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9. Important este să fii sănătos? 

Cum Isus eliberează pe un om de autocompătimire 
Ioan 5.1-16 
 

„Isus, văzându-l zăcând şi ştiind că era de mult timp aşa, i-a spus: «Vrei să fii 
sănătos?»” (Ioan 5.6). 

 
Asistenţa spirituală este osteneala de a aduce sufletul omenesc în legătură corectă cu 
Dumnezeu şi să-l elibereze de toate celelalte legături – şi de autocompătimire! 

 
Babsy mă priveşte chinuită. Cufundată adânc în perina groasă a spitalului, legată la aparatele 
cu semnale luminoase intermitente şi la punga cu perfuzii care picură încet, toate acestea îmi 
oferă o imagine de compătimit. „Dumnezeu m-a zdrobit. Ce am făcut, că îmi merge aşa de 
rău? M-a uitat Dumnezeu? Aş dori să mor şi să treacă totul …” – Cuvintele îmi rămân 
înţepenite în gât. Îmi propusesem s-o mângâi cu un cuvânt din Psalmi şi să mă rog cu ea. Dar 
ea îşi varsă inima, dă vina pe Dumnezeu şi se plânge de toată nenorocirea ei. Ce să mai spui în 
acest caz, atunci când stai sănătos alături de patul de boală? – 
 
O întrebare total imposibilă? 

 
Nu este aceasta cea mai ciudată întrebare, pe care Domnul Isus a pus-o vreodată unui om 
bolnav? Doamne, cum se poate să fi aşa de nepoliticos, în timp ce şti – aşa se spune textual în 
Ioan 5 – de cât timp omul este bolnav? S-o spun pe faţă, uneori trebuie să mă minunez de 
Domnul nostru! Îmi imaginez că în una din vizitele mele la bolnavi aş pune o astfel de 
întrebare unui pacient bolnav de mulţi ani. Nu este greu de imaginat cum va reacţiona el … 
 
Dar s-o luăm de la început! Domnul nostru este din nou împreună cu ucenicii Săi în capitală. 
Prilejul este o sărbătoare a iudeilor. Toţi sunt cuprinşi de atmosfera de sărbătoare, cine mai 
face o vizită într-un spital. Pe lângă aceasta este un azil de bătrâni, o casă în care stau cazurile 
lipsite de speranţă. Aceia la care medicii au renunţat, spunând: „Numai Dumnezeu poate 
ajuta!”, şi prin aceasta vor să spună: „Fă-ţi testamentul, nu este nici o speranţă. Noi medicii 
nu-ţi mai dăm nici o şansă …” 
 
De la mulţimea în sărbătoare din curtea Templului sunt numai câţiva paşi până la scăldătoarea 
de la Poarta Oilor, pe care au înconjurat-o cu cinci pridvoare, ca să preia pe toţi bolnavii, 
orbii, paralizaţii, pe cei slăbiţi, pe şchiopi şi pe cei cu orice fel de handicapuri. 
 
Este astăzi altfel în societatea noastră? Nu rareori cazurile fără speranţă sunt trimise în azile. 
Aici sunt împreună cazurile triste. Aici miroase a boală şi moarte, aici melancolia devorează 
existenţa lor. Apatici şi cu priviri stinse zac cei suferinzi acolo, aproape nimeni nu se 
preocupă cu ei. Şi afară viaţa îşi desfăşoară cursul, afară pulsează viaţa, se lucrează, se 
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sărbătoreşte, se fac glume şi se râde. Şi numai la următoarea uşă de casă se are impresia că 
lumea s-a oprit … 
 
În această lume vine Domnul nostru. Ce trebuie să fi fost aceasta pentru El, care a făcut foarte 
bune creaţia şi pe om! El nu a creat boală şi suferinţă, nevoie şi deznădejde. Însă după aceea a 
venit păcatul în lume şi împreună cu el a venit boala şi moartea, osteneala şi nevoia, suferinţa 
şi brutalitatea … 
 
Deseori mă întreb, ce înseamnă în profunzimea ei această afirmaţie: „Şi Cuvântul S-a făcut 
carne şi a locuit printre noi …” (Ioan 1.14) şi El era „în chip de Dumnezeu … S-a golit pe 
Sine Însuşi, luând chip de rob” (Filipeni 2.6,7). Există un contrast mai mare decât acela între 
Creator şi creatura căzută în păcat? Nu a plâns Isus la mormântul lui Lazăr din cauza aceasta, 
cu toate că ştia că El îl va învia? 
 
Şi acest Domn al veşniciei vine la această scăldătoare Betesda, la locul unde toată suferinţa 
omului este adunată la un loc. Deci, dacă Domnul nostru ar fi vrut să facă sănătoşi pe toţi 
bolnavii timpului Său, ar fi construit El probabil un spital? Nu, El trebuia să spună numai un 
singur cuvânt! Nu ar fi fost nimic altceva decât un singur act al creaţiei. Dar nu aceasta era 
misiunea Lui. El a venit să ne elibereze de boala păcatului. Vindecările şi minunile trebuiau 
să-L arate ca Acela care era făgăduit ca Răscumpărător al poporului Său. De aceea Domnul 
foloseşte această minune nu în primul rând pentru sănătatea oamenilor (căci altfel El ar fi 
vindecat pe toţi cei de la scăldătoarea Betesda), ci aşa ca şi în cazul acesta să se dovedească în 
mod deosebit mai-marilor poporului ca Mesia Cel făgăduit. 
 
Unele manuscrise dau o justificare pentru derularea în continuare a acestei întâmplări: 
 

„În acestea [pridvoare] zăceau o mulţime de bolnavi …, aşteptând mişcarea apei. Pentru 
că un înger cobora câteodată în scăldătoare şi tulbura apa. Deci cine intra cel dintâi 
după tulburarea apei se făcea sănătos, orice boală ar fi avut” (Ioan 5.3,4). 

 
Cum procedează Domnul Isus, cum câştigă El inima? 

 
Despre omul acesta, căruia i Se adresează Domnul Isus în pridvorul acela, ni se relatează că el 
era bolnav de treizeci şi opt de ani şi că Domnul Isus ştia aceasta. Astfel El merge la el şi îl 
întreabă: „Vrei să fii sănătos?” 
 
Ne-am întrebat deja, de ce Domnul nostru pune această întrebare ciudată. Ce intenţionează El 
prin aceasta? Nu este de la sine înţeles că un bolnav, care suferă de mulţi ani, vrea în sfârşit să 
devină sănătos? Nu este această întrebare absolut de prisos? 
 
Şi totuşi – Domnul nostru ştie foarte bine ce face şi ce întreabă. El ştie situaţia bolnavului şi 
caută să afle atitudinea acestuia cu privire la boala sa. Cu regret şi astăzi nu sunt puţini 
bolnavi care au nevoie de boala lor ca să se recunoască pe ei înşişi, deoarece ei cred că trebuie 
să trăiască din compătimirea şi afecţiunea altora. Ei folosesc starea lor de boală ca să se 
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cufunde în autocompătimire şi să lege pe alţii de ei. Da, bolnavul de la scăldătoarea Betesda 
este dependent de ajutor. Însă oamenii, care l-au adus acolo şi care îl îngrijesc zilnic, s-au 
izolat de el şi au renunţat la el. De ce? Din cauză că el a încercat să le sugereze o conştiinţă 
rea? Cu întrebarea: „Vrei să fii sănătos?” Domnul nostru vrea să ştie de la el: „Eşti tu pregătit 
ca sănătos să trăieşti ca un sănătos? Până acum te-ai folosit de ajutorul altora. Dacă te faci 
sănătos, vei fi tu un ajutor pentru ceilalţi bolnavi? Sau este vorba numai despre tine …?” 
 
Răspunsul celui legat la pat de mulţi ani face cunoscut ceva din autocompătimirea sa: 
 

„Doamne, nu am pe nimeni ca să mă arunce în scăldătoare când se tulbură apa; şi, până 
când vin eu, coboară altul înaintea mea” (Ioan 5.7). 

 
Prin aceasta el arată şi că el nu-şi poate imagina o altă vindecare, decât aceea la această 
scăldătoare Betesda. El doreşte să fie cândva primul care coboară în apă. Ce se întâmplă cu 
ceilalţi bolnavi? La aceasta nu se gândeşte. Ei toţi aşteaptă aceasta. Fiecare bolnav este 
aproapele lui însuşi! În egoismul lor ei nu sunt altfel decât cei sănătoşi. 
 
„Doamne, nu am pe nimeni! Doamne, nimeni nu se interesează de mine! Sunt părăsit de toţi. 
Sunt cu adevărat nenorocit. Îmi pare rău de mine. Nu poţi Tu vorbi conştiinţei neamurilor 
mele, ca ele să se ocupe de mine? Eu am renunţat. Doamne, şi dacă Tu întrebi aşa, nu vrei Tu 
să mă arunci în apă la momentul potrivit? În curând vei pleca şi eu voi fi iarăşi singur!” 
 
Cunoaştem noi această atitudine? Nu suntem noi înclinaţi să ne auto-compătimim? 
 
Cum rezolvă Domnul Isus „cazul” bolnavului? 

 
Răspunsul Domnului este: „«Ridică-te, ia-ţi patul şi umblă.» Şi îndată omul s-a făcut sănătos 
şi şi-a luat patul şi umbla” (Ioan 5.8-9). 
 
S-a rezolvat prin aceasta cazul? Domnul a făcut sănătos pe un om – şi este aceasta totul? 
 
Nu, vedem aici foarte clar, că prin această minune Domnul Isus intenţionează mai mult decât 
să facă sănătos pe un om. Deoarece vindecarea aceasta are loc într-o zi de sabat, evenimentul 
irită sentimentele evlavioase ale iudeilor. Aceasta deranjează odihna lor de sabat! Faptul că un 
bolnav este vindecat este un lucru secundar pentru ei, mai important pentru ei este respectarea 
prescripţiilor. Şi conform concepţiei lor, vindecarea bolnavilor este lucrare, şi prin aceasta ea 
este interzisă în ziua de sabat (Ioan 5.10). 
 
Între timp Domnul Isus a plecat, deoarece o mulţime din popor vorbea cu înflăcărare despre 
cele petrecute şi El nu voia să fie centrul unei minuni. Însă El merge după cel vindecat şi îl 
caută, până îl găseşte în zona Templului. Acolo El îi dă încă o indicaţie cu privire la 
vindecarea lui: „Iată, te-ai făcut sănătos; nu mai păcătui, ca să nu ţi se întâmple ceva mai 
rău!”  (Ioan 5.14). În cazul acesta boala lui era într-adevăr o urmare a unui păcat, despre care 
cel însănătoşit ştie foarte bine. Sunt boli care sunt urmare a păcatelor. Să ne gândim la ciroza 
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ficatului ca urmare a alcoolismului, sau la înfundarea arterelor periferice ca urmare a abuzului 
de nicotină. Nu ştim ce boală avea bolnavul de la scăldătoarea Betesda. De asemenea nu ştim 
la care păcat S-a referit Domnul Isus. Aceasta rămâne un secret al spovedaniei. 
 
La întâmplarea cu orbul de la poarta Ierusalimului Domnul explică clar că noi nu trebuie să 
considerăm cu uşurătate păcatul ca fiind cauza unei boli. De aceea trebuie să fim foarte 
reţinuţi în privinţa aceasta. 
 
Versetele care urmează (Ioan 5.17-47) arată că Domnul Isus foloseşte această întâmplare ca să 
Se prezinte iudeilor ca Fiul lui Dumnezeu, care acţionează conform misiunii încredinţate Lui 
de Tatăl Său ceresc: 
 

„Cine aude cuvântul Meu şi crede în Cel care M-a trimis are viaţă eternă şi nu vine la 
judecată, ci a trecut din moarte la viaţă” (Ioan 5.24). 

 
Ce pot eu învăţa din aceasta pentru consilierea spirituală? 

 
1. Vezi nevoia bolnavilor şi a celor nevoiaşi şi interesează-te de ei, aşa cum a făcut 

Domnul Isus. Însă nu te lăsa instrumentalizat de oameni. Arată clar, că numai Domnul 
poate ajuta şi că noi suntem numai slujitori. 

2. Autocompătimirea este o boală care urmăreşte să lege pe alţi oameni cu sine însuşi. În 
loc de aceasta arată spre Domnul Isus. El a suferit, fără să Se plângă sau să Se 
compătimească pe Sine Însuşi. 

3. Dacă tu însuţi eşti într-o situaţie în care îţi pare rău de tine însuţi, deoarece gândeşti că 
nu ai avea pe nimeni care să se ocupe de tine: priveşte la Isus – El poartă grijă de tine. 
El este întotdeauna prezent, El te cunoaşte şi vrea să-ţi ajute. Încrede-te în El. 

4. Nu prescrie Domnului cum trebuie El să ajute, ci lasă în seama Lui cum să acţioneze. 
5. Fii conştient că nu este ţelul lui Isus să vindece pe toţi oamenii, ci să consolideze şi să 

intensifice relaţia lor cu Dumnezeu. Prin aceasta Dumnezeu este glorificat. 
 
Reţine: Domnul Isus are întotdeauna şi alte posibilităţi de ajutorare decât gândim noi. 
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