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Evanghelia dup� Ioan - Capitolul 2 

 
  »A treia zi« - a�a începe capitolul 2. Dac� mai privim o dat� în urm�, a fost o a doua ziua, în 
care Isus a g�sit pe Filip, �i a fost prima zi, în care Andrei �i ucenicii lui au recunoscut în Isus 
punctul central de atrac�ie �i de strângere. Dac� studiem aceste evenimente în sensul lor 
simbolic, putem spune c� prima zi este ziua în care Biserica va fi adunat� la Hristos; ziua a doua 
este ziua în care El ca Fiu al lui Dumnezeu �i ca Împ�rat peste Israel va fi recunoscut de c�tre o 
r�m��i�� credincioas� din Israel; ziua a treia corespunde Împ�r��iei de o mie de ani, când bucuria 
�i pacea vor fi prezente, ca road� a domniei Fiului Omului, care va fi atunci pus peste toate 
lucrurile. 
   În Cana a avut loc o nunt�, iar Isus a luat parte la ea, f�r� ca vre-o slav� oarecare exterioar� s� 
atrag� aten�ia asupra prezen�ei Sale. Ucenicii S�i �i mama Lui erau �i ei acolo. Curând îns�, prin 
r�spunsul dat mamei Lui, a ar�tat c� El era Cel care hot�ra derularea evenimentelor de acolo, �i 
nu ea. Totodat� El arat� clar c� înc� nu venise ceasul Lui – nici ora suferin�elor Lui, �i nici ora 
prosl�virii Lui, când »toate« lucrurile Îi vor fi supuse. Totu�i, curând El va descoperi slava Sa, 
f�când cunoscut� puterea Sa asupra apei �i f�când din ea ceea ce a vrut. El a transformat apa de 
cur��ire în vin al bucuriei. Acesta a fost începutul minunilor �i semnelor Sale, �i acest prim semn 
a fost o referire la împlinirea lucr�rii Sale. Bucurie de durat� nu se poate avea decât în baza 
cur��irii f�cute de El �i veselia care va înso�i Israelul cur��it în ziua nun�ii lui va fi partea cea mai 
bun� a lui. »Vinul cel bun« va fi p�strat pân� în ziua aceea. Acest semn, care a descoperit slava 
Sa, a înt�rit credin�a ucenicilor �i poate s� ne înt�reasc� �i pe noi în credin��. 
   Dup� un scurt timp petrecut în Galileea, Domnul S-a suit la Ierusalim, la s�rb�toarea Pa�telui. 
Toate acestea au avut loc înainte ca Ioan s� fi fost aruncat în temni��, �i de aceea înainte ca Isus 
sa-�i fi început lucrarea public� propriu-zis�, a�a cum este relatat� ea de ceilal�i evangheli�ti. De 
aceea scena de la templu descris� aici trebuie s� fi avut loc la începutul lucr�rii Sale. Când a 
intrat în templu, El st�tea în mijlocul vie�i iudaice aparent evlavioase, iar aici, unde îi sim�ea 
pulsul, s-a ar�tat cel mai mult cât de necesar� era lucrarea de cur��ire. Casa lui Dumnezeu, a 
Tat�lui S�u, au transformat-o într-o cas� de negustorie, un loc de afaceri �i de câ�tig lumesc. 
  Aceasta ilustreaz� cum rânduielile bune ale Legii puteau fi falsificate �i în cazul de fa�� chiar 
stricate, ca s� slujeasc� intereselor obsedante de afacere ale oamenilor. Deuteronomul 14,22-26 
d�dea indica�ii clare cu privire la acest punct, �i probabil ei au încercat s� se îndrept��easc� 
spunând c� fac ceea ce Legea le permitea. Desigur Legea spunea ca ei s� aduc� banii lor �i s� 
cumpere ce aveau nevoie, dar nu aproba practicile lor avariste, de transformare a Casei lui 
Dumnezeu într-un loc de câ�tigat bani. Asemenea practici observ�m �i în zilele noastre, ca de 
exemplu locurile de pomenire ale moa�telor cu locuri de vânzare în apropiere, unde cei ce cred în 
astfel de locuri pot cump�ra lumân�ri �i tot felul de accesori la pre�uri destul de ridicate. 
   În timpul acela Domnul a recunoscut Templul ca fiind Casa lui Dumnezeu, �i cât de plin de 
râvn� a fost El pentru Templu. Nimeni nu a putut s�-I stea împotriv� �i nici s� se împotriveasc� 
loviturilor Lui de bici, f�c�torii de rele trebuind s� p�r�seasc� locul, chiar dac� numai pentru un 
timp. Cu toate acestea iudeii au pus sub semnul întreb�rii comportarea Lui �i au cerut un semn de 
la El, ca �i cum comportarea Sa autoritar� nu ar fi fost un semn suficient. În r�spunsul S�u, 
Domnul le-a dat marele semn al mor�ii �i învierii Sale, chiar dac� a fost într-o vorbire simbolic�. 
Templul, ca Locuin�� a lui Dumnezeu, va fi curând înlocuit prin El Însu�i. Trupul S�u era un 
Templu mult mai minunat decât acela care st�tea pe muntele Moria. Cuvântul a locuit în carne 
printre noi, �i de aceea »Dumnezeu era în Hristos« într-un sens mult mai profund �i intim. 
Plin�tatea dumnezeirii locuia în El. Templul a avut un anumit rol în Israel, dar acum El va prelua 
acest rol într-un fel absolut nou. 
   Chiar de la începutul acestei Evanghelii Domnul este privit ca fiind respins. Vr�jm��ia de 
moarte fa�� de El o consider� Isus aici ca fiind deja prezent�. Cuvintele Sale sunt o prorocie, c� 
ei Îl vor prinde ca s�-L omoare, c� ei, în m�sura cât va depinde de ei, vor distruge templul 
trupului Lui. Ei Îl vor d�râma, iar El Îl va reconstrui în trei zile. S� observ�m cum spune El c� va 
face aceasta. Desigur, este adev�rat c� Dumnezeu L-a înviat din mor�i, dar El vorbe�te �i în 
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capitolul 10, c� El are putere s�-�i reia via�a. Aceasta corespunde caracterului acestei Evanghelii, 
care Îl prezint� ca fiind Cuvântul, Cel care era Dumnezeu �i care a devenit carne. Învierea Sa a 
fost semnul cel mai mare pe care El l-a f�cut. 
   Îns� în momentele acelea nu L-a în�eles nimeni, nici m�car ucenicii S�i. Aceasta este o alt� 
caracteristic� a Evangheliei dup� Ioan. Permanent nu este în�eles, nici de prietenii Lui, �i nici de 
du�manii Lui. Abia dup� învierea Lui �i dup� rev�rsarea Duhului Sfânt au în�eles ucenicii 
adev�ratul sens al acestor lucruri. Dar nici aceasta s� nu ne surprind�. Fiind Cuvântul devenit 
carne, ne va vorbi într-un limbaj omenesc, dar El va vorbi totodat� despre acele lucruri sublime, 
pe care El, ca Fiu la pieptul Tat�lui, le cunoa�te. De aceea în ceea ce spune El sunt cuprinse taine 
pe care mintea omeneasc� nu le cuprinde – adâncimi pe care numai Duhul Sfânt le poate 
descoperi. 
   Dac� Domnul a vorbit în simboluri despre învierea Sa, au fost unii ascult�tori care nu au 
în�eles cuvintele Sale, dar lucr�rile pline de putere pe care le-a f�cut au exercitat influen�a lor 
asupra multora. Ultimele versete din capitolul 2 ne arat� c� minunea poate da na�tere la un 
anumit fel de »credin��«. Mul�i din Ierusalim din vremea aceea erau de acord cu cuvintele 
devenite la mod� »a vedea este credin��«. Îns� credin�a în lucrurile care se v�d, �i ca atare nu pot 
fi negate, nu este credin�a dat� de Dumnezeu, cea care mântuie�te. Ea nu este mai mult decât o 
convingere intelectual�, care pus� la încercare se pr�bu�e�te repede, a�a cum vedem în capitolul 
6, versetull 66. 
   Pentru moment situa�ia în Ierusalim era lipsit� de speran��, dar Isus privea în profunzime �i 
evanghelistul se folose�te de acest prilej ca s� ne-o comunice. El face constatarea dubl�, c� Isus 
»cuno�tea to�i oamenii« �i c� El »�tia ce era în oameni«. O afirma�ie asem�n�toare face el în 
cpaitolul 6, 64; dar în capitolul nostru g�sim primele dintr-o serie de astfel de observa�ii similare 
care dovedesc atot�tiin�a Domnului nostru �i care corespund în totul caracterului acestei 
Evanghelii. Deoarece Isus cuno�tea pe ace�ti oameni, nu se încredea în ei. Cuvântul tradus prin 
încredere, este acela�i cuvânt ca �i cel din versetul anterior tradus prin credin��. Dac� �tim 
aceasta, atunci vom în�elege mai bine c� adev�rata credin�� nu este o simpl� convingere 
spiritual�, ci o predare personal� în simpl� încredere în Acela în care crezi. 


