
de-a face cu o „teologizare” a actului traducerii. 
32 R. E. Brown, K.P. Donfried et al. (ed.), Mary in the New Testament, 
Mahwah/Paulist Press şi Philadelphia/Fortress Press, 1978. 
33 R. E. Brown, K.P. Donfried et al. (ed.), op. cit., p. 191. Textul mai spune: 
„Astfel, cel puţin ceea ce cere Maria, sau aspectul sub care îi vorbeşte lui Iisus, 
nu aparţine înţelegerii pe care o are Iisus despre lucrarea pe care i-a 
încredinţat-o Tatăl.” 
34 J. Painter, „Quest Stories in John 1-4” în JSNT 41 (1991), p. 33-70, studiu 
preluat şi în lucrarea The Quest for the Messiah. The History, Literature and Theology 
of the Johannine Community, Edinburgh, T & T Clark, 1991, p. 156. 
35 F. J. Moloney, The Gospel of John, (SP), Collegeville, Liturgical Press/Michael 
Glazier, 1998, p. 67. 
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organizator (avrcitri,klinoj) al acesteia.36 Potrivit lui Bulembat, 
relaţia de încredere existentă între interlocutori face ca întrebarea 
lui Iisus să însemne de fapt: „Ce avem de câştigat din această 
chestiune?”, „Ne priveşte oare cu adevărat această problemă?” sau 
„În ce fel putem acţiona în această problemă?” În final, teologul 
african ajunge la concluzia că în Ioan 2:4 Iisus o întrebă pe mama 
sa dacă situaţia îi priveşte.37 Aşadar, Iisus nu o mustră pe mama 
lui, ci face o observaţie, fără a fi nepoliticos, cum pare la prima 
vedere. 
 

2.3.2. Comentatorii protestanţi şi evanghelici 
Către sfârşitul sec. al XIX-lea, comentariul lui B. F. 

Westcott îi asigura pe cititori că „termenul [femeie] nu conţine, în 
original, nici cea mai mică urmă de mustrare sau severitate,” ci 
denotă „respect curtenitor, chiar tandreţe.”38 Totuşi, expresia ti, 
evmoi. kai. soi, are rolul de a arăta că „acţiunile fiului lui Dumnezeu, 
acum că şi-a început lucrarea divină, nu mai depind în vreun fel de 
sugestiile unei femei, fie ea şi mama lui.”39 Tot în primele decenii 
ale sec. al XX-lea, J. H. Bernard scria: „expresia [ti, evmoi. kai. soi,] 
nu implică întotdeauna reproş, dar îl sugerează. Aici pare să 

                                                
36 Jean-Bosco Matand Bulembat, „Head-Waiter and Bridegroom at the 
Wedding at Cana: Structure and Meaning of John 2.1-12” în Journal for the 
Study of the New Testament, 30.1 (2007), p. 55-73. 
37 J.-B. M. Bulembat, „Head-Waiter and Bridegroom”, p. 65. 
38 B. F. Westcott, The Gospel according to St. John. Introduction and Notes 
on the Authorized Version, Londra, J. Murray, [11881] 1908, p. 36. 
39 B. F. Westcott, op. cit., p. 37. Ideea că Iisus nu îngăduie să fie îndemnat la 
acţiune de vreun agent uman, chiar şi dacă e vorba de mama lui, fiind condus 
exclusiv de voia Tatălui, se regăseşte şi la E. Haenchen, A Commentary on the 
Gospel of John, vol. 1, cap. 1-6, (Hermeneia), trad. R. W. Funk, Philadelphia, 
Fortress Press, 1984 [ed. germ. 1980], p. 173. 
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sugereze în mod blând existenţa unei neînţelegeri: «mă voi îngriji 
de asta; ar fi mai bine dacă ai lăsa totul în seama mea».”40 

C. K. Barrett este de părere că exprimarea este „abruptă şi 
trage o linie clară de demarcaţie între Iisus şi mama lui”, ceea ce 
pare să însemne: „Nu poţi emite nicio pretenţie asupra mea 
deocamdată.”41 D. A. Carson consideră că tonul lui Iisus nu este 
nepoliticos, ci abrupt, şi că echivalează cu o mustrare moderată.42 

Potrivit lui L. Morris, vorbele lui Iisus arată că între el şi 
mama lui există acum o barieră, fiindcă Iisus instituie o nouă 
relaţie, iar în lucrarea sa publică el nu mai este în principal „fiul 
Mariei”, ci „Fiul Omului”.43 

2.3.3. Aspecte culturale şi gramaticale 
Tot în ultimii ani, episodul de la Cana a fost analizat dintr-

o perspectivă care combină descoperirile antropologiei culturale şi 

                                                
40 J. H. Bernard, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel 
According to St. John, vol. I, (ICC),  Edinburgh, T&T Clark, 1928, p. 75. 
41 C. K. Barrett, The Gospel According to St. John: An Introduction with 
Commentary and Notes on the Greek Text, Philadelphia, Westminster Press, 
21978, p. 191. 
42 D. A. Carson, The Gospel according to John (Pillar), Grand Rapids, Eerdmans, 
1991, p. 170. Pentru autor, refuzul lui Iisus este totuşi curtenitor. Lecţia pe 
care o învaţă Maria este probabil parte a sabiei care îi va străpunge sufletul 
(Luca 2:35). 
43 L. Morris, John (NICNT), 1995, p. 158. Autorul face referire la un 
comentator catolic, J. Cortés, care consideră că Iisus spune următoarele: „Ce 
s-a schimbat între noi? De ce eziţi să-mi ceri o minune? Ceasul Patimii mele, 
în care nu vei putea să-mi ceri vreo minune, iar eu nu voi mai putea să le 
îndeplinesc, nu a venit încă. Eşti, ca întotdeauna, mama mea, iar eu sunt fiul 
tău. Prin urmare, voi accepta bucuros cererea ta” (New Testament Abstracts, III 
[1958-1959], p. 247). Ideea că Iisus urmăreşte să fixeze parametrii relaţiei sale 
publice cu mama lui se întâlneşte şi la G. L. Brochert, John 1-11 (NAC 25A), 
Nashville, Broadman & Holman, 1996, p. 155. 
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pe cele ale sociologiei.44 Între sintagmele favorite ale cercetătorilor 
din acest domeniu se numără „sporirea onoarei” şi „menţinerea 
relaţiilor reciproce”. În această cheie scrie şi Ritva Williams 
studiul45 ei la pasajul din Ioan 12:1-12: terminarea vinului (şi 
ruinarea potenţială a onoarei mirelui şi a familiei sale) este văzută 
de Maria ca un bun prilej de a spori onoarei familiei sale şi de a 
extinde reţeaua de relaţii sociale a familiei.46 Sunt respinse astfel 
interpretările tradiţionale, cele care îi atribuie lui Iisus un răspuns 
negativ (i.e. „o mustrare, un protest sau un semn al disocierii”47), 
autoarea fiind de părere că sintagma mult-dezbătută trebuie 
înţeleasă în felul următor: „De ce ar trebui să ne preocupe 
(terminarea vinului) pe mine şi pe tine? Aceasta este problema 
mirelui, de ce trebuie să ne implicăm tu şi eu?”48 

Interpretată printr-o grilă culturală sau strict cu 
instrumentele metodei gramatico-istorice, sintagma ti, evmoi. kai. 

                                                
44 O lucrare de referinţă în această privinţă a fost cea a lui Bruce J. Malina, The 
New Testament World: Insights from Cultural Anthropology, Atlanta, John Knox, 
1981. 
45 Ritva H. Williams, „The Mother of Jesus at Cana: A Social-Science 
Interpretation of John 2:1-12” în CBQ 59, 1997, p. 679-692. 
46 R. H. Williams, „The Mother of Jesus at Cana”, p. 685. 
47 R. H. Williams, „The Mother of Jesus at Cana”, p. 687. 
48 R. H. Williams, „The Mother of Jesus at Cana”, p. 688. Merită menţionat 
aici, măcar cu titlu de ciudăţenie, o interpretare propusă de Rocco A. Errico şi 
George M. Lamsa în Aramaic Light on the Gospel of John, Smyrna, GA, Noohra 
Foundation, 2002, p. 32. Potrivit celor doi autori, Iisus spune de fapt: 
„Aceasta nu ne priveşte pe noi, mamă. Nu este rândul meu să cumpăr vin 
pentru ospăţul de nuntă”. Termenul aramaic shaa (care poate însemna „ceas, 
timp, rundă” şi care subîntinde gr. w[ra) are sensul de „rând” (i.e. „nu mi-a 
venit încă rândul”). Metoda şi concluziile celor doi nu par însă a fi luate în 
serios de comunitatea ştiinţifică internaţională. Niciunul dintre comentariile 
sau articolele pe care le-am studiat nu fac referire la cei doi autori. 
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soi, continuă să suscite interesul bibliştilor şi al filologilor. În 
primii ani de la lansarea periodicului The Bible Translator au fost 
publicate deja două articole despre de ea49. Mai nou, sintagma a 
făcut obiectului unui studiu important, semnat de Arthur 
Maynard.50 

După această scurtă incursiune în istoria interpretării, este 
destul de greu de desprins o concluzie care să mulţumească pe toţi 
cercetătorii, indiferent de apartenenţa confesională. Suntem însă 
de părere că, interpretată în lumina ocurenţelor din LXX51 sau din 
Evanghelii52, sintagma, al cărei corespondent în ebraică este %l"w" 
yLi-hm;, sugerează că autorul ultimei evanghelii doreşte probabil să 
indice o distanţare între Iisus şi mama Lui.53 

                                                
49 E. J. Goodspeed, „Problems of New Testament Translation”, în BT nr. 2 
(1952), p. 70-71 şi Harry M. Buck, „On the Translation of John 2:4” în BT nr. 
4 (1956), p. 149-150. Goodspeed şi Buck prezintă o gamă largă de soluţii 
propuse de-a lungul timpului de traducerile de limbă engleză şi optează pentru 
soluţii complementare. Goodspeed renunţă la traducerea substantivului gu,nai, 
propunând: „Do not try to direct me. It is not yet time for me to act”, pe când 
Buck păstrează substantivul: „Woman, why is that our concern?” 
50 Arthur H. Maynard, „TI EMOI KAI SOI”, în New Testament Studies, vol. 31, 
1985, p. 582-586. 
51 Jud. 11:12; 1 Regi 17:18; 2 Regi 3:13; 2 Cron. 35:21. Variaţii ale acestei 
expresii idiomatice apar de 4 ori în LXX (2 Sam. 16:10; 2 Sam. 19:22; 2 Regi 
9:18; Ios. 22:24). 
52 Mat. 8:29; Marcu 5:7; Luca 8:28; Marcu 1:24; Luca 4:34. Sintagma apare şi 
de 4 ori şi în Faptele lui Toma, probabil sub influenţa celorlalte evanghelii. 
Pentru o tratare relativ amănunţită, vezi studiul lui Arthur H. Maynard, „TI 
EMOI KAI SOI”. 
53 Maynard vorbeşte de o „separare completă (p. 584) şi crede că Ioan 2:4 îşi 
are corespondent în Marcu 1:24. Autorul Evangheliei a Patra foloseşte 
expresia pentru a indica faptul că Iisus nu mai este „fiul Mariei”, ci că se mişcă 
şi trăieşte la un nivel divin, unde nu mai are nicio relaţie filială cu ea (p. 585). 
Considerăm că interpretarea radicalizează în mod inutil disocierea lui Iisus de 
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3. Ioan 2:4 în traducerile româneşti ale Noului 
Testament 

Expresia ti, evmoi. kai. soi , a fost tradusă în diferite moduri în 
româneşte. Multiplicitatea traducerilor este de fapt un prim indiciu 
(necesar, dar nu suficient) că versetul respectiv a pus probleme de 
interpretare, creând tensiuni în raport cu unele dogme bisericeşti. 
Prezentăm în continuare modalităţile de redare a textului în 
principalele traduceri româneşti ale Noului Testament, pe care le-
am grupat în trei categorii, în funcţie de anumite caracteristici. 
 

3.1. Traduceri tradiţionale (literale) 
- Ce e Mie cu Tine, muiare? (NTB 1648); Ce-i mie şi ţie, muiare? 

(BB 1688, NT Ivir 1703) Ce e mie şi ţie, muiare (BBj 1795) 
- Ce iaste mie şi ţie, muiare? (NT Nmţ 1818; BŞag 1858); Ce 

este mie, şi ţie muiare? (BSnkt 1819); Ce este mie şi ţie, muiere? (NT Smir 
1838; NT 1898); 

- Femeă, ce este mie şi ţie? (BIaşi 1874); Femei, ce este mie şi ţie? 
(NT SBB 1875) 

- Ce este mie şi ţie, femee? (BBuz 1856; NT Nicodim 1924; NT 
Gal 1927; NT Nicol 1942; NT J-nian 1951); Ce este mie şi ţie, femeie 
(NT ort 1905, BG-R 1938, BJ-nian 1968; NT J-nian 1972; BJ-nian 
1975); 
 

Metoda traducerii literale este preferată de versiunile 
ortodoxe, de la NTB 1648 la Biblia din 1975. În acest grup, 
traducerile tipărite de protestanţi sunt puţine: Smirna, 1838, (cu un 
text „autorizat” de ierarhiile religioase), BIaşi 1874 şi NT 1875. 
                                                                                                             
mama sa. Pentru Maynard însă, Isus restaurează la cruce relaţia pe care o 
refuzase la început, doar că locul lui este luat de Ucenicul Preaiubit. 
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Deşi literalismul acestor versiuni face greu de intuit caracterul 
problematic al expresiei ti, evmoi. kai. soi,, avem totuşi un indiciu 
că traducerea lui a pus probleme, dat fiind că episcopul Nicodim 
făcea următoarea adnotare în ediţia din 1924: 

Versetul 4 dă multă pricină de vorbă. Dar dacă se traduce în 
româneşte liber, atunci înţelesul lui e limpede. „Femee, ce ne 
priveşte pe Mine şi pe tine? Doar nu-i nunta Mea.” Din acest 
răspuns s’ar vedea parecă un fel de nepăsare a Domnului faţă 
de nevoea altora. Însă tonul şi mina lui Iisus, de bună samă, 
au înlăturat orice îndoeală. Aceasta se vede din cele ce Sf. 
Fecioară zice slugilor. 

Din nota de subsol introdusă de episcopul de Huşi nu ne 
putem da seama de factorii care au prilejuit „pricină de vorbă”, dar 
este posibil ca autorul să facă o referire voalată la disputele pe care 
le-a iscat între ierarhii ortodocşi publicarea de către N. Munteanu, 
I. Scriban şi P. Savin a Micii Biblii în 1913. Dincolo de aceste 
conjecturi, este clară preferinţa traducătorului pentru un text în 
care Isus şi Maria se situează de aceeaşi parte a problemei, nu 
diametral opus. Soluţia propusă de viitorul patriarh al României în 
adnotarea de mai sus a fost folosită, de altfel, şi de versiunile din 
categoria 3.3. 
 

3.2. Traduceri condiţionate de teologia protestantă 
- Ce amu eu cu tine muiere? (NT Smir7) 
- Muiere, ce am eu cu tine? (NT SBB 1867) 
- Femee, ce am eu cu tine? (BIaşi 1871, NT Nitz 1897); Femeie, 

ce am Eu cu tine? (NT Cor 1920); Femeie, ce am a face Eu cu tine? (Cor 
21923) 

- Ce am eu cu tine, femeie? (BCor rev 1931; NT O/SBB 1937) 
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Toate traducerile de mai sus au fost tipărite de Societatea 
Biblică Britanică şi folosesc expresii caracterizate de o anumită 
bruscheţe. Deşi echivalenţe precum „ce am eu cu tine” nu redau 
în mod adecvat înţelesul cuvintelor lui Isus, ceva din forţa 
originalului se păstrează. După cum se poate constata, linia de 
demarcaţie dintre Iisus şi mama lui este foarte evidentă, ceea ce 
arată că versiunile din această categorie sunt tributare unei 
hermeneutici specific protestante. 
 

3.3. Traduceri condiţionate de mariologie 
- Ce-mi pasă mie şi ţie, muiere? (NT gr-cat 1925); 
- Femee, ce ne priveşte pe mine şi pe tine? (NT Nicodim 31931) 
- Ce mă priveşte pe mine şi pe tine, femeie? (NT cat 1935);  
- Ce ne priveşte pe mine şi pe tine, femeie; (NT J-n 1979; BJ-n 

1982, NT J-n 1983, BJ-n 1988, NT cat 2002);  
- Ce ne priveşte, femeie, pe mine şi pe tine? (BA 2001) 

 
Din această ultimă categorie fac parte traduceri greco-

catolice, catolice sau ortodoxe. O schimbare interesantă este cea 
operată de episcopul Nicodim, de la primele două ediţii la cea de-a 
treia, care abandonează literalismul (Ce este mie şi ţie?) în favoarea 
unei traduceri libere (Femee, ce ne priveşte pe mine şi pe tine?). 

O altă modificare interesantă, dublă de o notă de subsol, se 
întâlneşte în traducerile canonicului Ioan Bălan. Dacă în 1925 
traducătorul folosea Ce-mi pasă mie şi ţie, muiere?, în ediţia 21937, el 
instituie o formulare literală (Ce-mi este mie şi ţie femeie?), însoţită de 
următoarea notă: „Dacă ar fi vorbit româneşte, ar fi zis: «Las’ 
mamă drag, că am eu grijă!”». În mod paradoxal, o remarcă menită 
să atragă interlocutorului atenţia asupra caracterului inoportun al 
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cererii este resemnificată pentru a face să însemne opusul (Iisus 
prea asupră-şi sarcina rezolvării problemei). 

Bartolomeu Anania recunoaşte într-o notă de subsol că 
întrebarea lui Iisus constituie un „semitism frecvent atât în 
Vechiul cât şi în Noul Testament [...] care, de obicei, întâmpină o 
intervenţie inoportună”, dar recurge la o formulare mai neutră (Ce 
ne priveşte, femeie?) când traduce versetul propriu-zis. 

O situaţie similară întâlnim în traducerea catolică din 2002: 
textul din susul paginii micşorează distanţa introdusă de Iisus în 
relaţia cu mama lui, dar glosa de la subsol sugerează o delimitare: 

Expresia este o traducere a formulei ebraice. Ce este între mine 
şi tine? Traducerea poate avea două sensuri: „Ce ai cu mine?” 
(Mc 1,24 şi 5,7) sau „Ce mă priveşte? Nu mă interesează!” 

Totuşi, traducătorii ediţiei se grăbesc să adauge că „nu 
există un conflict între Iisus şi Maria şi nici nu înseamnă că Iisus 
nu vrea să se implice în situaţie”, fiindcă, de fapt, va interveni. 
Pentru ei, expresia trebuie înţeleasă „ca o divergenţă de 
perspectivă în rezolvarea dificultăţii apărute”. Lui Iisus i se cere 
soluţionarea unei crize, dar motivaţia din spatele cererii este una 
omenească. Totuşi, Iisus săvârşeşte minunea în planul misiunii sale 
mesianice şi conferă acţiunii o semnificaţie mult mai profundă. 
 
 

4. Concluzii 
Trecerea în revistă a principalelor poziţii pe care 

comentatorii Scripturii le-au adoptat de-a lungul vremii faţă de 
versetul din 2:4 scoate la iveală o dialectică neaşteptată. Dacă 
scriitorii patristici ai primelor secole nu au rezerve în a spune că 
Isus respinge zorul Mariei (Irineu), că este mustrător (dar nu lipsit 
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de respect) în relaţia cu ea (Ioan Hrisostomul, Ammonius) sau că 
îi contestă autoritatea în sfera de acţiune divină (Augustin), 
interpreţii medievali văd în Maria atât o mediatrix, cât şi un model 
desăvârşit de conduită. Reforma a reaşezat pe tapet interpretări ale 
primelor secole şi a lansat altele noi. De fapt, comentatorii 
protestanţi îmbrăţişează toată gama de interpretări, de la cele 
moderate, la cele radicale, folosind textul tocmai pentru a contesta 
statutul de mediatrix al Mariei. 

Exegeza modernă s-a dovedit şi ea (mai ales la început) 
divizată pe criterii confesionale, dat fiind că exponenţii unei 
anumite tradiţii continuau să interpreteze textul conform teologiei 
familiare lor. În ultimele decenii însă, apartenenţa la o anumită 
biserică nu înseamnă în mod necesar adoptarea necritică a 
bagajului interpretativ specific, ceea ce înseamnă că teologii 
catolici şi cei protestanţi (e.g. autorii proiectului interconfesional de 
cercetare care a produs Mary in the New Testament) se regăsesc 
uneori pe un teren exegetic comun. 

În privinţa traducerilor de limbă română, se poate spune 
fără a exagera că ele sunt fundamental marcate de teologia tradiţiei 
care le iniţiază şi le pune în circulaţie. Versetul din Ioan 2:4 
constituie o veritabilă „piatră de încercare” a caracterului ortodox 
sau protestant al unei ediţii biblice. În cele mai multe versiuni 
ortodoxe traducerea se face „verbum e verbo” (şi neinteligibil 
pentru cititorul neavertizat). Când ea se face totuşi potrivit 
principiului „sensus de sensu”, Iisus neagă implicarea amândurora 
în rezolvarea problemei, nu doar pe a lui. De cealaltă parte, un 
Iisus direct, fără menajamente, chiar brutal, este în mod cert 
„protestant”. Ambele categorii păcătuiesc prin exces de zel, 
manifestat în direcţii opuse: cele ortodoxe escamotează delimitarea 
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fermă a lui Isus de intenţiile Mariei, iar cele protestante o 
intensifică mai mult decât este cazul. 


