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Minuni impresionante

Dintre toate minunile pe care le făcea Isus, cele mai interesante şi spec-
taculoase erau exorcismele, adică vindecările de persoane care se pare că 
aveau în ele un duh necurat.

Evangheliile au păstrat relatarea a şase dintre ele: acela al posedatului 
din Cafarnaum (Mc 1,23-28), al posedatului din Gherasa (Mc 5,1-20), al 
fi icei unei femei siro-feniciene (Mc 7,24-30), al unui tânăr epileptic „cu un 
duh mut” (Mc 9,14-27), al omului mut (Mt 9,32-34) şi al posedatului orb şi 
mut (Mt 12,22).

Pe lângă aceste relatări particulare, există în Evanghelii şi alte rezumate 
generice care îl arată pe Isus vindecând pe îndrăciţi. De exemplu: „Când 
s-a înserat, după ce a apus soarele, i-au adus la el pe toţi bolnavii şi pose-
daţii de diavol… El a vindecat pe mulţi care sufereau de diferite boli şi a 
alungat mulţi diavoli” (Mc 1,32-34); „Şi a mers prin toată Galileea, predi-
când în sinagogile lor şi alungând diavolii” (Mc 1,39); „Deoarece vindecase 
pe mulţi, toţi cei care aveau vreo boală cădeau în faţa lui şi strigau: «Tu 
eşti Fiul lui Dumnezeu!» Dar el le poruncea cu hotărâre să nu-l facă cunos-
cut” (Mc 3,10-12).
Şi parabolele lui Isus vorbesc despre exorcisme. Astfel, cu o anumită 

împrejurare le spuse cărturarilor şi fariseilor: „Când duhul necurat iese 
dintr-un om, umblă prin locuri fără apă căutând odihnă, dar nu o găseşte. 
Atunci îşi spune: «Mă voi întoarce la casa mea din care am ieşit». Venind, 
o găseşte nelocuită, măturată şi pusă în ordine. Atunci merge şi aduce cu 
el alte şapte duhuri mai rele decât el şi, intrând, locuieşte acolo; iar starea 
de pe urmă a omului aceluia devine mai rea decât cea dintâi. Aşa va fi  şi cu 
această generaţie rea” (Mt 12,43-45).

Un răspuns dat vulpoiului

Vedem, deci, că Evangheliile păstrează o amintire clară a exorcismelor 
lui Isus în trei moduri distincte: în relatări, în rezumate şi în parabole. 
Păstrează chiar şi câteva spuse de-ale sale referitoare la exorcisme, de 
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exemplu atunci când a declarat: „Nimeni nu poate să intre în casa unui om 
puternic [diavolul] şi să-i jefuiască avuţia dacă, mai întâi, nu-l leagă pe cel puter-
nic [precum făcea Isus cu exorcismele]; atunci îi va jefui casa” (Mc 3,27).

Însă faima lui Isus ca exorcist nu apare doar în Evanghelii. Şi cartea 
Faptele Apostolilor aminteşte de aceasta. De exemplu atunci când Petru, în 
cateheza ţinută centurionului Corneliu şi familiei sale, le spune că Isus „a 
trecut făcând bine şi vindecându-i pe toţi cei care erau stăpâniţi de diavol” 
(Fap 10,38), ca şi cum acest lucru ar rezuma întreaga sa activitate.

Un indiciu al importanţei sale îl afl ăm în faptul că Irod Antipa, guver-
natorul Galileei, căuta să-l ucidă pe Isus tocmai pentru exorcismele pe care 
le făcea. Pentru aceasta, atunci când i se aduce la cunoştinţă lui Isus, el le 
spune: „Mergeţi şi spuneţi acelui vulpoi: Iată, eu alung diavoli şi săvârşesc 
vindecări astăzi şi mâine, iar a treia zi voi sfârşi” (Lc 13,31-33).

Funcţia de exorcist era atât de caracteristică lui Isus încât unii autori 
cred că a fost cea care l-a făcut faimos la început în localităţile din Galileea.

Şi trecutul Mariei?

Pentru toate acestea, apare straniu să observăm că Evanghelia după 
sfântul Ioan păstrează o tăcere absolută asupra exorcismelor lui Isus. Nu 
include nici măcar o singură relatare, nici o frază, nici un cuvânt, nici o 
vorbă care ar putea să dea de înţeles că Isus ar fi  făcut exorcisme în viaţa 
sa. De ce le-a eliminat? De ce nu a vrut să le povestească?

Autorii au propus diferite soluţii. Prima şi cea mai simplă este aceea de 
a crede că autorul celei de-a patra Evanghelii nu le-a cunoscut. Pentru că 
în timp ce primele trei Evanghelii (Matei, Marcu şi Luca) povestesc multe 
minuni ale lui Isus, Ioan povesteşte doar şapte, ca şi cum numai despre 
acestea ar fi  auzit şi nimic mai mult.

Însă această ipoteză cade pentru faptul că, la sfârşitul Evangheliei, au-
torul însuşi scrie: „Isus a mai făcut înaintea discipolilor şi multe alte semne, 
care nu sunt scrise în cartea aceasta” (20,30). Prin urmare, autorul ştia că 
Isus a făcut multe alte minuni în afară de cele şapte. Şi cele mai populare 
şi răspândite erau, fără îndoială, exorcismele, chiar mai mult decât trans-
formarea apei în vin, sau învierea lui Lazăr, pe care doar el le povesteşte şi 
nimeni altul. Pe de altă parte, vedem că Maria Magdalena este un personaj 
important în cea de-a patra Evanghelie. Nu a afl at Ioan niciodată de tradiţia 
veche, conform căreia Isus alungase din ea şapte diavoli? (Lc 8,2; Mc 16,9).

Toate acestea fac inacceptabilă explicaţia că Ioan nu cunoştea exorcismele 
înfăptuite de Isus. 
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Oraş fără posedaţi

Un al doilea motiv propus este acela că, în timp ce în celelalte trei Evan-
ghelii Isus îşi petrece aproape tot timpul în Galileea, în cea de-a patra 
Evanghelie Isus se afl ă aproape întotdeauna în Ierusalim, Cetatea Sfântă, 
a cărei puritate era păstrată cu multă grijă şi unde era greu de întâlnit 
posedaţi. Aceştia se întâlneau mai curând în interiorul ţării. Pentru acest 
motiv Ioan nu are ocazia de a relata exorcisme.

Însă deşi e clar că Evanghelia lui Ioan îl situează aproape întotdeauna 
pe Isus în Ierusalim, dintre cele şapte minuni pe care le relatează, patru au 
loc în Galileea: transformarea apei în vin (2,1-12), vindecarea fi ului funcţi-
onarului regal (4,43-54), înmulţirea pâinilor (6,1-15) şi umblarea lui Isus 
pe apă (6,16-21). Aşadar, ar fi  putut să povestească şi vreun exorcism făcut 
în Galileea.

Nu credea în spirite

A treia explicaţie care a fost dată acestei enigme este că Ioan, autorul 
celei de-a patra Evanghelii, era un ex-saduceu convertit la creştinism, iar 
saduceii formau un grup religios iudeu care nu credea în demoni, nici în 
spirite, nici în îngeri (Mc 12,18; Fap 23,8) astfel încât, convertindu-se la 
creştinism, acest ex-saduceu nu a voit să relateze exorcismele lui Isus pentru 
că el nu credea în ele.

Însă şi această soluţie ingenioasă este dezminţită de Evanghelie însăşi, 
întrucât tocmai ea afi rmă de patru ori că duşmanii lui Isus îl considerau pe 
el un posedat. De exemplu, atunci când Isus spune că el şi Dumnezeu sunt 
una, iudeii înfuriaţi exclamă: „Ai diavol” (7,20). Când Isus spune că el vine 
de la Dumnezeu, ei repetă: „Nu spunem noi bine că ai diavol?” (8,48). 
Atunci când Isus spune că cine îl ascultă nu va muri în veci, îi răspund: 
„Acum suntem siguri că ai diavol” (8,52). Iar la fi nalul discursului despre 
Bunul Păstor, mulţi spuneau: „Are un diavol şi delirează. De ce-l ascul-
taţi?” (10,20).

Evanghelistul Ioan nu neagă, deci, posibilitatea posedării demoniace. 
Ceea ce ignoră e că Isus ar fi  vindecat-o vreodată. Însă, de ce? Ce motiv 
puternic l-a determinat să ţină sub tăcere ceva atât de cunoscut şi de răs-
pândit din viaţa lui Isus?

O lucrare periculoasă

Există o a patra explicaţie, care este cea mai probabilă dintre toate. 
Conform acesteia, motivul pentru care Ioan a suprimat exorcismele din 
Evanghelia sa e că acestea i-au creat multe probleme lui Isus.

DE CE EVANGHELISTUL IOAN... EXORCISMELE LUI ISUS?



DIALOG TEOLOGIC 17 (2006)204

De fapt, Isus a dat mare importanţă vindecării posedaţilor de-a lungul 
vieţii sale publice, după cum am văzut din cantitatea mare de relatări 
evanghelice referitoare la această temă. De ce? Pentru că aceşti bolnavi 
ciudaţi erau persoane marginalizate, excluse din sistemul social, perturbate 
de multe ori din cauza inegalităţilor sociale, a foamei, a climatului con-
stant de violenţă şi a distrugerii familiilor în zonele rurale.

Aceste aspecte ale posesiei, care astăzi sunt greu de înţeles pentru noi, 
ne ajută să înţelegem mai bine sensul exorcismelor şi explică de ce Isus le 
dedica atâta timp şi de ce nu a încetat niciodată să le înfăptuiască. Prin 
intermediul eliberării posedaţilor şi al reintegrării lor sociale, Isus arăta 
ceea ce se petrecea în inima istoriei: împărăţia lui Dumnezeu venea în 
lume. El însuşi a învăţat aceasta: „Dacă eu scot diavolii cu Duhul lui Dum-
nezeu, împărăţia lui Dumnezeu a ajuns cu adevărat la voi” (Mt 12,28).

Prin urmare, exorcismele dezvăluie mai bine decât orice altă acţiune a 
lui Isus împlinirea planului său: o lume unde să nu fi e oprimare, nici sufe-
rinţe, nici excluşi şi reintegrarea socială a acelora pe care nedreptatea, ine-
galităţile şi alte tensiuni sociale i-a lăsat la marginea sistemului.

Cu un inel în nas

Însă vindecarea posedaţilor avea o mare problemă: era legată de magie. 
În vremea lui Isus mulţi iudei făceau exorcisme, prin intermediul unor ri-
turi magice şi formule ezoterice. De exemplu, obişnuiau să apropie de na-
sul celui posedat un inel învelit în ierburi şi, după ce pronunţau incantaţii 
secrete care se considerau provenind de la regele Solomon, îl făceau pe cel 
bolnav să cadă la pământ, în timp ce diavolul ieşea fi ind aruncat prin orifi -
ciile nazale şi era introdus într-o oală sau o farfurie plină cu apă. Erau 
practici atât de extravagante şi sugestive, încât lumea credea că doar Satana 
putea să dea puterea de a le face.

Isus, când a început să realizeze vindecările sale, a suprimat toate ritu-
rile ciudate ale exorciştilor iudei şi doar printr-o poruncă sau printr-un 
cuvânt îi vindeca pe cei posedaţi, arătându-şi astfel superioritatea sa faţă 
de vindecătorii iudei. Însă, în ciuda a toate, nu a putut îndepărta bănuielile 
pe care activitatea sa le trezea. Pentru aceasta, vedem că uneori auditoriul 
său, în loc să se bucure, se speria; cum s-a întâmplat atunci când l-a vindecat 
pe posedatul din Gherasa „şi i-a cuprins frica” (Mc 5,15). Alte ori, confun-
dându-l cu un mag puternic, unii vindecători foloseau numele de „Isus” 
drept cuvânt magic pentru a alunga diavolii; într-o zi, discipolii s-au întâlnit 
cu unul dintre ei (Mc 9,38).

În cele din urmă, Isus nu a putut evita ca duşmanii săi să-l creadă un 
mag, aliat al Satanei şi să-l acuze că alungă duhurile cu puterea lui Beelzebul, 
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căpetenia diavolilor (Mc 3,22). Chiar i-au pus lui Isus umilitoarea poreclă 
de „Beelzebul” (Mt 10,25).

Magie importată din Egipt

Multă lume, aşadar, a interpretat în mod greşit exorcismele realizate de 
Isus. În felul acesta, intenţia lor, care era aceea de a anunţa sfârşitul opri-
mării şi a oricărei excluderi sociale, a rămas total anihilată.

După moartea sa, ideea că Isus a fost un mare mag nu a dispărut; din 
contră, s-a extins în toate părţile, până într-acolo încât primii creştini au 
trebuit să înfrunte critica a numeroase sectoare care îl acuzau pe Isus că 
ar fi  practicat vrăjitoria. Astfel, Iosif Flaviu, un faimos scriitor iudeu din 
secolul I, notează că Isus era un „făcător de lucruri extraordinare”. Talmu-
dul, carte sacră a evreilor, îl acuză de practicare a magiei, instigare la ido-
latrie şi înşelare a poporului. Celsus, un fi lozof grec din secolul al II-lea, 
susţinea că Isus a învăţat în Egipt arta magiei. S-a găsit chiar un vechi 
papirus grec de magie, cu numele de „Isus” ca formulă magică folosită la 
exorcisme. Pentru acest motiv, Iustin, un creştin martir din secolul al II-lea, 
se plângea că „au îndrăznit să-l numească mag pe Isus”.

În felul acesta, imaginea lui Isus a rămas în mod iremediabil afectată 
datorită exorcismelor sale.

Pentru a elimina suspiciunile

În faţa acestor circumstanţe, este uşor să înţelegi de ce cea de-a patra 
Evanghelie a considerat că un Isus exorcist nu era lucrul cel mai bun de 
prezentat lectorilor. Acuzaţiile de satanism, vrăjitorie şi magie aduse împo-
triva lui şi, de asemenea, împotriva discipolilor săi, se cuibăriseră în mintea 
multora. E de ajuns să se citească, de exemplu, cartea Faptelor Apostolilor 
unde atât Petru cât şi Paul sunt numiţi „magi” pentru minunile pe care le 
realizau (Fap 8,14-24; 19,11-17). Pentru aceasta, deşi evanghelistul nu 
ignora exorcismele pe care Isus le făcuse, a preferat să le omită pentru a 
evita posibila confuzie sau scandalul printre lectorii săi.

Pe lângă aceasta însă, au mai fost şi alte două motive care au infl uenţat 
decizia evanghelistului Ioan de a elimina exorcismele lui Isus.

Primul este că Ioan avea despre Isus o idee mult mai elevată decât celelalte 
trei Evanghelii. Ioan a fost singurul evanghelist care a ajuns să înţeleagă 
că Isus era egal cu Dumnezeu (In 10,30), că acţiona ca Dumnezeu (In 5,19) 
şi că venea de la Dumnezeu (In 1,14). Această noţiune despre Isus a fost 
decisivă pentru eliminarea exorcismelor: faţă de un astfel de Isus nu se 
putea avea nici cea mai mică urmă de suspiciune că ar fi  practicat magia 
sau ar fi  fost în cârdăşie cu Satana.

DE CE EVANGHELISTUL IOAN... EXORCISMELE LUI ISUS?
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Arderea papirusurilor

Al doilea motiv pentru a elimina relatarea exorcismelor este locul unde 
a fost redactată Evanghelia. Conform experţilor, aceasta a fost scrisă în 
oraşul Efes. Acesta era, în antichitate, un centru faimos pentru activităţile 
sale oculte.
Ştim că în secolul I acest oraş era un furnicar de vrăjitori, astrologi, 

mediumi, ghicitori şi magi. Pentru a ne face o idee, să ne întoarcem la cartea 
Faptele Apostolilor. Acolo se povesteşte că atunci când sfântul Paul a ajuns 
la Efes s-a hotărât să deschidă o şcoală pentru a învăţa cuvântul lui Dum-
nezeu şi, timp de doi ani, a predicat. Auzindu-l, multă lume s-a convertit 
„şi veneau şi îşi mărturiseau în public faptele lor. Un mare număr dintre 
cei care practicaseră magia şi-au adus cărţile şi le-au ars înaintea lor. S-a 
calculat preţul lor: se ridica la 50.000 de monede de argint” (Fap 19,18-19).

Cărţile pe care aceşti magi şi vrăjitori le-au ars erau suluri de perga-
ment care conţineau incantaţii, imprecaţii şi formule pentru a alunga spi-
ritele. Monedele la care face aluzie textul erau probabil drahme de argint 
greceşti iar o drahmă de argint echivala aproximativ cu plata unei zile de 
muncă. Deci 50.000 de salarii s-au făcut scrum în acea zi în piaţa din Efes! 
Aceasta ne ajută să ne facem o idee de cât de răspândite erau practicile 
magice în acel oraş şi atracţia enormă pe care o exercitau în oameni.

Într-un astfel de ambient, excitat de magie şi sedus de vrăjitorie şi in-
cantaţie, prezentarea unui Isus exorcist ar fi  dăunat imaginii sale de Fiu al 
lui Dumnezeu. Pentru aceasta, autorul celei de-a patra Evanghelii a prefe-
rat să facă abstracţie de exorcisme.

Magie şi religie

Atunci când sfântul Ioan şi-a scris Evanghelia sa, cunoştea exorcismele 
realizate de Isus. Ba chiar nu putea să ignore că a fost una dintre activită-
ţile sale mai faimoase, mai mult chiar decât parabolele şi învăţăturile sale. 
Însă ştia şi că această lucrare a sa a fost rău interpretată şi că mulţi ajun-
seseră să-l confunde pe Isus cu un mag. De aceea, pentru a evita ca lectorii 
săi să comită aceeaşi eroare, a preferat să tacă referitor la exorcisme şi să 
povestească în locul lor alte minuni mai apreciate, precum înmulţirea pâi-
nilor, transformarea apei în vin, sau învierea lui Lazăr.

Ioan ştia că magia este periculoasă. Are o mare asemănare cu religia, 
însă este tocmai contrariul: este coruperea ei. Magia face să se creadă că 
anumite rituri sau ceremonii au putere prin ele însele (Mt 7,21-23), că e de 
ajuns să se realizeze anumite practici sau să se pronunţe nişte formule 
pentru ca să fi m deja în contact cu Dumnezeu. Magia ne face să repetăm 
nişte rituri automatiste. Credinţa ne face să descoperim noutatea lui Dumnezeu 
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în fi ecare zi. Magia provoacă dependenţă şi teamă. Credinţa aduce eliberare 
şi entuziasm.

Mulţi creştini se consideră profund credincioşi, însă, în realitate, ames-
tecă credinţa lor cu magia. Ei cred că, întrucât asistă la un act de cult, 
pronunţă rugăciuni sau poartă medalii şi scapulare au ajuns la întâlnirea 
cu Dumnezeu. În schimb nu caută să-şi schimbe inima, nici să-şi îmbună-
tăţească viaţa, nici să se perfecţioneze în slujirea faţă de aproapele.

Sfântul Ioan, în Evanghelia sa, a făcut ceea ce a putut pentru ca să nu 
credem într-un astfel de Cristos. Să nu-l dezamăgim.
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