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S| UMBL|M CÂT AVEM LUMIN| 

CA S| FIM FII AI LUMINII (I)

Implica]ii ale textului Ioan 12, 34-36

Nicolae ANTISTESCU

Text Ioan 12, 34-36
Edi]ii: GNT IV (text grec) si Editura IBMO (text roman)

34 avpekri,qh ou=n auvtw/| o` o;cloj\

a ~Hmei/j hvkou,samen evk tou/ no,mou
b o[ti o` Cristo.j me,nei eivj to.n aivw/na(
a’ kai. pw/j le,geij su. 
b’ o[ti dei/ u`ywqh/nai to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pouÈ 
B ti,j evstin ou-toj o` ui`o.j tou/ avnqrw,pouÈ

35 ei=pen ou=n auvtoi/j o` VIhsou/j\
B’ :Eti mikro.n cro,non to. fw/j evn um̀i/n evstinÅ
a peripatei/te w`j to. fw/j e;cete(
b i[na mh. skoti,a u`ma/j katala,bh|\ kai. o` peripatw/n evn th/| skoti,a| 
A’ ouvk oi=den pou/ u`pa,geiÅ 

36

a’ w`j to. fw/j e;cete( pisteu,ete eivj to. fw/j(
b’ i[na ui`oi. fwto.j ge,nhsqeÅ
Tau/ta evla,lhsen VIhsou/j( kai. avpelqw.n evkru,bh avpV auvtw/nÅ

Introducere
Ideea lucr\rii [i premise metodologice

Ideea lucr\rii de fa]\ se na[te din importan]a subiectului [i din
dorin]a de a interveni în discu]ie cu un cuvânt util. Tema luminii,
mereu central\ în studiile exegetice, atrage azi, mai mult ca oricând,
aten]ia cercet\torilor. Pasajul din Ioan 12, 34-36 merit\ o aten]ie par-
ticular\, întrucât este centrat pe tematica luminii1, a[a cum demon-
streaz\ [i textul structurat pe care-l vom prezenta în cap. I.

1 Cf. S.A. Panimolle, Gesù di Nazaret, p. 122.
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Sectorul delimitat de tema luminii invadeaz\ toat\ prima parte
a Evangheliei lui Ioan [i se dovede[te semnificativ mai ales pentru a
demonstra func]ia înv\]\toreasc\ (revelatoare) a Cuvântului întrupat2.
Acest aspect ne permite s\ explic\m textul nostru cu ajutorul clari-
fic\rilor aduse de alte texte cu care se articuleaz\, dat fiind faptul
c\ tema luminii înregistreaz\ o dezvoltare ascendent\ pe parcursul
Evangheliei. De aceea, orice text în parte poate fi în]eles doar dac\
este înglobat în acest sistem organic.

Ideea lucr\rii este urm\toarea: vom încerca o analiz\ concret\ a
textului, garantat\ de textul însu[i, privit prin prisma multitudinii pro-
blemelor pe care le abordeaz\.

Pasajul din Ioan 12, 34-36 relateaz\ un dialog între Iisus [i mul-
]ime [i este compus din dou\ întreb\ri ale mul]imii, c\rora le ur-
meaz\ dou\ r\spunsuri ale lui Iisus. În prima întrebare, mul]imea
face referire la Lege, întrucât aceasta contrazice moartea lui Mesia
sau a Fiului omul:3 „Noi am auzit din Lege c\ Hristosul r\mâne în
veac; [i cum zici Tu c\ Fiul Omului trebuie s\ fie în\l]at?” (v. 34).
În cea de-a doua întrebare, mul]imea cere clarific\ri despre Fiul omu-
lui: „Cine este acesta, Fiul Omului?” (v. 34). Iisus nu r\spunde direct
la întreb\rile mul]imii, îns\ porne[te de la ele pentru a-i adresa
acesteia un grav avertisment, acela de a folosi prezentul [i de a nu
se am\gi cu de[arte speran]e viitoare privind nostalgica epoc\ mesia-
nic\. Primul r\spuns dezv\luie faptul c\ Iisus, „lumina lumii”, r\-
mâne doar pu]in\ vreme cu ei4: „Înc\ pu]in\ vreme Lumina este cu
voi” (v. 35). Imaginea luminii este reluat\ de Iisus pentru a face un
ultim apel la credin]\. Acesta este con]inutul celui de-al doilea r\s-
puns al Înv\]\torului: „Umbla]i cât ave]i Lumina, ca s\ nu v\ prind\
întunericul. C\ci cel ce umbl\ în întuneric nu [tie unde merge. Cât
ave]i Lumin\, crede]i în Lumin\, ca s\ fi]i fii ai Luminii” (vv. 35-36).

Prima parte a lucr\rii va cerceta contextul [i structura pasajului.
A doua parte a reflec]iei noastre î[i va propune s\ eviden]ieze,

în linii mari, orientarea hristocentric\ pe care cea de-a IV Evan-
ghelie o prezint\ atunci când trateaz\ tema luminii. Inten]ia acestei
p\r]i este aceea de a analiza con]inutul primei întreb\ri adresate lui
Iisus („[i cum zici Tu ca Fiul Omului trebuie s\ fie în\l]at?” (v. 34))
[i de a corela imaginea luminii cu înv\]\tura celei de-a IV Evan-
ghelii despre Hristos-Iisus-Fiul omului.

2 Cf. Ibidem, pp. 118-119.
3 Cf. H. van den Bussche, Giovanni, p. 420.
4 Cf. A. Wikenhauser, L’Evangelo secondo Giovanni, pp. 324-325.
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Confruntarea dintre mul]ime [i Înv\]\tor, care apare în a doua

întrebare formulat\ în text, „Cine este acesta, Fiul Omului?” (v. 34), ne

va oferi ocazia oportun\, în cea de-a treia parte a lucr\rii, s\ vedem

ce loc ocup\ cunoa[terea Fiului omului în con[tiin]a contempora-

nilor s\i. Tratând acest aspect, am încercat s\ nu ne afund\m în detalii

specifice, men]inându-ne la nivelul faptelor documentate solid în

istoria lui Israel în timpul lui Iisus. Urmând ordinea dialogului între

mul]ime [i Iisus, vom analiza r\spunsul pe care Iisus îl ofer\ mul-

]imii [i vom prezenta implica]iile ce deriv\ din urgenta invita]ie de a

urma lumina care tocmai î[i tr\ie[te „ora” sa.

În sfâr[it, partea a patra, opunând r\spunsul existen]ial al lui Iisus

întreb\rii mul]imii despre în\l]area Fiului omului, î[i propune s\ cer-

ceteze consecin]ele urm\rii sau ale refuzului înv\]\turii pe care o re-

prezint\ lumina lui Hristos. Cele dou\ condi]ii cerute de Iisus – perse-

veren]a, ca rezultat al prezen]ei luminii în credincio[i, [i credin]a,

ca rezultat al unirii cu lumina care e Iisus – conduc la un nou statut

ontologic, acela de „fii al Luminii”, care este culmea vie]ii cre[tine,

conform viziunii cele de-a IV Evanghelii. Aceasta culme este atins\

prin intermediul temei luminii.

Pentru a realiza practic demersul nostru, vom utiliza drept me-

tod\ exegetic\ analiza retoric\, metod\ foarte adecvat\ scopului

nostru. Procesul este deci „sincronic”5, adic\ presupune un text de-

finit (definitiv) [i cerceteaz\ modul în care acesta este constituit, care

este figura sau structura sa literar\6; aceasta ne va ajuta s\ ne orien-

t\m interpretarea, pentru c\ structura unui text ne dezv\luie sensul

lui, întrucât eviden]iaz\ care sunt elementele textului ce trebuie con-

siderate sub raportul lor reciproc7. „La forma è la porta del senso”8;

interpretarea deci trebuie s\ ]in\ cont de aceasta, astfel încât s\ re-

la]ioneze ceea ce textul însu[i cere s\ fie confruntat. 

5 Acest termen este utilizat [i de Pontificia Commissione Biblica, L’interpreta-

zione della Bibbia nella Chiesa, p. 39.
6 Se vor face, a[a cum, f\r\ discu]ie, e de dorit, [i mai riguros din punct de ve-

dere metodologic, [i câteva referiri la o tratare diacronic\ a textului examinat.
7 Pentru istoria acestei metodologii, ca [i pentru fundamentele ei teoretice, se

poate consulta monografia R. Meynet, L’analyse rhétorique. Une nouvelle méthode

pour comprendre la Bible, Paris, 1989.
8 Cf. P. Beauchamp, «Préface», p. 10.
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Lumina lui Hristos se descoper\ în dialog. Compozi]ia 
structural\ a textului Ioan 12, 34-36, privit\ în contextul ei

A Patra Evanghelie ne vorbe[te despre îndemnul pe care Mân-
tuitorul Iisus Hristos îl adresa, în mod foarte solemn, cu ocazia ul-
timului sau discurs public:9 „Umbla]i cât ave]i Lumina […] crede]i
în Lumin\, ca s\ fi]i fii ai Luminii” (12, 35-36). Textul, în integri-
tatea sa, e un câmp bogat pentru teologia Evangheliei, fapt de-
monstrat [i de numeroasele studii ce trateaz\ acest paragraf sub diver-
sele aspecte pe care le implic\.

Tema luminii joac\ un rol organic în evanghelii, înregistrând o
evolu]ie crescând\, ajungând s\ devin\ o defini]ie a lui Dumnezeu10.
În a IV-a Evanghelie, aceast\ tem\ prime[te o amprent\ hristologic\
caracteristic\. De fapt, Iisus Se autodefine[te: „Eu sunt Lumina lumii”
(Ioan 8, 12).

În dialogul pe care Iisus îl între]ine cu mul]imea men]ionat în
Ioan 12, 34-3611, lumina se extinde de la Persoana Înv\]\torului

9 Se consider\, în general, c\ ultimul discurs public al lui Iisus ar fi acela despre

care evanghelistul ne d\ referin]e în vv. 23-36a, dat fiind c\ vorbele rostite în vv.

44-50 nu con]in nici o indica]ie temporal\, local\ sau de auditoriu [i c\ v. 36b las\

s\ se în]eleag\ c\ via]a public\ a lui Iisus s-a încheiat. Anumi]i comentatori gân-

desc c\ vv. 44-50 constituie un discurs pe care Iisus l-a rostit înainte [i care a fost

inserat de c\tre evanghelist drept concluzie a primei p\r]i a evangheliei.

Al]ii v\d aici un fel de rezumat al propov\duirii lui Iisus, chiar dac\ aceste

versete nu sunt corelate cu insuccesul înregistrat pân\ acum. Al]ii, în fine, le consi-

der\ o continuare a discursului din vv. 23-36a (Cf. R.E. Brown, Giovanni, I, 635; I.

de la Potterie, L’esaltazione del Figlio dell’Uomo, p. 86; C.H. Dodd, L’interpreta-

zione del quarto vangelo, 466-468; R. Schnackenburg, Il vangelo di Giovanni, II,

pp. 678-679; A. Wikenhauser, L’Evangelo secondo Giovanni, p. 331).
10 Afirma]ia „Dumnezeu este lumina”, explicit expus\ în 1 Ioan 1,5, nu vrea, în

schimb, s\ fie o defini]ie metafizic\ a naturii divine. Ea subliniaz\, mai degrab\,

modul de a ac]iona al lui Dumnezeu, aspectul s\u func]ional, a[a cum, de altfel, îl

fac [i celelalte afirma]ii similare: „Duh este Dumnezeu” (Ioan 4, 24) (în sensul c\ ni

se împ\rt\[e[te prin intermediul Duhului), „Dumnezeu este iubire” (1 Ioan 4, 8.16)

(pentru c\ ne iube[te) (Cf. G. Ferraro, Lo Spirito Santo nel quarto vangelo, p. 41).

Dumnezeu e lumin\ în sensul c\ el ne lumineaz\ cu înv\]\tura adus\ de Fiul, înv\-

]\tura care, în ultima analiz\, are drept continut îns\[i persoana lui Dumnezeu.
11 Avem în fa]\ un mod tipic de compozi]ie al celei de-a IV-a Evanghelii, în

care materialele expuse se structureaz\ urmând o alternan]\ între cuvintele lui

Iisus [i reac]iile de neîn]elegere din partea mul]imii. Ca s\ fim mai preci[i, aceast\

alternan]\ e valabil\ doar pentru prima parte a dialogului (12, 34), dat fiind c\ în a

doua parte mul]imea dispare din punct de vedere func]ional (Cf. I. de la Pot-

terie, L’esaltazione del Figlio dell’Uomo, p. 86).
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spre cei care-L urmeaz\. Participarea lor existen]ial\ la via]\ în lu-
min\ este culmea pe care o atinge tema luminii în evanghelia lui Ioan.

Evanghelistul a introdus acest pasaj într-o atmosfera de reve-

la]ie, în care Iisus Se descoper\ pe Sine [i rela]iile Sale cu oamenii.

Comentariul autorului de la sfâr[itul Il v. 36 ne sugereaz\ acest ca-

dru, datorit\ utiliz\rii verbului lale,w, «a vorbi», în forma evla,lhsen
(indicativ aorist activ), verb care în a IV-a Evanghelie exprim\

modul în care Iisus Se autodescoper\12. Aceast\ descoperire este

adresat\ mul]imii, care prime[te un caracter universal în contextul

sosirii Grecilor (v. 20)13. Dup\ ungerea din Betania [i intrarea so-

lemn\ în Ierusalim, Iisus înva]\ acum, pentru ultima dat\ în mod

public, adev\ruri despre Sine, lumina adev\rat\, Hristos [i Fiu al

Omului, Care, dintr-un moment într-altul, va fi glorificat.

R\spunsul la întreb\rile mul]imii e introdus cu un puternic ac-

cent de revela]ie: „Înc\ pu]in\ vreme Lumina este cu voi” (v. 35).

Cu aceast\ not\ temporal\ se subliniaz\ în mod special con]inutul r\s-

punsului, care accentueaz\ solemnitatea [i universalitatea mesajului.

Oricine cite[te versetul 36 al capitolului al doisprezecelea al Evan-

gheliei dup\ Ioan [i încearc\ s\ în]eleag\ gândirea evanghelistului

are senza]ia c\ se afl\ în mijlocul (dac\ nu chiar la sfâr[itul) po-

ve[tii. {i, de fapt, lucrurile stau a[a: v. 36 se prezint\, în mod evi-

dent, drept concluzie a unui subiect anterior, pentru c\ în acel verset

Ioan încheie cu o formulare concluziv\: „Acestea le-a vorbit Iisus [i,

plecând, S-a ascuns de ei”. Chiar [i primul cuvânt, „acestea” (în tex-

tul grecesc Tau/ta), e un mod de a atrage aten]ia asupra unui lucru

deja spus. Cititorul este astfel împins înapoi spre locuri deja cu-

noscute, spre pozi]ii deja asumate, care, acum (la v. 36) sunt pe

punctul de a ajunge la o oarecare concluzie. Aceast\ expresie, «aces-

tea», spune cititorului c\, pentru a în]elege acest verset, trebuie s\ se

întoarc\ un pic înapoi în Evanghelie, spre a ob]ine un context mai

vast al discu]iei, discu]ie care, acum, e aproape de concluzie.

12 Pentru semnifica]ia uzual\ de „a afirma, a proclama, a zice”, cf. BADG, p. 463;

pentru sensul particular de autodescoperire, împreun\ cu alte verbe, precum

„fanero,w” [i „dida,skw”, cf. J. Caba, «Jn 7, 37-39 en la teología del IV Evangelio», p. 649.
13 Faptul c\ grecii vor s\-l vad\ pe Iisus demonstreaz\, în optica evanghelis-

tului, c\ pentru Iisus a sosit momentul de a-[i da via]a pentru lume. Aceast\ vi-

ziune e facilitat\ de faptul c\ el nu mai apar]ine Iudaismului, dat c\, în orice caz,

acesta l-a respins. Dimpotriv\, lumea, al c\rei Mântuitor este Iisus, ~l a[teapt\ [i

~l caut\ (Cf. L. Morris, The Gospel according to John, p. 524).
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1.1 Un context mai vast pentru Ioan 12, 34-36 

Observa]ia mai sus f\cut\ introduce în discu]ia noastr\ urm\-
toarea întrebare: Oare cât de mult ar trebui s\ mergem înapoi în
Evanghelie, a[a încât s\ lu\m în considera]ie tot materialul pe care
Ioan e pe punctul de a-l aduce la o concluzie în v. 36? R\spunsul la
aceast\ întrebare este, de fapt, sugerat chiar de v. 36, prin prezen]a
termenului „acestea”. Oare cu ce trebuie legat\ expresia asta?

Discursul care are drept concluzie vv. 34-36 începe la v. 23 [i este
introdus de prezentarea grecilor care doresc s\-L „vad\” pe Iisus (12,
20-22)14. Deci, unitatea narativ\ care constituie contextul fragmen-
tului nostru poate fi considerat\ Ioan 12, 20-36.

L\rgind orizontul, acest discurs e cuprins în capitolul al 12-lea15,
care, la rândul s\u, e strâns unit cu capitolul al 11-lea16. Ioan nareaz\
marele discurs al lui Iisus dup\ ungerea din Betania (12, 1-11) [i in-
trarea mesianic\ în Ierusalim în Duminica Floriilor. Discursul este în-
trerupt de dou\ reflec]ii ale evanghelistului asupra lipsei de inteli-
gen]\ a mul]imii, introduse de vv. 29 [i 34. A doua parte din via]a
public\ a lui Iisus se sfâr[e[te astfel într-o atmosfera de neîn]ele-
gere [i de aparent faliment.

Dar [i versetele care urmeaz\ (12, 37-50), ce constituie epilogul
întregii Sale vie]i publice17, înainte de nara]iunea Cinei celei de Tain\

14 Acest incident, unic între evangheli[ti, doar în Ioan, e destul de ciudat, pen-

tru c\ nu e normal s\ întâlne[ti greci într-o povestire despre evenimente la Ieru-

salim, pentru c\ ceilal]i evangheli[ti nu o men]ioneaz\ [i pentru c\ grecii zic doar

„Doamne, voim s\ vedem pe Iisus”, ca apoi s\ dispar\ din povestire. Evident, Ioan

consider\ venirea lor drept semnificativ\. Prezen]a lor, în schimb, nu e impor-

tant\ pentru evanghelist, dat faptul c\ nu mai vin men]iona]i pe urm\ (Cf. L.

Morris, The Gospel according to John, p. 524).
15 Sec]iunea care descrie evenimentele zilei lui Iisus e, de fapt, Ioan 11, 55-12, 43.

A[a cum demonstreaz\ analiza diacronic\ f\cut\ de articolul K. Tsuchido, „Tradi-

tion and Redaction in John 12:1-43”, NTS 30 (1984), pp. 609-619, evanghelistul

schi]eaz\ [i situa]ia istoric\, a timpului s\u, a conflictului dintre comunitatea ioa-

neic\ [i „gerousia” cet\]ii sale. Demonstrând c\ e posibil\ reconstituirea Grund-

schrift-ul care ar sta la baza textului din Gv 12, 12-15 [i c\, utilizând cele dou\

citate din Isaia în Ioan 12, 37-40, evanghelistul subliniaz\ hristologia sa centrat\

pe Iisus ca Fiu al Omului în\l]at (12, 32.34), studiul concluzioneaz\ ca toat\ sec-

]iunea Ioan 11,15-12,43 trebuie privit\ ca o nara]iune continu\ compus\ de evanghelist.
16 Unitatea acestor capitole se vede atât în planul localiz\rii (Betania), cât [i în cel

temporal (Pa[tele), precum [i în cel tematic (moarte-via]\).
17 Am adoptat împ\r]irea clasic\ a evangheliei în dou\ p\r]i principale (1,19-

12,50 [i 13,1-20,31), precedate de un prolog (1, 1-18) [i încheiate cu un apen-

dice (21,1-25) (Cf. R.E. Brown, Giovanni, I, clxix).
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[i a Patimilor, ne pot ajuta s\ pozi]ion\m mai bine în context acest
ultim discurs al lui Hristos. În acest moment, evanghelistul reia dou\
teme pe care le dezvoltase deja în toat\ prima parte a Evanghe-
liei18: necredin]a Evreilor (12,37-43), opus\ descoperirii Tat\lui pe
care Iisus o aducea lumii (12, 44-50)19.

Pentru a în]elege din plin semnifica]ia vv. 34-36, trebuie s\ le si-
tu\m în contextul lor, analizând deci întregul discurs. Versetele noas-
tre trateaz\ de fapt dou\ teme fundamentale ale sintezei ioaneice:
în\l]area Fiului omului [i lumina lui Hristos20. Mai mult, putem cu-
lege sensul lor deplin doar dac\ le citim în lumina întreitei desco-
periri a lui Iisus, ceea ce, de fapt, constituie esen]a înv\]\turii sale:
descoperirea sor]ii celor care-L urmeaz\ (vv. 20-26), înv\]\tura des-
pre m\rirea lui Iisus [i judecata lumii (vv. 27-33) [i înv\]\tura despre
Fiul omului (vv. 34-36).

Întreaga descoperire are leg\tur\ cu marile evenimente ale „cea-
sului” iminent: moartea, în\l]area [i pream\rirea lui Iisus21. Deci, acest
„ceas” este tema pe care o dezvolt\ tot acest discurs. O g\sim enun-
]at\ la început (v. 23) [i repetat\ în versetul central (v. 27). În inte-
riorul ei se afirm\ tema Fiului omului, tem\ pe care o g\sim în ver-
setul nostru 36, colegat\ cu neîn]elegerea mul]imii, verset care vine,
la rândul lui, anun]at în v. 23, unde Iisus declar\ c\, odat\ în\l]at de
pe p\mânt, va lua la sine to]i oamenii. Prin intermediul acestor
teme principale, discursul lui Iisus descoper\, pu]in înainte de eveni-
mentul „orei”, sensul ascuns al mor]ii sale deja apropiate: în\l]area [i
glorificarea Sa lâng\ Tat\l22.

1.2 Compozi]ia structural\ a unit\]ii Ioan 12, 34-36

În acest context de revela]ie, evanghelistul prezint\ pasajul pe

18 Structura bipartit\ a evangheliei a IV-a reflect\ [i scopul ei, acela de a ex-
prim\ în]elegerea pe care autorul o are despre Iisus, precum [i implica]iile radi-
cale ale acestei viziuni asupra cititorilor. Mesajul lui Ioan pentru zilele de ast\zi
const\ în felul în care el L-a în]eles pe Dumnezeu, în felul în care L-a prezentat pe
Iisus, în propunerea de a-I fi ucenici [i în invita]ia la o rela]ie personal\ cu Dum-
nezeu prin intermediul unei mutuale `mpreun\-locuiri în dragoste (Cf. R.B. Ed-
wards, The Gospel According to John, pp. 101-105).

19 Pentru caracterul real sau redac]ional al acestor versete, vezi n. 1.
20 Cf. I. de la Potterie, L’esaltazione del Figlio dell’Uomo, p. 86.
21 Cf. Ibidem, p. 86.
22 Cf. Ibidem, p. 88. În istoria exegezei s-a perceput destul de devreme valoa-

rea teologic\ fundamental\ a „orei” lui Hristos (2,4; 7,30; 8,20; 12,20; 12,27-28; 13,1;

16,21; 17,1; 19,26). Astfel, Toma d’Aquino, spre exemplu, pe lâng\ interpret\rile
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care tocmai îl studiem (12, 34-36)23. Textul24 este elaborat cu o
structur\ clar\, cu un evident paralelism între cele dou\ p\rti dis-
tincte care-l compun. Pentru a u[ura explicarea [i în]elegerea textu-
lui, îl vom expune, în cele ce urmeaz\, în dispozi]ia sa structural\.

În prezentarea acestor pu]ine versete, care formeaz\ „una delle

più belle pagine che san Giovanni ci abbia lasciate”25, trebuie subli-

niat\, în primul rând, structura hiastic\ ce le caracterizeaz\26.

Fragmentul începe cu dou\ întreb\ri formulate de mul]ime (avp-
ekri,qh ou=n auvtw/| o` o;cloj\) (v. 34) [i se termin\ cu r\spunsurile co-

respunz\toare ale lui Iisus (ei=pen ou=n auvtoi/j ò VIhsou/j\) (v. 35), care cla-
rific\ [i precizeaz\ semnifica]ia întreb\rilor.

34 avpekri,qh ou=n auvtw/| o` o;cloj\

a ~Hmei/j hvkou,samen evk tou/ no,mou

b o[ti o` Cristo.j me,nei eivj to.n 

A aivw/na(

a’ kai. pw/j le,geij su. 

b’ o[ti dei/ u`ywqh/nai to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pouÈ 

22  simbolice împrumutate de la al]i comentatori, în special de la fericitul Augustin [i

de la Sfântul Ioan Gur\ de Aur, recuno[tea [i con]inutul obiectiv al «orei», care, în ra-

port cu Hristos, denot\ Patima, învierea, libertatea sa de alegere [i, în raport cu Bi-

serica, cultul adev\rat, credin]a, învierea spiritual\ [i corporal\, persecu]ia [i împr\[-

tierea credincio[ilor (Cf. G. FERRARO, Lo Spirito Santo e l „ora” di Gesù, p. 135).
23 Toate sub-unit\]ile ce compun discursul sunt strâns articulate între ele. Putem

întâmpina greut\]i în individualizarea unei structur\ri interne a vv. 30-36, precum

[i a întregului 12, 23-36. Odat\ f\cute anumite op]iuni pentru a defini unit\]ile, r\-

mân înc\ multiple modalit\]i de a le structura intern (Cf. Y. Simoens, Selon Jean,

II, p. 499). Prezentarea noastr\ structural\ va fi, deci, numai una din mai multe posibile.
24 Fragmentul nu prezint\ probleme textuale majore. Aceasta se poate deduce

din faptul c\ nu este men]ionat în opera de referin]\ în domeniul criticii textuale

a Noului Testament, care este Metzger, B.M., A Textual Commentary on the Greek

New Testament, Stuttgart, 19942.
25  I. de la Potterie, L’esaltazione del Figlio dell’Uomo, p. 85.
26 Hiasmul este acolo unde exist\ dou\ serii de termeni, iar primul termen al

unei serii corespunde ultimului celei de-a doua; al doilea din prima corespunde

primului din cea de-a doua. Hiasmul este, pe departe, prezentarea cea mai ma-

iestuoas\ [i mai demn\ („by far the most stately and dignified”) a unui subiect [i e

mereu utilizat în cele mai solemne [i mai importante por]iuni ale Scripturii. „Its

empolyment is never without some use: that is in perceiving the ornament and in

observing the force of the language; in understanding the true and the false

sense; in making clear the sound Interpretation; in demonstrating the true and

neat analysis of the sacred text” (E.W. Bullinger, Figures of Speech Used in the

Bible, p. 374).

simbolice împrumutate de la al]i comentatori, în special de la fericitul Augustin [i

de la Sfântul Ioan Gur\ de Aur, recuno[tea [i con]inutul obiectiv al „orei”, care, în ra-

port cu Hristos, denot\ Patima, învierea, libertatea sa de alegere [i, în raport cu Bi-

serica, cultul adev\rat, credin]a, învierea spiritual\ [i corporal\, persecu]ia [i împr\[-

tierea credincio[ilor (Cf. G. Ferraro, Lo Spirito Santo e l „ora” di Gesù, p. 135).
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B ti,j evstin ou-toj o` ui`o.j tou/ avnqrw,pouÈ

37 ei=pen ou=n auvtoi/j o` VIhsou/j\

B’ :Eti mikro.n cro,non to. fw/j evn um̀i/n evstinÅ
a peripatei/te w`j to. fw/j e;cete(
b i[na mh. skoti,a u`ma/j katala,bh|\ kai. o` peripatw/n evn th/| skoti,a| 
A’ ouvk oi=den pou/ u`pa,geiÅ 

36 
a’ w`j to. fw/j e;cete( pisteu,ete eivj to. fw/j(
b’ i[na ui`oi. fwto.j ge,nhsqeÅ

Tau/ta evla,lhsen VIhsou/j( kai. avpelqw.n evkru,bh avpV auvtw/nÅ
Trebuie notat\, în acest moment, [i coresponden]a formal\ între

cele dou\ introduceri ale dialogului:
avpekri,qh   ei=pen 
ou=n  ou=n 
auvtw/|  auvtoi/j 
o` o;cloj  o` VIhsou/j

Cea de-a treia interven]ie a evanghelistului, exterioar\ structurii
eviden]iate a dialogului, e un comentariu, ce marcheaz\ o desp\r]ire
între ceea ce precede [i ceea ce urmeaz\27 [i ne ofer\, deci, un cri-
teriu clar pentru delimitarea fragmentului: Tau/ta evla,lhsen VIhsou/j(
kai. avpelqw.n evkru,bh avpV auvtw/nÅ

Structura hiastic\ se creeaz\ la nivel logic (semantic), dat fiind
c\ primul r\spuns a lui Iisus (B’) corespunde celei de a doua între-
b\ri a mul]imii (B), în timp ce al doilea r\spuns (A’) corespunde
primei întreb\ri (A). La un nivel mai profund al analizei, eviden-
]iem structura paralel\ a primei întreb\ri (A) [i a celui de-al doilea
r\spuns (A’). În prima întrebare (A), paralelismul e realizat, pe de
o parte, prin opunerea pronumelor personale ~Hmei/j / su. [i a ver-
belor hvkou,samen / le,geij (a-a’), iar pe de alt\ parte, prin interme-
diul celor dou\ fraze în o[ti (b-b’). Al doilea r\spuns (A’) pune în pa-
ralel doi termeni ce con]in expresia w`j to. fw/j e;cete (a-a’) [i dou\
fraze în i[na (b-b’).

Foarte important\ pentru noi, la nivel interpretativ, este [i struc-
tura hiastic\ pe care expresia ẁj to. fw/j e;cete o induce în structura pa-
ralel\, deja amintit\, a celei de-a doua întreb\ri:

a peripatei/te

b w`j to. fw/j e;cete( i[na mh. skoti,a u`ma/j katala,bh|\ kai. o` peripatw/

n evn th/| skoti,a| ouvk oi=den pou/ u`pa,geiÅ 

27 Cf. Y. Simoens, Selon Jean, II, p. 501.
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b’ w`j to. fw/j e;cete(

a’ pisteu,ete eivj to. fw/j( i[na ui`oi. fwto.j ge,nhsqeÅ 

În centru (b-b’) se afl\ condi]ia pentru realizarea celor dou\ ac-
]iuni exprimate de extremit\]i (a-a’).

Dispozi]ia structural\ a pasajului sfântului Ioan ne va ajuta s\ evi-
den]iem mai bine con]inutul cuvintelor lui Iisus în lumina cuvintelor
Scripturii, la care se face aluzie, [i s\ prezent\m interpretarea noastr\
a fragmentului. Toate acestea ne vor ajuta s\ stabilim bazele evan-
ghelice ale comportamentului cre[tin, a[a cum sunt ele transmise de
cea de-a IV-a Evanghelie.
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“Walk until you have light, in order to be sons of light”

Nicolae ANTISTESCU

The exegetical and theological research “Walk until you have

light, in order to be sons of light” written by Nicolae Antistescu, pre-

sent three verses of the Gospel of John (12, 34-36), and the signi-

ficance of light in the words of our Saviour Jesus Christ. Starting

from the original Greek text, the author shows the importance of

the light in the teachings of Christ, the context of the verses and

the structural composition of the frases, in order to discover the

true theological meaning of the words. 


