Clasa a III-a
Minunea din Cana Galilei
1. Prezentare generală

 Transformarea apei în vin la Nunta din Cana Galileei este prima minune a
lui Iisus, consemnată în Evanghelia după Ioan.
 După relatarea biblică, Iisus și ucenicii săi au fost invitați la o nuntă și, când
s-a terminat vinul, Iisus a transformat apa în vin, săvârșind o minune.
2. Pasajul biblic
,, În ziua a treia, s-a făcut o nuntă în Cána Galileii şi mama lui Isus era acolo.
A fost chemat şi Isus cu discipolii lui la nuntă. Lipsind [la un moment dat]
vinul, mama lui Isus i-a zis:
- „Nu [mai] au vin”. Dar Isus i-a spus:
-„Ce ne priveşte pe mine şi pe tine, femeie? Încă nu a venit ceasul meu”.
Mama lui Isus le-a spus slujitorilor:
- „Faceţi tot ce vă va spune!”. Erau acolo şase vase de piatră puse pentru
purificarea iudeilor, fiecare de două sau trei măsuri. Isus le-a zis:
-„Umpleţi vasele cu apă!”. Iar ei le-au umplut până sus. Atunci le-a zis:

-„Scoateţi acum şi duceţi stolnicului nunţii!”. Ei i‑au dus. Când a gustat
stolnicul apa devenită vin – şi el nu ştia de unde este, dar slujitorii care o
aduseseră ştiau – stolnicul l-a chemat pe mire şi i-a spus:
- „Orice om pune mai întâi vinul bun, iar când s-au îmbătat, pe cel mai slab.
Tu ai ţinut vinul bun până acum!”. Aceasta a făcut-o Isus ca început al
semnelor, în Cána Galileii. Şi-a arătat gloria, iar discipolii lui au crezut în
el.,,(Ioan 2,1-11)

3. Semnificații religioase
 A fost prima minune a lui Isus Cristos, în care a binecuvîntat
Sacramentul Căsătoriei
 Nunta din cana este mult mai mult decât simpla relatare a primei
minuni a lui Isus. Ca un sertar, El păstrează secretul persoanei sale şi
scopul venirii sale: Mirele aşteptat începe nunta care se împlineşte în
misterul pascal.
 La această nuntă Isus îi leagă cu Sine pe discipolii săi cu o Alianţă
nouă şi definitivă.
 La Cana, discipolii lui Isus devin familia sa şi la Cana se naşte
credinţa Bisericii. la acea nuntă noi toţi suntem invitaţi,

Aranjați în ordine corectă informațiile:
 Mama lui Iisus a zis slugilor: „Faceți orice vă va spune”.
 Apostolii L-au însoțit pe Iisus la nuntă pentru că-L însoțeau pretutindeni.
 Iisus a spus „Încă n-a venit ceasul Meu”.
 Iisus a participat la Nunta din Cana Galileii.

 Iisus a transformat apa în vin.

