Lecția 4
Isus și adevărata curățire
Ioan 2:1–25
Semnul schimbării apei în vin și al Templului vechi cu unul nou prefigurează curățirea
păcatelor pe care o va realiza Hristos, curățire care nu era posibilă în cadrul Vechiului
Legământ.

Ziua 1 ― Citește Ioan 2:1–12 ― Nunta din Cana și semnificația profetică a schimbării
apei în vin
1.

Despre ce este vorba în acest pasaj? Încearcă să relatezi, în propriile tale cuvinte, cele
întâmplate.

Întrebări de aprofundare:
2.

Care ar putea fi înțelesul cuvintelor adresate de Isus mamei Lui – „Femeie, ce am eu a face cu
tine” (2:4, s.n.) – atunci când sunt privite în lumina textului din Genesa 3:15?

3.

Cum ai putea să explici răspunsul pe care-l dă Isus mamei Sale? La care „ceas” face El referire?
Citește și Marcu 14:35, 41; Ioan 12:27; 13:1; 17:1.

Ziua 2 ― Citește Ioan 2:1–12 ― Nunta din Cana și semnificația profetică a schimbării
apei în vin
4.

Din răspunsul pe care îl dă mamei Sale, ne putem da seama că Isus nu a transformat apa în vin
doar pentru ca nuntașii să mai aibă ceva de băut. Ce a vrut să transmită El prin această minune?1
(text ajutător: Matei 26:27–28)

Întrebări de aprofundare:
5.

1

Pentru a transforma apa în vin, Isus Se folosește de vasele de curățire, în care era ținută apa de
curățire2. Ce semnificație are acest lucru? (text ajutător: Numeri 19)

Este important să ținem cont și de faptul că, în mintea unui iudeu, Împărăția escatologică pe care urma s-o
inaugureze Hristos era asociată cu belșugul viței: „Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele
acesta un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri
vechi și limpezite”, ne spune Isaia (25:6). „Ariile se vor umplea de grâu” – spune profetul Ioel – „vor geme
tocitoarele și teascurile de must și de untdelemn, vă voi răsplăti astfel anii pe care i-au mâncat lăcustele…
Veți mânca și vă veți sătura și veți lăuda Numele Domnului, Dumnezeului vostru, care va face minuni cu voi…
Și veți ști că Eu sunt în mijlocul lui Israel, că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, și nu este altul afară de Mine.
Și poporul Meu niciodată nu va mai fi de ocară” (Ioel 2:24–27).
2
Pe lângă apa pentru spălările zilnice (vezi, spre exemplu Marcu 7:3), iudeii aveau o apă specială de curățire
preparată după porunca dată de Dumnezeu lui Moise în pustie (vezi Num. 19:1-22). O vacă roșie era adusă
ca „jertfă de ispășire” fiind arsă de tot „afară din tabără”. Sângele ei era stropit înaintea Domnului, în Cortul
Întâlnirii, iar cenușa era păstrată undeva, într-un loc curat. Fiecare israelit putea lua din cenușă ca să-și
prepare apa de curățire. Această apă era folosită, spre exemplu, în cazul pângăririi prin atingerea unui
mormânt sau a osemintelor omenești, în cazul atingerii unui om necurat (de exemplu, a unui bolnav de lepră)
sau a unui lucru necurat.
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6.

Ce legătură este între răspunsul nunului și semnificația minunii pe care o face Isus? Cu ce am
putea asemăna vinul cel vechi? Dar vinul cel nou?

Ziua 3 ― Citește Ioan 2:13–22 ― Templul de la Ierusalim își pierduse funcția
7.

Care sunt personajele și acțiunile prezentate în acest paragraf? În ce context au loc aceste
evenimente?

8.

De ce a reacționat Isus așa de dur în momentul în care a intrat în Templu?

Întrebare de aprofundare:
9.

Care ar fi trebuit să fie funcția Templului? În ce fel și-a pierdut Templul această funcție? (vezi și
Ieremia 7:1–11)

Ziua 4 ― Citește Ioan 2:13–22 ― Isus vorbește despre un Nou Templu, despre
adevăratul Templu
10. De ce nu era suficient ca Isus să-i alunge pe negustori și să reinstaureze sistemul de jertfe pentru
a face Templul funcțional? De ce a vorbit Isus de necesitatea unui alt Templu – Templul trupului
Său?
11. În ce mod se vor împlini cuvintele rostite de Isus în versetul 19?
Întrebare de aprofundare:
12. Care este legătura dintre cele două evenimente – minunea din Cana și alungarea negustorilor
din Templu? Care este mesajul pe care a vrut să îl transmită autorul prin ele?

Ziua 5 (zi recapitulativă) ― Recitește Ioan 2:1–25
Pornind de la premisa că întreaga evanghelie a fost scrisă în așa fel încât să clădească spre scopul
afirmat în 20:31, este firesc să ne întrebăm ce contribuție aduce fiecare segment de text la realizarea
scopului propus. Prin urmare, pornind de la ceea ce ai studiat în această lecție, încearcă să răspunzi la
următoarele întrebări:
▪

Ce ai învățat despre Domnul Isus în acest segment de text?

▪

În ce fel s-a întărit în tine credința că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu?

▪

Ce ai înțeles despre Viața pe care a venit Isus s-o ofere?

▪

Ce trebuie să faci pentru a avea această Viață?

Provocare
Mulți dintre împărații buni ai lui Iuda (vezi 2 Cronici 29 și 34) și-au început domnia prin curățirea radicală
a Templului, pentru ca să poată sărbători Paștele. Dar efortul lor a fost uitat în generațiile imediat
următoare. Prin gestul Său, Isus intră în rândul acestor împărați buni din Iuda. Dar oare efortul Lui va
dăinui? Poate cu o astfel de întrebare în minte I-au ieșit iudeii în întâmpinare: „«Prin ce semn ne arăți că
ai puterea să faci astfel de lucruri?» Drept răspuns Isus le-a zis: «Stricați Templul acesta și în trei zile îl voi
ridica»” (2:18–19). Într-adevăr, doar moartea și învierea Domnului Isus Hristos puteau conferi curățirea
care să ne dea dreptul de a sărbători cu adevărat Paștele eliberării noastre din robia păcatului. Ai simțit
această putere curățitoare în viața ta? Mai lucrează ea în tine și astăzi? Dacă ai uitat cum poate fi ea
activată în viața ta de zi cu zi, citește 1 Ioan 1:5–2:6.
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Cuvinte pentru suflet – Ce e mai bun, păstrat pentru final
Nunta era în toi! Vinul curgea în potire! Toți erau veseli…
Dar, dintr-o dată, vinul cel vechi se termină, și un altul începe să curgă în pahare… un vin mult mai
bun ca vinul dintâi! „Orice om pune la masă întâi vinul cel bun” – zise unul dintre nuntași – „și, după
ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun; dar tu ai ținut vinul cel bun până acum”
(2:10).
Lumea în care trăim, guvernată de dumnezeul veacului acestuia, are la bază un principiu simplu:
„Bucură-te cât poți, dă-te plăcerilor, trăiește clipa!, gustă viața!…” Îți dai seama că totul este
deșertăciune când este deja prea târziu. Lumea îți dă la început plăcerea, pentru ca apoi să rămâi cu
durerea. Dumnezeu păstrează ce e mai bun la sfârșit. Prin urmare, dacă suferi, nu-ți pierde speranța!
„Celui ce va birui îi voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie”, zice Domnul! (Apocalipsa
3:21)

Verset cheie
Ioan 2:18–19 – „Iudeii au luat cuvântul și I-au zis: «Prin ce semn ne arăți că ai putere să
faci astfel de lucruri?» Drept răspuns, Isus le-a zis: «Stricați Templul acesta și în trei zile
îl voi ridica»”.

