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HRISTOS — MIRELE. 

O ABORDARE HRISTOLOGIC| 

A TEXTULUI IOAN 2, 1-11

Pr. dr. Gheorghe HUSARCIUC

Introducere: Autorevelarea lui Iisus Hristos în actele Sale

Dac\, pân\ de curând, în cercetarea Evangheliilor, cuvânt\rile

Mântuitorului au fost socotite, aproape exclusiv, izvoare doctrinare,

meritul teologiei mai noi este acela de a fi pus în lumin\ valoarea

doctrinar\ a faptelor Domnului. Actele lui Iisus Hristos sunt cu-

vânt transpus în fapt\1. Prin ele Hristos ne vorbe[te despre Sine.

Sunt moduri de revelare a adev\rurilor de credin]\, dup\ cum Mân-

tuitorul Însu[i aten]ioneaz\2: „Lucrurile pe care Mi le-a dat Tat\l s\ le

s\vâr[esc, lucrurile acestea pe care le fac Eu, m\rturisesc despre Mine

c\ Tat\l M-a trimis” (In 5, 36). 

Dumnezeu Se reveleaz\ omului cu ging\[ie. Iubindu-l, nu do-

re[te s\-i submineze libertatea. Vrea s\-l mântuiasc\, dar nu împotriva

voin]ei sale. În acest sens, actele lui Hristos se v\desc a fi cel mai

potrivit mod de a-i „vorbi”. Mai mult decât cea prin cuvinte, reve-

la]ia prin acte respect\ libertatea, ea fiind un dialog între Dumnezeu

[i om, Dumnezeu ]inând seama de necesit\]ile omului [i de dispo-

nibilitatea omului de a primi3. De aceea descoperim reac]ii diferite

în fa]a minunii: uimire, care nu zide[te (In 2, 23-25) – din partea

celor ce nu i-au în]eles sensul – [i care adesea sfâr[e[te în nep\-

sare sau, mai r\u, în hul\; [i credin]\, care duce la [i mai mult\

1  Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, Revela]ia prin acte, cuvinte [i imagini, în

„Ortodoxia”, anul XX (1968), nr. 3, p. 349.
2  Natalia Manoilescu Dinu, Iisus Hristos Mântuitorul în lumina Evangheliilor,

vol. 1, Editura Bizantin\, Bucure[ti, 2001, p. 171.
3  Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, art. cit., p. 350.
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cunoa[tere (In 2, 11). Minunea se adreseaz\ credin]ei, spre a o în-

t\ri, [i nu necredin]ei, spre a na[te credin]a. Mântuitorul adesea con-

di]ioneaz\ s\vâr[irea minunilor de credin]a primitorului sau a mij-

locitorului (Mc. 9, 23-24). Credin]a este o condi]ie sine qua non

pentru acceptarea minunii. Nu po]i crede în realitatea unui fapt

miraculos, dac\ nu crezi mai întâi în Dumnezeu, f\ptuitorul lui.

Crezând îns\, prime[ti minunea ca pe o atingere a „mâinii” lui

Dumnezeu, ca pe o sim]ire a prezen]ei Lui revelatoare.

1. Sfântul Evanghelist Ioan — revelator de semne

Mai mult decât în celelalte Evanghelii, la Sfântul Evanghelist

Ioan, actele lui Iisus Hristos reveleaz\ adev\ruri teologice. Sfântul

Ioan însu[i ne avertizeaz\ de aceasta, prin faptul c\ le nume[te

„semne”, (In 2, 11)4, provocându-ne s\ le descoperim [i s\

credem „c\ Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, [i, crezând, s\

avem via]\ în numele Lui” (In 20, 31).

Semnele din Evanghelia dup\ Ioan au menirea de a încuraja sau

confirma credin]a în Hristos (In 20, 31). Credin]a este necesar\ pen-

tru a face din miracol un semn. Sfântul Ioan expune semnele pe

care Iisus le face, într-un context de credin]\, surprinzând rapor-

tarea diferit\ a oamenilor la acestea. El avertizeaz\ c\ unii oameni

v\d în minuni semne (In 2, 11; 4, 46-54; 20, 30-31; 21, 6-7), al]ii nu

(2, 23-25; 3, 2; 11, 45-46 etc.), în func]ie de modul cum Îl primesc

pe F\ptuitorul lor. Când credin]a e deja prezent\, minunile o adân-

cesc5. Semnele Sfântului Ioan sunt o prezentare a puterii sau slavei

lui Iisus, iar descoperirea ei des\vâr[it\ s-a împlinit în jertfa Sa6. 

4  Pr. prof. dr. Vasile Mihoc, Sfânta Evanghelie de la Ioan (III), în „Iisus Birui-

torul”, anul VI (1995), nr. 5, p. 3; Idem, Sfânta Evanghelie de la Ioan. Introdu-

cere [i comentariu, vol. I, Editura Teofania, Sibiu, 2003, p. 40; Pr. prof. dr. Vasile

Mihoc, asist. drd. Daniel Mihoc, drd. Ioan Mihoc, Introducere în Studiul Noului

Testament, vol. I, edi]ia a doua, Editura Teofania, Sibiu, 2001, p. 170.
5  Charles H. Talbet, cf. Gerard S. Sloyan, Interpretation. A Bible Comentary

for Teaching and Preaching, John Knox Press, Atlanta, 1988, pp. 31-32.
6  George Arthur Buttrick & co., The Interpreter’s Bible. The Holy Scriptures, in

the King James and revised standard versions with general articles and intro-

duction, exegesis, exposition for each book of the Bible, in twelve volumes, vol. VIII,

Abingdon, Nashville, 1980, p. 491.
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Ioan vorbe[te despre minuni diferit de ceilal]i evangheli[ti. El

adun\ în jurul lor înv\]\tura. Nu a[az\ întreaga tensiune pe ele, ci

le folose[te ca probe (eviden]e) ale puterii lui Dumnezeu asupra

sufletului7. 

Evanghelia dup\ Ioan are o puternic\ omogenitate [i unitate

interioar\. Temele sale predilecte o str\bat ca un fir ro[u, fiind

prezentate prin „tu[e” succesive. Nu trebuie s\ ignor\m nici carac-

terul eminamente liturgic al acestei Evanghelii8. Inten]ia Sfântului

Ioan este s\ eviden]ieze identitatea Persoanei istorice a lui Iisus cu

Hristos prezent în Biseric\, s\ contureze leg\turile fiec\rui eveniment

al vie]ii lui Iisus cu manifest\rile lui Hristos în Biseric\9. El scrie

Evanghelia sa la sfâr[itul secolului întâi, când Biserica era deplin

organizat\, simbolismul s\u f\când trimitere la aceste realit\]i. Evan-

ghelia sa propag\ ideea unit\]ii Bisericii, dup\ modelul unit\]ii Sfin-

tei Treimi (In 17, 21-25).

2. Nunta din Cana Galileei (Ioan 2, 1-11).
Încadrarea pericopei în context

Primul dintre semnele istorisite de Sfântul Evanghelist Ioan este

cel petrecut la nunta din Cana Galileei.

O privire asupra acestei minuni, în ansamblul Evangheliei din

care face parte, ne ajut\ s\ surprindem adev\ratele ei sensuri. Is-

torisirea este precedat\ de m\rturia Sfântului Ioan Botez\torul [i

de episodul chem\rii primilor ucenici (In 1, 19-51) [i urmat\ de

relatarea despre primul Pa[ti al lui Iisus la Ierusalim, cu care oca-

zie alung\ din Templu pe vânz\tori [i pe schimb\torii de bani (In 2,

13-25).

În relatarea premerg\toare minunii de la nunta din Cana Galileei,

Sfântul Ioan Botez\torul d\ m\rturie despre Iisus, prezentându-L

7  De exemplu: faptul c\ Iisus a s\turat cinci mii e o ilustrare a slavei c\ Iisus

poate hr\ni sufletele fl\mânde; e sigur c\ Laz\r a înviat, dar miracolul e c\ vocea plin\

de putere a lui Iisus poate ajunge la cei de mult mor]i în p\cat, pentru a-i trezi la

Via]\. Vezi Ibidem, p. 491.
8  Gheorghe Husarciuc, Elemente liturgice în Evanghelia dup\ Ioan, diserta]ie

(tehnoredactat\), Sibiu, 2000, p. 8.
9  Oscar Cullmann, Noul Testament, traducere de Cristian Preda, Editura Huma-

nitas, Bucure[ti, 1993, p. 60.
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ca „Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridic\ p\catele lumii” (In 1, 29, 36)10,

dar [i Cel preexistent, Care are putere s\ boteze cu Duhul Sfânt,

deoarece este s\la[ al Duhului (In 1, 33), pentru ca mai apoi s\-L

prezinte ca Fiu al lui Dumnezeu. El descoper\, astfel, Dumnezeirea

[i lucrarea r\scump\r\toare a Domnului, bazat\ pe jertf\, anun]ând

ideea central\ a activit\]ii Mântuitorului [i implicit a Evangheliei.

M\rturia lui nu r\mâne f\r\ ecou. Doi dintre ucenicii s\i, Andrei [i

Ioan, Îl urmeaz\ pe Mântuitorul, dorind nu numai un sfat sau un

cuvânt de înv\]\tur\ de la El, ci s\-L cunoasc\ pe îndelete [i s\ [tie

unde-L pot g\si, ori de câte ori au nevoie. Întrebarea lor: „Unde

locuie[ti?” (In 1, 37-40) exprim\ „dorin]a de a vedea [i în]elege s\-

l\[luirea Fiului lui Dumnezeu între oameni”11. De aceea, Mântui-

torul le adreseaz\ chemarea de a-L urma. Impresia l\sat\ de aceast\

prim\ întâlnire în inima Evanghelistului este atât de mare, încât el

poate preciza pân\ [i ceasul primirii chem\rii, de[i trecuser\ vreo

[aptezeci de ani. Credin]a ce se na[te în inimile celor doi îi face

m\rturisitori c\tre cei apropia]i lor: Andrei cheam\ pe Petru la Iisus;

Filip, descoperindu-L pe Mântuitorul, îl veste[te pe Natanael. {i

astfel, to]i cei ce se apropie de Domnul cu inim\ curat\ se aprind

de credin]\, urmându-L. Acesta este începutul cristaliz\rii Bisericii,

Mireasa, pentru care Hristos a venit în lume. Iar momentul începerii

nun]ii lui Hristos cu Biserica, este momentul câ[tig\rii primului suflet12.

Nunta din Cana [i cur\]irea Templului marcheaz\ începutul

activit\]ii publice a lui Iisus [i rezum\ în mod simbolic în]elesul fun-

damental al misiunii Sale13. În Cana Galileei, Mântuitorul Se descoper\

10  Origen vede o referire la „lumea” Bisericii: Hristos ridic\ doar p\catele celor

ce cred în El. Cf. Origen, Scrieri alese II, Comentariul la Evanghelia dup\ Ioan, tradu-

cere de pr. prof. T. Bodogae, pr. prof. N. Neaga [i Zorica La]cu, în col. PSB., vol. 7,

p. 149. Aceste cuvinte sunt puse pe buzele Sfântului Ioan Botez\torul, marcând astfel

tradi]ia comunit\]ii despre misiunea lui Hristos, consider\ Günther Bornkamm, în re-

cenzia sa la Ernst Käsemann, The Testament of Jesus, citat de John Ashton, Understan-

ding the Fourth Gospel, Clarendon Press, Oxford, 1993, p. 487. Ashton crede c\ e pu]in

probabil ca denumirea „Mielul lui Dumnezeu” s\ se refere la Patimi. Ibidem, p. 490.
11  Origen, op. cit., pp. 171-172.
12  Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Comentar la Evanghelia de la Ioan, traducere din

limba francez\ de diac. Gheorghe B\bu], Editura Pelerinul Român, Oradea, 1997,

p. 88.
13  Paul Diel, Jeannine Solotareff, Simbolism in the Gospel of John, translated by

Nelly Marans, Harper & Row Publishers, San Francisco, 1988, p. 79.
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ca Domn al d\rniciei14, oferind din bel[ug vinul cel nou al Împ\-

r\]iei, pentru ca apoi, la Ierusalim, la primul Pa[ti, cur\]ind Templul

Vechiului Testament, s\-[i ofere spre stricare [i rezidire Trupul

S\u, ca nou Templu (In 2, 18-22). Despre ambele ac]iuni, Sfântul Ioan

ne atrage aten]ia c\ sunt semne ale manifest\rii slavei [i puterii lui

Iisus în lume (In 2, 11, 18).

În acest context este prezentat\ prima minune-semn. Aceasta

are loc în Cana Galileei. Situarea ora[ului Cana în Galileea, ca re-

giune a începerii activit\]ii lui Iisus, nu este lipsit\ de importan]\.

Galileea neamurilor e locul unde, aproape în mod constant, Iisus

este primit, pe când Iudeea – locul în care de cele mai multe ori

este respins15. 

Istorisirea minunii începe cu o precizare temporal\: c\ nunta

s-a f\cut „a treia zi”. Ce vrea s\ ne spun\ Sfântul Ioan prin aceast\

precizare? Dup\ Sepp, este vorba despre a treia zi a s\pt\mânii

evreie[ti (mar]i); dup\ Klofutar, Patrizi, a treia zi de la sosirea Mân-

tuitorului în Galileea; dup\ J.P. Lange, a treia zi de dup\ cea la care

se face referire în 1, 19 (prima m\rturie a Sfântul Ioan Botez\torul c\tre

trimi[ii preo]ilor [i levi]ilor); dup\ al]ii – a treia zi a nun]ii. Suntem

îndrept\]i]i s\ calcul\m zilele de la cele men]ionate în 1, 43 (anun-

]area inten]iei lui Iisus de a pleca în Galileea [i chemarea lui Filip [i

Natanael). Trei zile sunt timp rezonabil ca s\ str\bat\ cele 75 de mile

romane ce separ\ Betabara de Cana16.

Nu ni se spune cine erau mirii, fapt ce stârne[te specula]ii în

rândul exege]ilor. Observând trecerea brusc\ de la alegerea Apos-

tolilor la relatarea despre Nunta din Cana, unii au încercat s\ g\seasc\

un corespondent în plan fizic între cele dou\. Deci, pornind de la

faptul c\ Natanael, ultimul dintre cei pomeni]i în episodul anterior,

era din Cana (In 21, 2), au considerat c\ el este mirele17. Pornind de

14  Nicolae Steinhardt, D\ruind vei dobândi, Editura Episcopiei Maramure[ului
[i S\tmarului, Baia Mare, 1992, p. 21.

15  Gerard S. Sloyan, op. cit., p. 33.
16  L.Cl. Fillion, La Saint Bible, texte de la Vulgate, traduction francaise en regard

avec comentaire, Evangile Selon S. Jean, Introduction critique et commentaire, tra-

ducerea în francez\ de Bayle, P. Lethielleux, Libraire – editeur, Paris, 1925, p. 31.
17  Este de remarcat [i faptul c\, în Sinaxarul de pe 10 mai, ni se spune c\ mi-

rele este Sfântul Apostol Simon Zelotul, identificat cu Natanael, [i c\ el, v\zând
minunea, [i-a l\sat mireasa [i casa [i L-a urmat pe Mântuitorul, în Mineiul pe luna
mai, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2001, p. 8; vezi [i Nicolae Steinhardt, op. cit.,
p. 21; The Interpreter’s Bible…, p. 490.
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la cuvintele Sfântul Ieronim, (Prolog, la Ioan): Joannem nubere

volentem a nuptiis per Dominum fuisse vocatum, diver[i autori au

conchis c\ Sfântul Ioan Evanghelistul e mirele, mai ales c\ el ni-

ciodat\ nu-[i d\ numele în Evanghelia sa. Ideea a fost adoptat\ [i

de mahomedani18. Al]ii identific\ pe mire cu Simon Canaanitul, prin

falsa supozi]ie c\ acest epitet îl desemna ca locuitor în Cana19. Iar

mireasa este identificat\ cu Suzana sau Maria Magdalena etc., supo-

zi]ii nu mai pu]in gratuite. Sigur este c\ mirii erau prieteni ai Mân-

tuitorului [i ai mamei Sale20. Acest lucru îns\ nu prezint\ impor-

tan]\ pentru în]elegerea mesajului pericopei21.

Este chemat\ mai întâi Maica Domnului la nunt\ [i mai apoi

Iisus cu ucenicii. Nunta la evrei dura [apte zile sau chiar de dou\

ori mai mult, participând, pe rând, întreg satul22. Fecioara Maria

observ\ stânjeneala gazdelor provocat\ de terminarea vinului. Aceasta

ne face s\ credem c\ Iisus a ajuns spre sfâr[itul s\pt\mânii23, c\ci

este pu]in probabil ca vinul s\ se fi terminat înc\ din primele zile

ale nun]ii.

Maica Domnului Îl avertizeaz\ pe Mântuitorul de lipsa vinului.

R\spunsul Lui a n\scut [i continu\ s\ nasc\ [i ast\zi controverse:

„Ce este Mie [i ]ie, femeie? Înc\ n-a venit ceasul Meu”24. Acesta pare

dur nu din cauza formei adres\rii („femeie” este folosit cu oare-

care tandre]e în In 19, 26), ci din cauza cuvintelor: „Ce este Mie [i

]ie?”, expresie ce poate crea neîn]elegere25. Explica]iile unor Sfin]i

P\rin]i (Fer. Ieronim, Sfântul Atanasie, Sfântul Ioan Hrisostom,

Sfântul Toma) la cuvintele: „Ce este Mie [i ]ie, femeie?” sunt aspre,

uneori, la adresa Maicii Domnului26. Sfântul Ioan Hrisostom îi

18  Herbelot, Biblioteca oriental\, v. s. Ioan, cf. Fillion, op. cit., p. 32.
19  Nichifor Callist, Istoria bisericeasc\ VIII, 30, cf. Fillion, op. cit., p. 32.
20  Fillion, op. cit., p. 32.
21  Pr. prof. Grigorie Marcu, Întâlnirea de la Cana Galileei, în „Studii Teolo-

gice”, anul XIII (1961), nr. 1-2, p. 33.
22  Pr. prof. dr. Vasile Mihoc, Sfânta Evanghelie de la Ioan. Introducere…, p. 63.
23  The Interpreter’s Bible…, p. 490.
24  Traducerile române[ti redau r\spunsul astfel: „Ce ne prive[te pe Mine [i pe

tine, femeie?”, vezi Biblia sau Sfânta Scriptur\, edi]ia sinodal\ din 1982, cu reedi-

t\rile ulterioare; Edi]ia diortosit\ dup\ Septuaginta, redactat\ [i adnotat\ de IPS

Bartolomeu Valeriu Anania; Noul Testament, Editura Episcopiei Ortodoxe a Alba

Iuliei, 1992, etc.
25  The Interpreter’s Bible…, p. 491.
26  Maldonat, cf. Fillion, op. cit., p. 33.
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atribuie un sentiment de slav\ de[art\, suspectând-o c\ î[i dorea

s\-L fac\ pe Fiul ei cunoscut [i l\udat de oameni [i, prin aceasta,

s\ se bucure [i ea de cinste pe lâng\ El27. Ideea este preluat\ [i de

Toma d’Aquino în Summa Theologiae28. Al]i comentatori îndulcesc

pu]in supozi]ia c\ Fecioara Maria ar avea o inten]ie atât de p\mân-

teasc\, spunând c\ ea ar fi vrut s\-L gr\beasc\ în a aduce mân-

carea spiritual\ la nunt\, dar Mântuitorul o ceart\, [tiind c\ mo-

tivul ei e mândria cu Fiul ei, izvorât\ din dragostea ei matern\. De

aceea, El ]ine s\ clarifice diferen]a între motivele Lui [i ale ei. În

acest caz, traducerea propus\ este: „Femeie, ce este între tine [i Mine?

Ce au în comun motivul t\u [i al Meu?”29. R\spunsul dat de Iisus

mamei Sale, de[i „cu greu este considerat galant sau acceptat ca

grec”, este totu[i folosit în Septuaginta30. El este, mai degrab\, un

semitism ce corespunde expresiei %l'w" yLi-hm; sau altor expresii

ebraice asem\n\toare, pe care le întâlnim frecvent în Vechiul Tes-

tament (Ios. 22, 24; Jud. 9, 12; II Regi 14, 10; 19, 22; III Regi 17,

18; IV Regi 3, 13; II Par. 35, 21) [i în Noul Testament (Mt. 8, 29;

Mc. 1, 24; Lc. 8, 28 etc.). Aceste formule indic\ întotdeauna, [i uneori

destul de vehement, divergen]e de opinie, refuzul unei propuneri etc.,

dar sensul lor special e dat de circumstan]ele momentului31. M.

Farrar, în Via]a lui Hristos, g\se[te aceast\ expresie aproape de cea

mai delicat\ curtoazie [i de cel mai viu respect. M. Reuss traduce

prin: „las\-M\ s\ fac, mam\!” [i exprim\ ideea c\ în misiunea Sa,

odat\ început\, El trebuie s\ ac]ioneze mai degrab\ ca Fiu al lui

Dumnezeu, decât ca Fiu al Mariei. Astfel, aceste cuvinte sunt asem\-

n\toare celor pronun]ate în templu la doisprezece ani (Lc. 2, 49)32.

R\spunsul Mântuitorului poate fi în]eles [i ca un refuz de a Se ames-

teca în rezolvarea problemei semnalate; ca exprimare a neinten]iei

Lui de a-{i începe manifestarea în lume printr-o minune. În acest

caz, o în]elegere posibil\ a textului ar fi: „Ce treab\ avem Eu [i tu

27  Sfântul Ioan Gur\ de Aur, op. cit., pp. 101-102.
28  Fillion, op. cit., p. 33.
29  Paul Diel, op. cit., p. 80.
30  Gerard S. Sloyan, op. cit., p. 34.
31  Fillion, op. cit., p. 34; vezi [i IPS Bartolomeu Valeriu Anania, nota la In 2, 4 în

Biblia sau Sfânta Scriptur\, edi]ie jubiliar\ a Sfântului Sinod, versiune diortosit\ dup\

Septuaginta, redactat\ [i adnotat\ de Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul Clu-

jului, EIBMBOR, Bucure[ti, 2001, p. 1557.
32  Fillion, op. cit., p. 34.
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cu asta? Nu fi îngrijorat\”, sugerat\ de cuvintele: „Ceasul Meu n-a

venit înc\”33. Faptul c\ Mântuitorul nu g\se[te împlinit\ vremea pen-

tru pream\rirea Sa este explicat de unii Sfin]i P\rin]i prin aceea c\

El nu urm\re[te sl\virea Sa prin minuni. Iisus nu trebuie s\ ]in\

cont de fire, ci doar de voin]a divin\, când e vorba de misiunea Sa.

De aceea nu Se str\duie[te cu orice chip s\ fie apreciat. Mai de-

grab\ a[teapt\ s\ fie rugat de cei ce au nevoie, ca s\-i ajute. Altfel,

ei s-ar putea s\ nu constate ajutorul Lui sau s\-l primeasc\ prea

curând, f\r\ s\-l fi dorit îndeajuns [i s\ nu le foloseasc\ spiritual34. 

În ceea ce prive[te apelativul femeie () cu care Mântuitorul

Se adreseaz\ Maicii Sale, acesta nu are nimic aspru, sever. Iisus îl

va folosi [i pe când era pe Cruce, fiind într-un moment de o deo-

sebit\ tandre]e filial\ (In 19, 26). Îl va folosi [i c\tre Maria Mag-

dalena dup\ Înviere (In 20, 15). Era un apelativ uzual la evrei (In 4,

21; 8, 10; Mt. 15, 28; Lc. 13, 12) [i la clasici, fiind folosit întotdeauna

în mod dulce [i amiabil, f\r\ nici o urm\ de sens peiorativ, fiind

adresat [i reginelor (cf. Dio Cassius, Xenofon etc.)35. Eva, la crea-

rea lumii, e numit\ „femeie” (Fac. 3, 23). Iisus, numind-o pe Maica Sa

„femeie”, o plaseaz\ într-un rol arhetipal36. Astfel, precum Eva era

„mama tuturor celor vii”, Fecioara Maria devine Noua Ev\, mama

tuturor celor ce se nasc pentru Împ\r\]ia Cerurilor37.

Deci, nu Mântuitorului I se datoreaz\ duritatea cuvintelor adre-

sate Fecioarei Maria. Nici Evanghelistul nu a inten]ionat s\ le im-

prime duritate, cu atât mai mult cu cât el este cel c\ruia Iisus, fiind

pe Cruce, i-a încredin]at-o pe Maica Sa spre ocrotire, sarcin\ pe care

a îndeplinit-o cu toat\ dragostea filial\38. Duritatea lor se datoreaz\

limbilor moderne, ce nu pot reda toate nuan]ele acestei expresii39.

Cuvintele cu care Mântuitorul încheie r\spunsul dat Maicii Sale:

„Înc\ n-a venit ceasul Meu” (v. 4b), ni-L descoper\ preocupat de

33  The Interpreter’s Bible…, p. 490.
34  Sfântul Ioan Gur\ de Aur, op. cit., pp. 102-103; Sfântul Chiril al Alexandriei,

Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, în col. PSB, 41, traducere de pr. prof.

Dumitru St\niloae, EIBMBOR, Bucure[ti, 2000, pp. 157-158.
35  Fillion, op. cit., p. 34.
36  Gerard S. Sloyan, op. cit., p. 34.
37  Bartolomeu Valeriu Anania, nota la In 2, 4 în Biblia sau Sfânta Scriptur\...,

pp. 1557-1558.
38  Pr. prof. dr. Vasile Mihoc, Sfânta Evanghelie de la Ioan. Introducere..., p. 21.
39  Fillion, op. cit., p. 33.
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a împlini toate la vremea rânduit\. Este o trimitere subtil\ la zilele

crea]iei, când Dumnezeu creeaz\ toate într-o ordine bine stabilit\

[i nu haotic, la voia întâmpl\rii. Hristos este Dumnezeul ordinii40.

La o prim\ privire, „ceasul lui Iisus” desemneaz\, în acest context,

momentul precis, hot\rât anterior în planul dumnezeiesc, în care

Hristos trebuia s\-[i manifeste natura dumnezeiasc\, caracterul S\u

hristologic, prin prima minune (cf. 2, 11)41.

Iisus trebuie s\ a[tepte momentul decis de Tat\l. Nu trebuie s\

în]elegem prin aceasta c\ El e supus timpului. Iisus nu este limitat de

timp, c\ci este Creator [i St\pân al timpului, împreun\ cu Tat\l.

Aceasta reiese din faptul c\ poate s\vâr[i minunea, m\car c\ înc\

nu sosise ceasul. Dar ceasul Tat\lui ceresc coincide, în realitate, cu

ceasul Fecioarei Maria, fiind gr\bit prin rug\ciunea ei. Dialogul din-

tre Dumnezeu [i om, dintre Iisus [i Maica Sa a hot\rât ceasul42. Îm-

plinind dorin]a Mamei Sale, Î[i descoper\ puterea de a schimba

planul divin, fiind Dumnezeu. 

Expresia „ceasul Meu” este, în alte locuri din Evanghelia dup\

Ioan, o referire solemn\ la moartea sa (7, 30; 8, 20; 12, 23, 27; 13, 1;

17, 1)43. Ceasul lui Iisus e ceasul pream\ririi Lui prin Jertf\. 

Fecioara Maria îi îndeamn\ pe slujitori: „Face]i orice v\ va spune”

(v. 5). Ea ne descoper\ astfel încrederea deplin\ c\ Fiul ei nu-i va

trece cu vederea dorin]a, chiar neexprimat\. De[i Mântuitorul nu

f\cuse înc\ nici o minune, încrederea ei vine din credin]a în El,

înt\rit\ prin toate revela]iile pe care ea le-a primit despre El, înce-

pând de la Buna Vestire (Lc. 1, 31-33, 35), direct sau prin mijlo-

cirea altora [i din constatarea, datorat\ unei lungi experien]e, a

lipsei de egoism a lui Iisus, a prevederii Lui [i a capacit\]ii Lui de

a ajuta44. Încrederea Fecioarei Maria în Fiul ei, îndemnul ei c\tre

40  Sfântul Teofilact, op. cit., p. 59; The Interpreter’s Bible..., The Gospel Accor-

ding to St. John, introducere [i exegez\ de Wilbert F. Howard, expunere de Arthur

John Gossip, vol. VIII, Abingdon, Nashville, 1980, p. 491.
41  Sfântul Irineu, Haer. 16 [i 18, cf. L.Cl. Fillion, op. cit., p. 34; J.H. Bernard,

op. cit., vol. 1, p. 76.
42  Strauss, Nouv. vie de Jésus, t. II, p. 257, cf. M. Lepin, La valeur historique du

Quatrieme Evangile, Letouzey et Ane Editures, Paris, 1910, vol. I, p. 200; Pr. prof.

dr. Vasile Mihoc, Sfânta Evanghelie de la Ioan. Introducere ..., pp. 65-66.
43  The Interpreter’s Bible..., p. 491.
44  Sfântul Ioan Gur\ de Aur, op. cit., p. 101; The Interpreter’s Bible..., p. 492.
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servitori infirm\ orice supozi]ie asupra unei posibile durit\]i din

r\spunsul anterior al Mântuitorului45.

Interesant este termenul folosit pentru slujitori: , termen

neobi[nuit pentru slugi. Sfântul Ioan îl folose[te ca un reflex al vie]ii

cultice, în care diaconii aduc darurile ce se vor sfin]i46.

F\r\ a Se l\sa rugat, Iisus preg\te[te cele necesare pentru rezol-

varea lipsei vinului. Aceasta ne descoper\ rolul mijlocirii Maicii Dom-

nului: credin]a ei poate gr\bi „ceasul” Fiului ei47. El porunce[te

servitorilor s\ umple cu ap\ cele [ase vase din piatr\ – ce foloseau la

sp\l\ri rituale – [i apoi s\-i dea mai-marelui mesei s\ guste. Sfân-

tul Ioan explic\ utilitatea celor [ase vase de piatr\, ceea ce ne face

s\ în]elegem c\ cititorii Evangheliei sale nu erau cunosc\tori ai ri-

tualurilor evreie[ti. Ritualurile de purificare nu erau decât o con-

ven]ie moralizatoare. Iisus atrage aten]ia asupra neputin]ei lor48.

Apa, de obicei, are conota]ii pozitive, simbolizând adev\rul, dar, la

Cana, fiind în contrast cu vinul, are conota]ii negative. Fiind f\r\

gust, arom\, simbolizeaz\ platitudinea sufletului. Astfel, oamenii

de la nunt\ sunt anima]i de un spirit banal (apa), marcat de fuga dup\

lucruri neesen]iale, care va fi transformat în entuziasm spiritual

(vinul), prin apropierea de Hristos. Lipsa vinului simbolizeaz\ se-

tea dup\ adev\r a sufletului. Hristos treze[te sufletul adormit al celor

de care se apropie49. Termenul grecesc traduce, în papy-

rosuri [i în LXX, bath-ul evreiesc (cf. Iosif Flaviu, Antichit\]i

iudaice) – aproximativ 83 galoane50, sau 38 de litri –, ceea ce în-

seamn\ c\ era foarte mare cantitatea de vin oferit\ de Mântuitorul51.

Iisus Î[i arat\ astfel bog\]ia milostivirii Sale. 

„Mai-marele mesei” ()52, tradus impropriu prin

„nun”, pentru în]elegerea noastr\, este un personaj despre al c\rui

45  Fillion, op. cit., pp. 33-34.
46  Pr. prof. dr. Vasile Mihoc, Sfânta Evanghelie de la Ioan. Introducere…, p. 21. 
47  Ibidem, pp. 65-66; Strauss, Nouv. vie de Jésus., t. II, p. 257, cf. M. Lepin, op.

cit., p. 200. 
48  Paul Diel, op. cit., p. 80.
49  Ibidem, pp. 79-80.
50 The Interpreter’s Bible…, p. 492.
51  Pr. prof. dr. Vasile Mihoc, Sfânta Evanghelie de la Ioan. Introducere…, p. 67.
52  Maurice Carrez [i François Morel, Dic]ionar grec-român al Noului Testa-

ment, traducere de Gheorghe Badea, Societatea Biblic\ Interconfesional\ din Ro-

mânia, Bucure[ti, 1999, p. 49.
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rol în cadrul nun]ii evreie[ti nu se [tiu multe. Poate s\ fie ori [eful

osp\tarilor, ori un oaspete ales s\ prezideze masa nun]ii. În primul

caz, el a gustat vinul înainte de a-l duce la mas\, iar, dac\ este vorba

de al doilea caz, la mas\ fiind, i s-a adus s\ guste53. El constat\ c\

acesta este cel mai bun vin, de[i „nu [tia de unde este, dar servi-

torii [tiau” (v. 9). Ce [tiau [i când? De originile apei? De vin? Interesul

Sfântului Ioan e centrat mai degrab\ pe „de unde” ()? De unde

e apa devenit\ vin?  e o solu]ie verbal\ pentru cititori [i un

cuvânt central în aceast\ relatare. Ea îi preg\te[te pentru taina ori-

ginii „apei celei vii”, pe care Iisus o va promite femeii samarinence

(In 4, 11), [i pentru toate men]ion\rile de mai târziu ale originii lui

Hristos Însu[i (In 7, 27; 8, 14; 19, 9). Marea întrebare a Sfântului Ioan

este: „de unde” este El? În aceast\ Evanghelie, Iisus nu vine din

Nazaret sau din alte locuri. El vine de sus, de la Tat\l. Servitorii au

cunoa[terea fizic\, imediat\, a originii apei pref\cute în vin: de la

Iisus. În aceast\ istorisire, Sfântul Ioan înc\ nu egaleaz\ cunoa[terea

cu credin]a în Iisus. Dar o va face în capitolele urm\toare. Evan-

ghelia a patra nu abuzeaz\ în am\nunte referitoare la „de unde”

vine. Sfântul Ioan las\ pe cititor s\ descopere singur: ce nu [tia

niciunul?, ce [tiau servitorii?, ce trebuie s\ în]eleag\ el însu[i? Tocmai

acest mod de expunere îndeamn\ la o abordare simbolic\, teolo-

gic\ a istorisirii54.

Mai-marele mesei este amintit de Sfântul Ioan ca martor invo-

luntar al minunii, chiar dac\ nu con[tientizeaz\ minunea [i nu se

zide[te prin ea. Minunea se s\vâr[e[te în cercul credin]ei Mamei [i

ucenicilor Domnului [i ei sunt singurii beneficiari direc]i ai mi-

nunii (cf. In 2, 11).

Istorisirea se încheie cu un triplu climax (v. 11): a) minunea este

prima p\strat\ în scris; b) este o manifestare a slavei Sale; c) a con-

firmat credin]a Apostolilor S\i în El55.

Critica ra]ionalist\ modern\ a emis o serie de teorii menite s\

explice minunea prin negarea ei: 

1. Iisus a poruncit s\ se umple cu ap\ vasele pe jum\tate pline

cu vin. Vinul diluat pare cel mai bun, datorit\ bucuriei prezen]ei

53  The Interpreter’s Bible…, p. 493.
54  Gerard S. Sloyan, op. cit., p. 35.
55  The Interpreter’s Bible…, p. 494.
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Lui56. Teoria este infirmat\ de m\rturia ucenicilor, care cred în El,

dar [i de a mai-marelui mesei, care, probabil, nici nu-L cuno[tea pe

Mântuitorul [i nici originea vinului. De altfel, Evanghelistul nu ne

spune despre vreo cuvântare a Mântuitorului. Cât despre minune,

precizeaz\ c\ ea nu a fost f\cut\ la mas\, ci deoparte, de fa]\ cu

servitorii, care puteau depune m\rturie de cele s\vâr[ite, dar pân\

la momentul constat\rii calit\]ii vinului înc\ nu o f\cuser\. 

2. Unii critici resping istoricitatea minunii, c\utând originea

istorisirii în legendele despre Dionisos, zeul vinului, cunoscute de

la Pausanias din Descrierea Greciei [i de la Pliniu din Istoria na-

tural\. Ace[tia consider\ c\ Evanghelistul s-a raportat la istorisi-

rile festivalului anual din templul lui Dionisos, din Elis, care afirmau

c\ vase goale sigilate au fost g\site a doua zi pline cu vin, [i la

faptul c\ la Andros, pe 5 ianuarie, ]â[nea vin dintr-un izvor din tem-

plul zeului. Aceste legende, îns\, sunt prea departe de atmosfera

ebraic\ a istorisirii din Evanghelia a patra, pentru a fi luate în seam\.

Simbolismul vinului apare la scriitorul evreu Filon, care, interpre-

tând alegoric Vechiul Testament, în dou\ pasaje prezint\ Logosul

ca cel ce împr\[tie vinul spiritual57, fapt ce demonstreaz\ prezen]a

acestui simbolism [i în spa]iul ebraic.

3. Unii critici simboli[ti au încercat o interpretare alegoric\ a

acestei minuni, pornind de la premisa c\ povestirea nu ar avea

valoare istoric\, ci ar fi o alegorie creat\ prin reflexie, pe baza tra-

di]iei sinoptice58. Îns\ detaliile istorisirii sunt de o precizie remar-

cabil\, ceea ce confirm\ istoricitatea, dând m\rturie c\ autorul este

martor ocular59. F\r\ a-i contesta istoricitatea, putem s\-i surprin-

dem o valoare simbolic\, dat\ chiar de Sfântul Ioan, dup\ cum el

însu[i ne avertizeaz\ (v. 11). 

3. Nunta — imagine a unirii dintre Dumnezeu [i Crea]ia Sa

Nunta este o tain\ a comuniunii, instituit\ înc\ de la Crea]ie

(Fac. 2, 21-25). În Sfânta Scriptur\, nunta are o clar\ semnifica]ie

56  Ibidem, p. 494.
57  Ibidem.
58  M.H. Holtzmann, cf. M. Lepin, La valeur historique du Quatrieme Evangile,

Letouzey et Ane Editeurs, Paris, 1910, vol. I, p. 182.
59  Fillion, op. cit., p. 35.
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simbolic\. Dumnezeu o folose[te ca imagine a unirii dintre El [i om.

Tot Vechiul Testament este marcat de prezentarea în termeni matri-

moniali a rela]iei dintre Iahve [i poporul s\u, care adesea este nu-

mit „femeie adulter\”, datorit\ neascult\rii [i idolatriei (Osea cap.

1 [i 2). Dar, iar\[i, prin profe]i, Dumnezeu anun]\ restaurarea lui

Israel în ascultarea din care c\zuse, folosind imaginea logodnei

(Osea 2, 16, 21-22) sau chiar a nun]ii mistice a Mirelui cu mireasa Sa

(Cânt. 3, 11). Imaginea este preluat\ în Noul Testament, primind

o perspectiv\ hristologic\. Mirele este Hristos, Fiul lui Dumnezeu

întrupat. Sfântul Ioan Botez\torul Îl prezint\ a[a îndat\ dup\ Bo-

tez, el însu[i socotindu-se „prietenul Mirelui” (In 3, 29). Mântui-

torul Însu[i vorbe[te în parabole despre nunta fiului de împ\rat

cu referire la Sine (Mt. 22, 1-14).

Biserica este v\zut\ ca o familie ce ia na[tere prin întruparea

Fiului lui Dumnezeu. Mântuitorul prezint\ chipul adev\ratei fa-

milii: „Oricine face voia Tat\lui Meu Celui din ceruri, acela Îmi este

frate, [i sor\, [i mam\” (Mt. 12, 46-50), descoperind, în esen]\, în-

s\[i Taina [i statutul Bisericii60.

Sfânta Scriptur\ eviden]iaz\ caracterul eshatologic al nun]ii lui

Hristos. Acesta este sensul nun]ii lui Iahve cu poporul s\u în Ve-

chiul Testament: „În ce chip se înso]e[te fl\c\ul cu fecioara, Cel ce

te-a zidit Se va înso]i cu tine; [i în ce chip mirele se vesele[te cu

mireasa, a[a Se va veseli de tine Dumnezeul t\u” (Isaia 62, 4-5).

Profe]ia veste[te comuniunea întregii crea]ii cu Creatorul ei, nunta

fiind simbolul unirii cerului cu p\mântul, a divinului cu umanul.

Hristos este Mirele Cel a[teptat, Mire prin voca]ie, aspirând la uni-

rea cu firea omeneasc\, pe care dore[te s\ o îndumnezeiasc\ prin

har, El realizând prin întrupare aceast\ unire în fiin]a Sa tean-

dric\61, dar o va des\vâr[i la a doua venire.

Imaginea nun]ii ca o comuniune eshatologic\ între Dumnezeu [i

om este prezent\ [i în Noul Testament, în parabolele evanghelice.

Sfântul Ioan Evanghelistul face referiri la Nunta Mielului [i în Apo-

calips\: „S\ ne bucur\m [i s\ ne veselim [i s\-I d\m slav\, c\ci a

venit nunta Mielului [i mireasa Lui s-a preg\tit, (…) [i mi-a zis:

60  Pr. prof. Constantin Galeriu, Credincio[ia Bisericii Ortodoxe fa]\ de Iisus

Hristos – chez\[ie a „înfierii” noastre divine, http://biserica-sfantul-silvestru.ines.ro-/

GALERIU/credinciosia_fcr.html, din 10 sept 2009.
61  Natalia Manoilescu-Dinu, op. cit., p. 176.
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Scrie: Ferici]i cei chema]i la cina nun]ii Mielului!” (Apoc. 19, 7-9).

Textul este o paralel\ la parabola nun]ii fiului de împ\rat (Mt. 22, 1-

14; Lc. 14, 16-24). În ambele, referirile la a doua venire a lui Hristos

[i la judecat\ sunt mai mult decât evidente. Trebuie remarcat [i

faptul c\ în textul din Apocalips\ apar [i conota]ii sacrificiale: Mirele

este numit [i Miel, deoarece Hristos r\mâne permanent în stare de

jertf\. Tot în Apocalips\ se vorbe[te despre femeia Mielului, un

înger ar\tându-i Sfântului Ioan Ierusalimul cel ceresc, Biserica, în

slava sa eshatologic\ (Apoc. 20, 9-11)62.

4. Hristos [i Biserica, în pericopa Ioan 2, 1-11

Pe traseul „zidirii” Bisericii de c\tre Hristos, Sfântul Ioan men-

]ioneaz\ Nunta din Cana ca prim\ minune, o reconsiderare a ra-

porturilor dintre b\rbat [i femeie. Nu pentru bucuria natural\ a

osp\]ului a consemnat el acest episod, ci pentru bucuria duhov-

niceasc\ pe care a provocat-o transformarea apei în vin [i pre-

zen]a lui Hristos, f\ptuitorul ei. De[i ne-am fi a[teptat ca mirii s\ fie

personajele principale ale scenei, Sfântul Ioan schimb\ accentul, [i

nu f\r\ rost. Mirilor nici m\car nu le aminte[te numele. El Îl pla-

seaz\ pe Hristos în centrul aten]iei, pentru c\ Hristos este Mirele

Nun]ii, Mirele Bisericii. Mântuitorul este înso]it de mama Sa [i de

Apostoli. Deja din primele versete ni se descoper\ existen]a unei

comunit\]i de ucenici (In 2, 1-2). Îns\[i prezen]a lor la o nunt\ su-

gereaz\ atmosfera comunit\]ii. Maica Domnului se manifest\ ca

mam\ a Mirelui, f\cându-[i griji din cauza termin\rii vinului. Ea se

implic\ în desf\[urarea osp\]ului, avertizându-[i Fiul [i dând dis-

pozi]ii servitorilor, ca una ce are autoritate. Iar Iisus chiar ofer\ vinul

cel bun, în locul mirelui63. Vinul apare ca un element important,

indispensabil în cadrul nun]ii – [i nu bucatele –, mai ales c\ este ofe-

rit de Hristos. Iisus ofer\ [ase vase a câte dou\ sau trei .
O mare cantitate de vin pentru o petrecere deja în curs. Dar nu

aceasta e preocuparea Evanghelistului. Domnul nu Se zgârce[te fa]\

62  Pr. prof. dr. Vasile Mihoc, Nunta [i haina de nunt\, predic\ la Duminica a

XIV-a dup\ Rusalii, în vol. „Predici exegetice la duminicile de peste an”, Editura

Teofania, Sibiu, 2001, p. 126.
63  Nunul se adreseaz\ mirelui cu observa]ia c\, împotriva firescului, a scos

vinul cel bun abia la urm\, semn c\ asigurarea vinului intra în atribu]iile mirelui.
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de Biserica Sa. Simbolismul ioaneic e foarte prezent în întreaga Evan-

ghelie64. Mântuitorul preface apa pentru purific\ri rituale ale ve-

chilor rânduieli imperfecte65 în vinul cel nou al Împ\r\]iei (In 2, 6),

inaugurat\ de Hristos prin cuvântul S\u. Preg\tirea vinului suge-

reaz\ un început al unei ac]iuni ce se va încheia ulterior (In 2, 11).

Acest „început” face trimitere la începutul manifest\rii lui Hristos

în lume, la Întrupare. El, Mirele, vine s\-[i ia mireas\ firea uman\, ce

va constitui nucleul Bisericii. Vine în „Galileea neamurilor” (Is. 8, 23;

Mt. 4, 15), deoarece Sinagoga Îl respinsese66. 

Mai mult, aceast\ minune cu valoare de semn (In 2, 11) are un fi-

nal deschis, fiind un „început” al descoperirii slavei Mirelui Hristos

c\tre Mireas\, Biserica Sa, descoperire care e perceput\ de Biseric\

[i are ca efect înt\rirea credin]ei membrilor ei.

Taina Nun]ii Mielului (Apoc. 19, 9) se descoper\ la o nunt\,

deoarece Hristos cu aceasta începe reabilitarea crea]iei, prin sfin-

]irea înso]irii matrimoniale [i a na[terii de prunci. Bucuria „împ\r-

t\[irii” de vinul minunii apropie ideea de c\s\torie de cea de Bi-

seric\, apropiere pe care o observ\ [i Sfântul Apostol Pavel (Efes. 5,

23-31). Familia este o imagine a Bisericii, Trupul lui Hristos, plura-

litate de persoane, în unitate organic\, într-un singur trup67: „Va l\sa

omul pe tat\l s\u [i pe mama sa [i se va uni cu femeia sa [i vor fi

amândoi un trup” (Fac. 2, 24; Efes. 5, 31-32). Aspectul eclezial pe

care-l surprinde Sfântul Apostol Pavel face ca leg\tura matrimonial\,

familia, s\ capete tr\s\turile unei biserici în miniatur\, acea ecclesia

domestica, în care este prezent Dumnezeu prin harul Tainei, iar cei

doi jertfesc iubire deschizându-se spre comuniune între ei, cu Hristos

[i cu semenii. Familia-Biseric\ este o proiec]ie a ecclesiei trinitare, iar

rev\rsarea comuniunii celei de-a doua peste cea dintâi o reali-

zeaz\ Hristos, prin faptul c\ e consubstan]ial cu Tat\l [i cu Duhul

în Dumnezeirea Sa [i consubstan]ial cu noi în umanitatea Sa68. 

64  Gerard S. Sloyan, op. cit., p. 35.
65  {ase vase cu ap\ – num\r imperfect, deoarece e mai pu]in decât num\rul

sacru 7, cf. pr. prof. dr. Vasile Mihoc, Sfânta Evanghelie de la Ioan. Introducere...,

p. 67; Gerard S. Sloyan, op. cit., p. 35.
66  Sfântul Chiril al Alexandriei, op. cit., pp. 159-160.
67  Pr. lect. dr. Emil Jurcan, Familie [i sex în feminismul teologic contemporan, în

http://www.ortho-logia.com/Romanian/Articole/familie_si_sex.htm, din 10 sept. 2009.
68  Pr. prof. Ilie Moldovan, „În Hristos [i în Biseric\.” Iubirea, taina c\s\toriei,

Teologia iubirii, vol. I, Alba Iulia, 1996, pp. 18-19.
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5. Jertfa ca Nunt\

Relatarea Sfântului Evanghelist Ioan despre nunta din Cana Ga-

lileei las\ s\ se întrevad\ sensul mistic al nun]ii. Mântuitorul, ca Mire

al Bisericii Sale, Î[i pune via]a pentru Mireasa Sa, Se jertfe[te pen-

tru ea (Efes. 5, 25-27), f\cându-Se modelul supremei iubiri.

a. Vremea Nun]ii

Corelând r\spunsul Mântuitorului adresat Maicii Sale: „Înc\ n-a

venit ceasul Meu” (In 2, 4), cu cuvintele cu care Î[i începe Rug\ciu-

nea arhiereasc\: „P\rinte, a venit ceasul! Pream\re[te pe Fiul T\u, ca

[i Fiul s\ Te pream\reasc\” (In 17, 1), constat\m c\ „ceasul” lui

Hristos, al nun]ii Sale, e „ceasul” pream\ririi Lui prin Patimi [i În-

viere69. Ori de câte ori folose[te Mântuitorul aceast\ sintagm\, ea

este o trimitere clar\ la Patimile Sale (cf. In 7, 30; 8, 20; 12, 23, 27;

13, 1; 17, 1). „Ceasul lui Iisus” este momentul precis desemnat de

Dumnezeu, în planul S\u divin, moment în care El trebuia s\-[i ma-

nifeste caracterul mesianic (cf. Sfântului Irineu)70. Ioan este preo-

cupat în Evanghelia sa s\ descopere slava lui Iisus: Fiul face doar

ceea ce Tat\l I-a dat s\ fac\. Totul se concentreaz\ pe împlinirea

planului divin71.

b. Caracterul sacrificial al Nun]ii lui Hristos

Întreaga Sa activitate în lume Hristos o folose[te ca preg\tire

continu\ pentru petrecerea plin\t\]ii ceasului Lui, a jertfei r\scum-

p\r\toare. Fiecare moment al acestei perioade î[i are rostul în

cadrul acestei preg\tiri. Evanghelia dup\ Ioan, mai mult decât ce-

lelalte, prezint\ în termeni matrimoniali dorul [i alergarea Mân-

tuitorului c\tre împlinirea acestui ]el. Nunta din Cana, ca act al

începerii activit\]ii publice a Domnului, anticipeaz\ deja traiec-

toria lucr\rii Sale.

Caracterul sacrificial al Nun]ii lui Hristos este anun]at de Sfântul

Ioan în istorisirea minunii de la Nunta din Cana Galileei printr-o

serie de simboluri: Mântuitorul ofer\ celor veni]i la nunt\ apa pref\cut\

69  Pr. prof. dr. Vasile Mihoc, Nunta [i haina de nunt\…, pp. 125-126; Idem,

Sfânta Evanghelie de la Ioan…, pp. 65-66; L.Cl. Fillion, op. cit., p. 34.
70  Fillion, op. cit., p. 34.
71  Gerard S. Sloyan, op. cit., p. 34.
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în vin. Ambele elemente sunt simboluri ale jertfei, în Evanghelia

dup\ Ioan. „Apa cea vie” este, cu predilec]ie, o tem\ ioaneic\. În

convorbirea cu Nicodim, apa este asociat\ Duhului, ca element de

baz\ al na[terii din nou (In 3, 5). Or, na[terea din nou, Botezul –

ne spune Sfântul Apostol Pavel – e moarte [i înviere cu Hristos

(Col. 2, 12-13). În convorbirea cu femeia samarineanc\, la fântâna

lui Iacob, Mântuitorul Se ofer\ s\-i dea apa vie (In 4, 10-14). Sl\-

b\nogului de la sc\ld\toarea Vitezda i Se face ap\ d\t\toare de vin-

decare, ne înva]\ cânt\rile Duminicii sl\b\nogului, cu trimitere tot la

Taina Botezului. Toate acestea se l\muresc prin cuvintele rostite în

Templu la S\rb\toarea corturilor: „Dac\ înseteaz\ cineva, s\ vin\ la

Mine [i s\ bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de

ap\ vie vor curge din pântecele lui” (In 7, 37-39), Mântuitorul ar\-

tându-{i trupul izvor al Duhului prin pream\rirea (jertfa) Sa. {i sp\-

larea picioarelor ucenicilor este un simbol al jertfei, deoarece la Cina

Domnului trebuie s\ fii curat pentru a primi Trupul [i Sângele lui

Hristos, iar cur\]irea sufleteasc\ o primim prin jertfa Lui (In 13, 4-12).

Caracterul sacrificial al imaginilor ioaneice despre apa cea vie se l\-

mure[te printr-o alt\ imagine cu valoare de semn: str\pungerea coas-

tei Mântuitorului, din care curge sânge [i ap\ (In 19, 34-35); iar

Sfântul Evanghelist Ioan ]ine s\ ne atrag\ aten]ia c\ izvorul apei vii

este coasta str\puns\ a lui Hristos r\stignit.

Vinul este, în Sfânta Scriptur\, un simbol al jertfei înc\ din Ve-

chiul Testament. Pe patul de moarte, binecuvântându-[i fiii, Iacov

veste[te lui Iuda c\ Mesia, „Împ\ciuitorul”, Ce se va na[te din se-

min]ia lui, „sp\la-va în vin haina Sa [i în sânge de strugure ve[mân-

tul S\u” (Fac. 49, 10-11). Este de remarcat coresponden]a dintre vin

[i sânge. În cre[tinism, vinul simbolizeaz\ sângele [i el este un sim-

bol al sufletului [i al dragostei de esen]ial72. Mântuitorul Însu[i

alege vinul ca element-simbol, pref\cându-l în sângele S\u la Cina

cea de Tain\ (Mt. 26, 27-29). Oferind vinul, Hristos Se ofer\ pe Sine

lumii. Tot ce ofer\ Hristos este Împ\rt\[anie, este Trupul [i Sân-

gele S\u. Caracterul sacramental [i sacrificial al relat\rii despre Nunta

din Cana este cât se poate de evident. Vinul de la Cana veste[te

Patimile Domnului73. Pe de alt\ parte, el este o anticipare a Cinei

72  Paul Diel, op. cit., pp. 79-80.
73  Natalia Manoilescu-Dinu, op. cit., p. 177.
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celei de Tain\. De altfel, Nunta din Cana [i Cina cea de Tain\ în-

cadreaz\ întreaga activitate public\ a Mântuitorului, prima deschi-

zând-o iar a doua încheind-o74. Ca [i înmul]irea pâinilor, prefacerea

apei în vin se constituie într-o „Proscomidie” a jertfei euharistice din

Joia Mare [i, în acela[i timp, într-o preg\tire a Bisericii pentru pri-

mirea jertfei de pe cruce a Mântuitorului. Iisus Hristos începe aceast\

preg\tire de la nucleul Bisericii, familia, binecuvântând începutul

na[terii oamenilor75. Deloc lipsit de importan]\ este [i faptul c\ re-

latarea Nun]ii din Cana urmeaz\ vestirii Sfântului Ioan Botez\torul

despre Iisus: „Iat\ Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridic\ p\catul lumii”

(In 1, 29) – prima vestire a jertfei r\scump\r\toare – [i alegerii Apos-

tolilor. Putem vedea în acestea un preambul al Nun]ii: anun]area

ei [i alegerea prietenilor Mirelui (Mt. 9, 15), a celor care-L vor în-

so]i, pân\ ce se vor împlini toate.

Hrana [i apa pe care le ofer\ Hristos oamenilor sunt inepui-

zabile [i pururea vii. Hrana este Tat\l, pe Care Hristos Îl ofer\

oamenilor prin cuvânt, dar [i Hristos Însu[i, c\ci Trupul [i Sângele

lui Hristos sunt adev\rata mâncare [i b\utur\ a vie]ii, prin care cel

ce le m\nânc\ va tr\i ve[nic76. 

c. Caracterul eshatologic al Nun]ii lui Hristos 
Proiec]ia eshatologic\ a Nun]ii din Cana este sugerat\ de Sfântul

Evanghelist Ioan, înc\ de la început, prin precizarea cronologic\

pe care o face: „{i a treia zi s-a f\cut nunt\ în Cana Galileei” (In 2, 1).

Sfântul Chiril al Alexandriei în]elege prin ziua a treia timpul din

urm\, al celei de-a doua veniri a lui Hristos. Cele trei zile reprezint\

întreaga desf\[urare a timpului: începutul, mijlocul [i sfâr[itul vea-

curilor, dup\ cum reiese [i dintr-o paralel\ cu o proorocie din cartea

Osea: „Veni]i s\ ne întoarcem c\tre Domnul, c\ci numai El, dup\ ce

ne-a r\nit, ne t\m\duie[te, iar dup\ ce ne-a b\tut, ne leag\ r\nile.

{i dup\ dou\ zile, din nou ne va da via]\, iar în ziua a treia ne va

ridica iar\[i [i vom tr\i în fa]a Lui” (Osea 6, 1-2)77. Precizarea tem-

poral\ „a treia zi” face trimitere la ziua Învierii Domnului, care

74  Paul Diel, op. cit., p. 81.
75  Sfântul Chiril al Alexandriei, op. cit., pp. 157, 159.
76  Octave Merlier, Le Quatrieme Evangile, vol. II: „Generalites, La Question Joan-

nique”, tez\ de doctorat în litere la Facultatea de Litere a Universit\]ii din Paris,

Athena, 1961, p. 317.
77  Sfântul Chiril al Alexandriei, op. cit., p. 159.
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este ziua înve[nicirii firii umane asumate de Hristos [i, totodat\,

[ansa ve[niciei pentru to]i oamenii. De asemenea, locul în care s-a

petrecut nunta – „Galileea neamurilor” – sugereaz\ universalitatea

mântuirii78.

Trebuie remarcat [i faptul c\ Sfântul Ioan urm\re[te în mod deo-

sebit prima [i ultima s\pt\mân\ din activitatea Mântuitorului, accen-

tuând semnifica]iile lor spirituale, cu trimitere în principal la prea-

m\rirea Domnului79. Observ\m cu cât\ precizie puncteaz\ Sfântul

Evanghelist Ioan faptele petrecute în aceste dou\ s\pt\mâni. In-

teresant este c\ ambele premerg câte o s\rb\toare a Pa[tilor – pri-

mul [i ultimul Pa[ti. La primul, Mântuitorul, vorbind în mod tainic

despre moartea [i Învierea Sa (In 2, 18-22), anun]\ deja ultimul

Pa[ti la care acestea au devenit realitate80. Mai mult, la primul, Hristos

Se descoper\ adev\ratul Templu, anticipând deja taina Bisericii ca

realitate teandric\ eshatologic\.

Interesant\ este [i semnifica]ia simbolic\ pe care o primesc cele

dou\ elemente: apa [i vinul. Într-o ]ar\ s\rac\ [i arid\, cum este

}ara Sfânt\, apa are o valoare deosebit\, iar vinul, cu atât mai mult.

De aceea, acestea dou\ devin elemente simbolice, desemnând rea-

lit\]i [i idealuri în plan na]ional [i spiritual. În I Enoh 10, 19, viile

plantate în vremurile din urm\ vor produce vin pentru plenitu-

dine. Filon din Alexandria vorbe[te despre Logos în termeni de

bel[ug, de vin ro[u. Unele scrieri rabinice descriu zilele mesianice

ca putere a vinului, împotriva epocii prezente a apei81.

Marele romancier rus Dostoievski d\ dovad\ de o extraordinar\

intui]ie în în]elegerea minunii de la Nunta din Cana. Descriind

starea sufleteasc\ a lui Alio[a – provocat\ de moartea îndru-

m\torului s\u, stare]ul Zosima – [i revolta lui fa]\ de Dumnezeu,

la constatarea c\ descompunerea nu-l cru]ase nici pe cel pe care-l

considerau sfânt, autorul face o interesant\ analiz\ a incompara-

bilei superiorit\]i a r\spl\tirii ve[nice, fa]\ de cea temporar\, pe

p\mânt: Alio[a, zdruncinat de cele întâmplate, pleac\ de la m\n\stire,

78  Ibidem, p. 160.
79  Bartolomeu Valeriu Anania, nota la In 12, 1, în Biblia sau Sfânta Scriptur\...,

p. 1571.
80  Pr. prof. dr. Vasile Mihoc, Sfântul Ioan Teologul (II), în IB, anul VI (1996),

nr. 9, p 3; Idem, Sfânta Evanghelie de la Ioan..., pp. 71-72.
81  Gerard S. Sloyan, op. cit., p. 36.
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întorcându-se abia pe sear\ la c\p\tâiul stare]ului. În timp ce la

priveghi se citea Evanghelia despre Nunta din Cana, el a]ipe[te [i

viseaz\ c\ e [i el în odaia cinei de nunt\, unde-l vede pe stare]ul

Zosima la mas\ cu Mântuitorul, bucurându-se de apa pe care Hristos

o pref\cuse în vin. Trezindu-se el, în]elege c\ Dumnezeu r\spl\-

te[te cu dreptate celor ce fac voia Lui82. Interesant\ este corela]ia

pe care o face Dostoievski între Nunta din Cana [i Cina din Îm-

p\r\]ia Cerurilor. Atât nunta, cât [i „vinul cel nou” pe care Hristos

îl ofer\ prin prefacerea apei se înve[nicesc, cap\t\ valen]e eshato-

logice. Pe de o parte, aceast\ prefacere opereaz\ o supranaturali-

zare a vie]ii, a naturii; pe de alt\ parte, veste[te biruin]a definitiv\

a lui Hristos asupra mor]ii83. Vinul cel nou este vinul adev\ratei

bucurii care nu are limite, pentru c\ e cuminec\tur\; e acea „îm-

p\rt\[ire mai cu adev\rat de Hristos, în ziua cea neînserat\ a Îm-

p\r\]iei Sale”84.

Nu este nici o contradic]ie între faptul c\ Hristos ni Se desco-

per\ ca Mire, pe de o parte, în Întrupare, în activitatea Lui pe p\-

mânt [i în moarte, iar pe de alt\ parte, în cea de-a doua venire.

Cele dou\ aspecte nu se exclud, ci se întrep\trund [i se completeaz\.

Din momentul Întrup\rii Domnului, au intrat în timpul nostru „vre-

murile” ve[niciei, a venit pe p\mânt Împ\r\]ia lui Dumnezeu.

6. Maica Mirelui

Hristos Se descoper\ a fi Mirele Bisericii [i prin aceea c\ ne-o

încredin]eaz\ pe Maica Sa s\ ne fie mam\ tuturor. Ioan e singurul

dintre evangheli[ti care nu d\ numele Sfintei Fecioare, conside-

rându-l cunoscut cititorilor85. S\ fie [i dorin]a ei de a nu ie[i în prim-

plan, ca expresie a smereniei? Ea e „Mama lui Iisus” (2, 1, 12; 6, 42;

19, 25). Acesta este titlul cel mai înalt ce i se poate da Fecioarei

Maria, definind rolul unic ce i s-a încredin]at în planul lui Dumnezeu

de r\scump\rare a lumii. Este numele pe care i-l d\ Elisabeta,

82  F.M. Dostoievski, Fra]ii Karamazov, vol. II, traducere de Ovidiu Constan-

tinescu [i Izabela Dumbrav\, Editura Univers, Bucure[ti, 1982, pp. 50-55.
83  Nichifor Crainic, Dostoievschi [i cre[tinismul rus, Editura Anastasia, Cluj, 1998,

pp. 269-270; vezi [i Natalia Manoilescu-Dinu, op. cit., p. 176.
84  Liturghia Sfântului Ioan, Editura Rena[terea, Cluj, 2001, p. 90.
85  Fillion, op. cit., p. 33.



892011 – Anul omagial al Sfântului Botez [i al Sfintei Cununii

mama Sfântului Ioan Botez\torul („Maica Domnului meu”, cf. Lc.

1, 43) prin raportare la Fiul lui Dumnezeu, pe Care L-a n\scut. De

la acesta, Biserica a derivat titlul „N\sc\toare de Dumnezeu”86. De

asemenea, este numit\ „Femeie”, în vocativ (In 2, 4; 19, 26)87. Aces-

tea sunt singurele titluri prin care Sfântul Ioan consemneaz\ pre-

zen]a al\turi de Fiul ei.

Fecioara Maria este amintit\ în Evanghelia a patra în dou\ mo-

mente cheie, la începutul [i la sfâr[itul Evangheliei: la Nunta din

Cana [i sub crucea Domnului. În primul caz, ni se descoper\ ca o

adev\rat\ mam\ a tuturor, sensibil\ la nevoile celor din jur [i as-

cultat\ de Fiul ei, în Care are încredere deplin\: „S\ face]i tot ce v\

va spune” (In 2, 5); iar sub cruce, ca Mam\ iubit\ a Fiului lui Dum-

nezeu, Cel care, în clipe grele, nu vrea s-o lase singur\ [i f\r\ spri-

jin, ci o încredin]eaz\ spre ocrotire ucenicului iubit. {i într-un caz,

[i în altul, Mântuitorul i Se adreseaz\ cu apelativul „Femeie”, care,

departe de a o înjosi, o arat\ a fi Noua Ev\, Maica tuturor oame-

nilor. Eva, la crearea lumii, e numit\ femeie chiar de Adam (Fac. 3,

23). Este un titlu – Maica Vie]ii – care cu atât mai mult i se potri-

ve[te Fecioarei Maria. {i dac\ Eva a fost numit\ „femeie”, avându-[i

demnitatea derivat\ din Adam (în ebraic\ i[ah hv?ai, femeie, vine

de la i[ vyai, b\rbat), cu atât mai mult acest titlu i se cuvine ei, a

c\rei cinste î[i are izvorul în Hristos, Izvorul Vie]ii celei Adev\rate88.

Iisus, numind-o pe Maica Sa „Femeie”, o plaseaz\ într-un rol ar-

hetipal89. Pe cruce fiind, Mântuitorul ne încredin]eaz\ pe to]i ei:

„Iat\ mama Ta!”90. 
Singurul loc din Evanghelia dup\ Ioan în care Maica Dom-

nului vorbe[te este la Nunta din Cana Galileei, ea descoperindu-se

atât ca mijlocitoare c\tre Fiul ei pentru cei afla]i în nevoi, cât [i ca

sf\tuitoare a oamenilor. „S\ face]i tot ce v\ va spune” (In 2, 5) este

sfatul ei, care r\sun\ peste veacuri ca un testament, îndemnându-i

pe to]i la ascultare de Hristos, al\turându-se Fiului ei în str\dania

86  Pr. prof. dr. Vasile Mihoc, Sfânta Evanghelie de la Ioan. Introducere..., p. 62.
87  Gerard S. Sloyan, op. cit., p. 32.
88  Pr. prof. dr. Vasile Mihoc, Sfânta Evanghelie de la Ioan. Introducere..., pp.

64-65.
89  Gerard S. Sloyan, op. cit., p. 34; Bartolomeu Valeriu Anania, nota la In 2, 4 în

Biblia sau Sfânta Scriptur\..., pp. 1557-1558.
90  Gheorghe Husarciuc, op. cit., p. 59.
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de a schimba vechile rânduieli ineficiente ale Legii cu altele noi,

ale Harului, [i de a îndruma umanitatea, ca pe o mireas\, spre Mi-

rele ei, pentru a da roade duhovnice[ti91. Gestul Maicii Domnului

este o expresie a puterii de a mijloci [i a îndr\znelii de a-I cere

Fiului lui Dumnezeu ceva, în afar\ de Tat\l. Iisus, chiar dac\ ex-

prim\ prioritatea cererii Tat\lui, împline[te cererea ei. Gestul ei

devine simbol al îngrijirii ei fa]\ de nevoile celor ce cred în Fiul ei.

De aceea, în prezen]a ucenicului iubit sub Cruce, putem vedea pre-

zen]a tuturor celor ce cred în Iisus, în rela]ie cu „Femeia” [i ea cu ei;

vedem Biserica, o familie de credincio[i. Aceast\ în]elegere sim-

bolic\ a Fecioarei Maria ca „noua Ev\” îl face pe Sfântul Iustin Mar-

tirul, apoi pe Sfântul Irineu [i Tertulian s\ o prezinte ca pe o înso-

]itoare a „noului Adam” – cum îl nume[te Sfântul Apostol Pavel pe

Hristos – la r\scump\rarea lumii, a[a cum femeia a fost înso]itoarea

b\rbatului în c\dere92. 

Cuvântul Maicii Domnului se adreseaz\ tuturor erelor cre[tine:

„Face]i orice v\ va spune!” (v. 5). Îndemnul ei anun]\ înv\]\tura lui

Hristos cu privire la rug\ciune: „cere]i [i vi se va da” (In 15, 7). A face

orice Iisus porunce[te este pentru Ioan taina ucenicului (cf. In 15, 14,

16)93. Iar dorin]a cea mai arz\toare a Maicii este s\ adune cât mai mul]i

ucenici, prieteni ai Mirelui, la Cina cea Mare în Împ\r\]ia Cerurilor.

Concluzii

Textul evanghelic al Nun]ii din Cana Galileei are un profund

caracter hristologic. Sfântul Ioan Evanghelistul Îl aduce pe Hristos în

prim-planul istorisirii, a[a cum o face de fiecare dat\ în Evanghelia

sa. Iisus este personajul principal al nun]ii. Evenimentul ofer\ doar

cadrul în care El s\ fie prezentat [i care Îl pune în lumina în care

trebuie privit: Hristos este Mirele nun]ii, iar mireas\ este Biserica.

Ne este prezentat\ nuntirea jertfelnic\ a lui Hristos cu Biserica Sa.

Nunta din Cana e frontispiciul Evangheliei a patra, e o revelare

imagistic\ a ceea ce urmeaz\, creionând modul cum Iisus intr\ în

via]a oamenilor [i reu[e[te s\ împace orice situa]ie, s\ dep\[easc\

91  Sfântul Chiril al Alexandriei, op. cit., p. 159.
92  Gerard S. Sloyan, op. cit., p. 33.
93  Ibidem, p. 34.
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orice dificultate [i cum îmbog\]e[te lucrurile pentru noi, ca semn

al iubirii pe care ne-o poart\94.

Organizatorii nun]ii au vrut ca Iisus s\ fie la nunt\. Nu s-au te-

mut c\ prezen]a Sa ar putea incomoda pe al]ii. Hristos poate fi

chemat [i în preocup\rile noastre m\runte95, dar întrebarea este:

Are, oare, loc Hristos în via]a noastr\, a cre[tinilor, sau dorim ca El

s\ nu Se amestece în treburile noastre?

Minunea se adreseaz\ doar Mamei [i ucenicilor Lui, adic\ celor

ce deja cred în El. C\ci ceilal]i nunta[i, probabil, nici n-au dat aten-

]ie celor întâmplate. Evanghelistul ne las\ s\ în]elegem c\ Maica

Domnului [i Apostolii sunt singurii beneficiari în mod real ai mi-

nunii. R\spunsul lor la aceasta e o confirmare a credin]ei lor, pe care

minunea o înt\re[te (In 2, 11)96. Deci, primul dintre semnele pre-

zentate de Sfântul Ioan Evanghelistul este guvernat de credin]a „fa-

miliei” Sale97. Minunea se prime[te prin credin]\; doar de c\tre cei

ce cred. Credin]a provoac\ s\vâr[irea minunii. Nu credin]a este efec-

tul minunii, ci invers. Minunea din Cana Galileei ne provoac\ s\ ne

al\tur\m celor ce cred în Hristos, F\ptuitorul minunilor, s\ deve-

nim membri ai Familiei Sale, pentru a ne bucura de rev\rsarea

iubirii Sale. F\când a[a, vom vedea „cerurile deschizându-se [i pe

îngerii lui Dumnezeu suindu-se [i coborându-se peste Fiul Omu-

lui” (In 1, 51).

Ioan realizeaz\ o transpunere a vremurilor din urm\ în timpul

s\u. Evanghelia sa este construit\ pe permanenta trecere, cu o deo-

sebit\ u[urin]\, dintr-o lume în alta, dintr-un eon în altul98, propu-

nându-ni-se experien]a tr\irii liturgice împreun\ cu Mirele Hristos

înc\ din lumea aceasta.

94  The Interpreter’s Bible…, p. 491.
95  Ibidem, pp. 491-492.
96  Gerard S. Sloyan, op. cit., p. 37.
97  Ibidem, p. 32.
98  Ibidem, p. 38.
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Christ — The Bridegroom.
A christological approach to the text of John 2, 1-11

Rev. PhD. Gheorghe HUSARCIUC

The present paper aims to present the episode of the Wedding

at Cana as being not just as a mere miracle of Jesus, but a way

for Christ to reveal Himself. This approach is suggested by St.

John the Evangelist at the end of his account: the miracle repre-

sents the beginning of the signs, through which Christ revealed

Himself to the disciples, strengthening their faith.  

Following the thread of the narrative, one easily notices that,

although we are told it’s a wedding, the most important people of

such an event – the wedded pair – are almost inexistent (the bride

is never mentioned, and the groom only appears when the master

of the banquet speaks with him about the quality of the wine).

The central figure here is the Mother of God, who behaves like a true

Mother of the Groom, rendering assistance in the hosting of the

wedding, and Jesus, who offers the best wine, which, customa-

rily, is the duty of the groom.

The Groom is Christ, the incarnate Son of God. St. John the Bap-

tist depicts Him in such manner immediately after the baptism,

speaking of himself as the friend of the Bridegroom (John 3:29).

The Saviour speaks in parables about the wedding of the king’s

sonwith reference to Himself (Mt. 22, 1-14). The Wedding at Cana

offers the frame in which He should be presented: Christ as the

Groom, and the Church as His bride. Thus, we are presented the

sacrificial union between Christ and His Church. 

The uncommon usage of the term, to refer to the servants who

brought the water, is a reflection of the liturgical life, in which

the deacons bring the gifts to be sanctified. But we know that the

Church – the frame of the liturgical life, is seen as the Bride of

Christ, and the cult as the experience of the liturgical living with

Christ the Bridegroom, even from this world.


