
     

 

II Niedziela zwykła  20   I   2019 
 

(J 2, 1 - 12  - Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam 

Matka Jezusa. (2) Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. (3) A kiedy 

zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. (4) Jezus Jej odpowiedział: 

Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina 

moja? (5) Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 

powie.  

 
 

 

(6) Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z 

których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. (7)Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie 

stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi. (8) Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i 

zanieście staroście weselnemu! Oni zaś zanieśli. (9) A gdy starosta weselny skosztował 

wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy 

czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego (10) i powiedział do niego: Każdy człowiek 

stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż 

do tej pory. (11) Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją 

chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. (12) Następnie On, Jego Matka, bracia i 

uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni. 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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 Św. Augustyn 
 

Wielkość cudów Bożych 
 

 

Cud Pana naszego Jezusa Chrystusa, w którym uczynił wino z wody, nie dziwi tych, 

którzy wiedzą, że dokonał tego Bóg. W dniu godów weselnych kazał wodą napełnić sześć 

stągwi i uczynił to, co każdego roku w winoroślach.  

Jak bowiem to, co słudzy wlali w stągwie za sprawą Pana, przemieniło się w wino, tak               

i to, co obłoki zlewają za sprawą tegoż Pana, przemienia się w wino. Tego nie podziwiamy, 

bo dzieje się corocznie; stałe powtarzanie usuwa bowiem podziw. 

Jednakże jest coś, co zasługuje na głębsze rozważanie niż to, co się stało w stągwiach 

wody. Któż bowiem, rozważając dzieła Boże, którymi się rządzi cały świat, nie zdumieje się 

i cuda go nie przygniotą? Jeśli się zastanowi nad mocą jakiegoś ziarna, jakiegoś nasienia, 

widzi, jak wielka to rzecz, a gdy to rozważa, ogarnia go bojaźń.  

Ponieważ jednak ludzie, interesując się czym innym, utracili pojmowanie dzieł Boga, za 

które Stwórcę codziennie sławić powinni. Bóg jakby zastrzegł sobie pewne czynności, aby 

śpiących pobudzić do chwalenia Go. Gdy umarł i życie odzyskał, ludzie się dziwią; tylu 

codziennie się rodzi, a nikt się temu nie dziwi. Jeśli się zastanowimy nad tym rozsądniej, to 

większym cudem jest powołanie do bytu tego, którego nie było, niż wskrzeszenie tego, 

który już istniał. 

A przecież Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez Słowo swoje to wszystko 

uczynił i rządzi tymi, których stworzył.  

 Wcześniejsze cuda uczynił Bóg przez Słowo swoje, które jest u Niego; późniejsze 

cuda zdziałał przez swoje Słowo wcielone, które dla nas stało się człowiekiem.  

 Jak podziwiamy to, co Jezus-Człowiek uczynił, tak podziwiamy to, co Jezus-Bóg 

zdziałał.  

Przez Jezusa-Boga stały się niebo i ziemia, morze i wszelka ozdoba niebios, bogactwo 

ziemi, płodność morza: to wszystko, co oczom podpada, przez Jezusa Boga zostało 

uczynione. I to widzimy, a jeśli jest w nas Duch Jego, tak się nam to podoba, iż sławimy 

Stwórcę; jednak zwracając się do stworzeń, nie odwracamy się od Mistrza, a zwracając swe 

oblicze na to, co uczynił, nie odwracamy się od Tego, który to zdziałał. 

Dostrzegamy to, co jest na naszych oczach. A co z tym, czego nie widzimy, jak 

Aniołowie, Moce, Potęgi, Panowania i wszyscy mieszkańcy tej niebiańskiej budowli, która 

nie podlega naszym oczom? 



Często i Aniołowie, gdy zachodziła potrzeba, ukazywali się ludziom. Czyż Bóg przez 

Słowo swoje, to jest przez Syna swego jedynego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, tego 

wszystkiego nie uczynił? A sama dusza ludzka, której się nie widzi, a przez swe czyny, 

jakie sprawia w ciele, wzbudza podziw tych, którzy się nad tym należycie zastanawiają, 

przez kogo została uczyniona, jeśli nie przez Boga? Przez kogo została stworzona, jeśli nie 

przez Syna Bożego? Nie mówię tylko o duszy ludzkiej. Także dusza każdego zwierzęcia 

kieruje swoim ciałem! Używa wszystkich zmysłów: oczu do patrzenia, uszu do słuchania, 

nosa do powonienia, osądu ust dla rozróżnienia smaku, wreszcie samych członków do 

wypełnienia swych obowiązków. Czy to czyni ciało, czy też dusza, która mieszka w ciele? 

Chociaż oczyma jej nie widać, to jednak tym, co czyni, wywołuje podziw. 

A zwróć teraz swoją uwagę na duszę ludzką, której Bóg udzielił rozumu do poznania 

swego Stwórcy, poznania i rozróżnienia  tego, co jest dobre i złe, to znaczy tego, co 

sprawiedliwe i niesprawiedliwe: ileż czyni ona przez ciało?  

Zastanówmy się nad całym obszarem ziemi uporządkowanym w ludzkim państwie; ileż 

tam urzędów, jakie stopnie władzy, jakie warunki miast, jakie prawa, obyczaje, sztuki! To 

wszystko wykonuje dusza, a tej mocy duszy się nie widzi. Jeśli odłączy się od ciała, leży 

trup; póki zaś jest w ciele, to niejako ukrywa zgniliznę. Wszelkie ciało podlega zepsuciu, 

jeśli jakby zaprawa ciała go nie utrzymuje. Lecz to ma wspólne z duszą zwierzęcia. Tym 

bardziej więc na podziw zasługuje to, co – jak powiedziałem – odnosi się do ducha i 

rozumu. W tym też odnawia się na podobieństwo swego Stwórcy, na obraz Tego, który 

stworzył człowieka. A jaka będzie ta moc duszy, gdy i ciało oblecze się w nieskazitelność i 

to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność? Jeśli tak wielkie rzeczy może działać 

przez skazitelne ciało, co będzie mogła uczynić przez uduchowione ciało po 

zmartwychwstaniu umarłych? Ta jedna dusza – jak powiedziałem – ma przedziwną naturę i 

substancję; jest niewidzialna i niepojęta, a jednak Jezus Bóg ją uczynił, bo sam jest Słowem 

Boga. „Wszystko przez Niego się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało” (J 1, 3). 

Skoro widzieliśmy tak wielkie rzeczy, jakie Bóg Jezus uczynił, dlaczego się dziwimy, że 

Bóg-Człowiek wodę w wino przemienił? 

 

 Św. Efrem 
 

Woda, wino, naczynia 
 

 Dlaczego jako pierwszy znak Pan nasz zmienił naturę wody?  

Aby pokazać, że Bóstwo, które zmieniło naturę wody w naczyniach, zmieniło także 

naturę w łonie Dziewicy. Podobnie, aby ukoronować swoje cuda, otworzył grób [Łazarza], 

aby pokazać swą niezależność od zachłanności śmierci.  



Przez wodę przemienioną substancjalnie w wino z winnicy, choć kamienne naczynia nie 

uległy żadnej zmianie, poświadczył i potwierdził podwójny wstrząs, jakim było Jego 

narodzenie i Jego śmierć. To był symbol Jego ciała cudownie poczętego i cudownie 

stworzonego z Dziewicy bez udziału męża. 

Przemienił więc wodę w wino, aby pokazać, jak dokonało się Jego poczęcie i narodzenie. 

Przywołał sześć naczyń, aby dały świadectwo jednej Dziewicy, która Go wydała na świat. 

Naczynia poczęły i wydały na świat – wbrew ich naturze – nowe wino, i już więcej taki cud 

w nich się nie wydarzył. Tak też Dziewica poczęła i wydała na świat Emmanuela, i już 

więcej nie poczęła.  

Wydanie na świat przez naczynia zmieniło małość w wielkość, oszczędność w obfitość, 

wodę ze źródła w słodkie wino... Te naczynia służyły do oczyszczeń żydowskich; Pan nasz 

wlał w nie swoją naukę, aby pokazać, że przybył drogą Prawa i Proroków, lecz aby 

wszystko zmienić przez swą naukę – jak wodę, która stała się winem...  

Wrócił zwycięski z walki na pustyni, gody przyjęły Go trzeciego dnia z radością. Okazał 

przez to, że po ciężkich walkach czeka zwycięzców wielka radość. 

 

 Św. Quodvultdeus 

 
 

Boskość i godność Bożego macierzyństwa 
 

 

 „Wina – mówi – nie mają”.  

 A Jezus: „Cóż Mnie i tobie, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina” (J 2, 3n).  

 

Ponad godność Matki postawił tu swoje Bóstwo. Nie wyparł się jednak swojej Matki, nie 

zaprzeczył, że narodził się z ciała, lecz majestatowi swemu poddał swoją Rodzicielkę.   

I dlatego mówi: „Cóż Mnie i tobie, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. 

 W cudzie przepowiada Boskość wyżej postanowioną niż macierzyństwo, w godzinie 

śmierci natomiast oznajmia to, co z nią ma wspólnego. 

 

 Św. Grzegorz Wielki 
 

Ludzka i Boska natura Chrystusa 

 

Na godach, gdy Matka Dziewica mówiła, że wina zabrakło, odpowiedział: „Zostaw to 

Mnie, Niewiasto, jeszcze nie nadeszła godzina moja” (J 2, 4).  



Nie podlegał godzinie Pan aniołów, który wśród wszystkiego, co stworzył, uczynił także 

godziny i czasy, lecz ponieważ Matka-Dziewica, gdy wina zabrakło, chciała, aby przez 

Niego stał się cud, zaraz otrzymała odpowiedź: „Zostaw to Mnie, Niewiasto”.  

Jak gdyby wyraźnie powiedziano: Możność uczynienia cudu mam od Ojca, nie od Matki. 

Od Matki miał to, że podlegał śmierci Ten, który przez naturę Ojca czynił cuda. Dlatego też 

umierając zawieszony na krzyżu, uznał tę samą Matkę, którą polecił uczniowi, mówiąc: 

„Oto Matka twoja” (J 19, 27).  

Mówi zatem: „Zostaw to Mnie, Niewiasto, jeszcze nie nadeszła godzina moja”.  

Znaczy to: w cudzie, którego nie mam z Twej natury, Ciebie bynajmniej nie rozpoznaję. 

Gdy przyjdzie godzina śmierci, poznam Matkę, ponieważ z Ciebie mam tę możność 

umierania. 

 

 Św. Roman Melodos 
 

Zmiana wody w wino 

 

Ty, który swoją potęgą zmieniłeś wodę w wino, zmień dzięki Bogurodzicy w radość 

utrapienie pochodzące z moich grzechów, Chryste Boże, który wszystko uczyniłeś                               

z mądrością. 

Musimy teraz opowiedzieć pierwszy cud dokonany w Kanie przez Tego, który dawniej 

ukazał Egipcjanom i Żydom moc swoich cudów. Wtedy bowiem cudownie przemienił w 

krew naturę wód, uderzył Egipcjan gniewem dziesięciu plag, morze uczynił dla Żydów 

ścieżką, tak że mogli je szybko jak po suchym lądzie przebyć, na bezwodnej pustyni dał im 

wodę ze skały, a dzisiaj na godach [weselnych] znowu zmienił jej naturę Ten, który 

wszystko uczynił z mądrością. 

Gdy Chrystus zmienił wodę w wino, cały lud się rozradował, ciesząc się jego cudownym 

smakiem. Dziś do uczty w Kościele zasiadają wszyscy. Na niej przemienia się wino w Krew 

Chrystusa i pijemy je ze świętą radością, i sławimy wielkiego Oblubieńca, bo On, 

Oblubieniec prawdziwy, pochodzi z Maryi.  

Przedwieczne Słowo z Maryi wzięło postać sługi, który wszystko uczynił z mądrością. 

Święty i najwyższy Zbawco wszystkich, zachowaj bez zmiany wino, które w nas jest, bo Ty 

wszystkim rządzisz. Lecz ratuj nas, Najwyższy, za sprawą modlitw Świętej Bogurodzicy 

Dziewicy, od jęku cierpienia Twojego sądu: Ty jesteś bowiem Bogiem miłosiernym, Ty 

wszystko uczyniłeś z mądrością. 

 

 



 Nerses Sznorhali 
 

Cudowna przemiana 

 

W czasie ludzkich godów, na które zaproszono Cię z Maryją, zmieniłeś wodę w wino; to 

pierwszy z Twoich cudów. Racz wzmocnić moją naturę sparaliżowaną słabościami; wysusz 

wody potoku, daj mi pić z przepisanego kielicha. 

 
 

II Niedziela zwykła 
 

Ks. Ryszard Stankiewicz SDS  
" Po prostu: lectio divina - na niedzielę i święta" 

 
 

I .Lectio:  Czytaj z wiarą i  uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie 

Duch Święty. 

 

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.                   

Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów  (J 2, 1-2) 

 

 

 II. Meditatio:  Staraj się dogłębnie zrozumieć tekst. pytaj siebie: ”Co Bóg mówi do 

mnie?” 

 

Wesele, symbol radości, świętowania, także świętowania Boga z ludźmi, symbol godów 

wiecznych, godów Baranka 

 Czy umiem świętować, weselić się całym sercem? Czy moja radość nie ogranicza 

się do krótkotrwałej wesołości, wesołkowatości, wybuchów śmiechu? Czy moja 

radość nie gaśnie wraz z końcem filmu komediowego, opowiadanego dowcipu, 

anegdoty? Czy moja radość, moje świętowanie, moje wesele nie zatrzymuje się na 

powierzchni, ale dociera do głębi, porusza nie tylko moje usta, ale i moje serce? 

Być zaproszonym na wesele to wielki zaszczyt. To być uznanym za godnego, aby dzielić 

się radością, którą przeżywają państwo młodzi, to być świadkiem ich miłości, która czyni 

kolejny, śmiały krok na drodze życia. Państwo młodzi z Kany i ich rodzice, zapraszając na 

wesele Jezusa, zapewne nie przeczuwali, kogo zapraszają, kto będzie dzielił ich radość. 



Mam większą wiedzę od bohaterów z Kany Galilejskiej. 

 Czy zapraszam Jezusa i Jego Matkę do swojej radości, do swojego świętowania? 

Czy rezerwuję dla Nich tylko smutne i trudne chwile swojego życia? Czy bycie z 

Jezusem i Jego Matką - na przykład na modlitwie - jest dla mnie radością, weselem, 

czy tylko trudem, obowiązkiem? Czy do dzielenia się swoją radością zapraszam też 

uczniów Jezusa, czyli świętych, błogosławionych? Czy pamiętam, że nie wystarczy 

zaprosić Jezusa i Jego Matkę na samo wesele, a potem Ich wyprosić, o Nich 

zapomnieć? Trzeba, abym zapraszał Ich do siebie każdego dnia. Czy tak czynię? 

 

Na zakończenie pomodlę się za wszystkich nowożeńców, szczególnie za tych, którzy 

krótko po weselu zapomnieli o Jezusie i Jego Matce, aby "odświeżyli" swoją pamięć. 

 

III. Oratio:  Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Nim serce,  aby mówić Mu o 

przeżyciach, które rodzi w tobie Słowo. Módl się prosto i spontanicznie - 

owocami wcześniejszej lectio i meditatio. Pozwól Bogu zstąpić do serca  

i mów do Niego w sercu. Słuchaj się w poruszenia własnego serca. 

Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.  

                  Może ci w tym pomóc modlitwa  psalmu: 

 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 

śpiewajcie Panu, wszystkie krainy! 

Śpiewajcie Panu, błogosławcie jego imię, 

dzień po dniu głoście Jego zbawienie (Ps 96, 1-2). 

 

IV.  Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością.                  

Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego 

westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. 

Jest to godzina nawiedzenia Słowa.  

 

         Powtarzaj w różnych porach dnia: 

 

Pośród narodów głoście chwałę Pana! 
 

 

 

 

 

 

 



Roman Brandstaetter "Jezus z Nazarethu" 

Gody weselne w Kanie Galilejskiej  

1 

Efraim ben Jicchak z Kany Galilejskiej — było to małe miasteczko, położone na północ od 

Nazarethu, w szerokiej dolinie, gęsto pokrytej winnicami — żenił swojego jedynego syna, Jonę, z 

Leą, córką Jehezkela, swojego sąsiada, bogatego sandalnika. Efraim był właścicielem winnicy, 

człowiekiem pobożnym i bojącym się Pana, a jedną z godnych pochwał cech jego charakteru była 

hojność i czułe serce dla wdów i sierot.  

Dalekiej swojej powinowatej, Miriam, której ojciec Jehojakim — oby dusza jego znalazła łaskę 

u Elohim — był wujem jego zmarłej żony, Rachel — oby jej dusza spoczęła u stóp 

Starowiecznego — okazywał głęboki szacunek i współczucie dla jej losu i niezależnie od pomocy, 

którą otrzymywała od swoich bliskich krewnych z Nazarethu, samorzutnie otaczał ją opieką, 

wspierał pieniędzmi, a na każde święto posyłał jej oliwę, mąkę, ryby suszone, wino i mięso.  

Ale Efraim posiadał również — jak każdy zresztą człowiek — swoje przywary i słabości, a 

jedną spośród nich była skłonność do dobrego wina, którego był wytrawnym znawcą.                    

Chwalił sobie przede wszystkim wino z własnej winnicy i twierdził ze wzruszającą przesadą, że 

lepszego wina nie ma w całej Galilei. Starał się jednak nie przekraczać miary w piciu.  

A jeżeli nawet kiedyś ją przekroczył, nie należy mu tego brać za złe, gdyż i sam praojciec Noe 

lubił również niekiedy popić; raz nawet wynikły z tego przykre skutki dla jego syna Chama i dla 

jego potomstwa, ale mimo to — jak zapisane jest w świętej Księdze Bereszit — Noe był 

człowiekiem niezwykle prawym, wyróżniał się nieskazitelnością charakteru i żył w przyjaźni z 

Elohim. Z tego wniosek, że Pan prawdopodobnie przymyka niekiedy oczy na umiarkowane 

skłonności do picia u ludzi pobożnych, pokornych i sprawiedliwych.  

Ponieważ Efraim był wdowcem, cały ciężar przygotowań do uroczystych godów spadł na barki 

jego sióstr, bratowych, usłużnych sąsiadek i powinowatych, a wśród nich była również Miriam, 

wdowa po cieśli Josefie, która już na kilka dni przed weselem, z własnej woli, przybyła do Kany, 

aby służyć pomocą i wiedzą gospodarską swojemu dobroczyńcy.  

Więc dzień w dzień do samych godów trwała krzątanina w kuchni, kobiety piekły ciastka                    

z tartych migdałów, placki zaprawione cynamonem i miętą, podpłomyki i miodowniki, baraninę, 

cielca na rożnie, kury szpikowane czosnkiem i przyprawione kminkiem, gołębie nadziewane 

cielęcą wątróbką i cebulą, smażyły pączki w złotej oliwie, miód z orzechami, przyrządzały 

zawiesiste sosy z wina, miodu i oliwy, ryby dwojakiego rodzaju, gotowane i smażone, i wymyślne 

napoje, mocne i rozgrzewające, jak ów szechar, trunek z jęczmienia, miodu i daktyli, i chłodzący 

szerbet, sok wyciśnięty z granatów, a przede wszystkim winny ocet zmieszany z oliwą, który 

szybko gasił pragnienie.  

Miriam, której podziwu godny kunszt piekarski znany był w Nazarecie i w całej okolicy, 

wypiekała płaskie chleby, owe wspaniałe chleby o idealnie kolistym kształcie i niepojętej 

delikatności, dobrze wypieczone i smakowicie chrupiące, lekkie, a przy tym tak sytne, że 

uchodziły powszechnie za nie lada przysmak.  



Kobiety przygotowywały istną górę łuskanych orzechów, migdałów oraz daktyli, winogron                

i jabłek. Efraim osobiście dokonał przeglądu win w swojej piwnicy, a oczy jego radowały się 

widokiem pękatych bukłaków, napełnionych najprzedniejszymi gatunkami starych win.  

Wiedząc, że wielu spośród zaproszonych gości cieszy się sławą wytrawnych znawców 

wszelkich gatunków wina, napoju rozweselającego serce — nie na darmo jeden z mędrców 

powiedział, że nawet za ostatni grosz warto kupić wór wina — własnoręcznie przyrządził 

rozmaite przyprawy z aromatycznych ziół, które wsypane do drogocennego napoju pomnażały 

jego przyrodzony zapach i smak.  

Już na kilka dni przed godami poczęli przybywać goście. Pierwsi zjawili się biedacy, którzy, 

znając hojność Efraima, wiedzieli, że będą mogli skorzystać z radosnej sposobności i najeść się do 

syta nie tylko podczas wesela, ale i przed weselem, a może nawet i po weselu.  

Potem zjechali krewni, powinowaci i znajomi z dalszych okolic, a w przeddzień godów                      

z najbliższej okolicy, zwłaszcza z Nazarethu.  

Byli między nimi również krewni i powinowaci Miriam ze strony ojca Jehojakima, i był Halfi  

z żoną Miriam, i byli ich synowie: Jaakow, Symeon, Jehuda i Josef, i wuj drwal ze swoimi trzema 

synami o guzowatych czołach.  

Wreszcie w dzień godów, późnym popołudniem, przybył Jezus z uczniami Filipem                              

i Nathanaelem ben Tolmaj, oczekiwany z tęsknotą przez matkę, a przez wszystkich gości z godną 

pochwały ciekawością.  

A było to dnia trzeciego, u bajom haszliszi, ale w liczbie tej nie należy upatrywać, wbrew 

niektórym pochopnym przypuszczeniom, żadnego znaku sakralnego lub utajonego, związanego               

z życiem Jezusa, gdyż był to po prostu trzeci dzień tygodnia, czyli według naszej rachuby wtorek.  

Izrael bowiem nie oznaczał dni nazwami — poza świętym Szabatem — lecz liczbami, a 

ponieważ pierwszym dniem tygodnia była dla niego niedziela, więc wtorek był dniem trzecim — 

jom haszliszi — a jedyną tajemnicą tego dnia, wyodrębniającą go chwalebnie spośród innych 

powszednich dni, kroczących posłusznie za królewskim Szabatem jak orszak pokornych sług za 

potężnym władcą, była wzmożona radość Elohim, który w tym dniu, w trzecim dniu Stworzenia, 

zadowolony z piękna swojego dzieła, dwukrotnie stwierdził, że było ono dobre — ki tow.  

Dzięki temu dwukrotnemu stwierdzeniu lud ukochał ten dzień, upodobał go sobie i uczynił go 

dniem szczęśliwych godów weselnych, gdyż wierzył, że jedno „było ono dobre”, czyli ki tow, 

przeznaczone jest dla oblubieńca, a drugie ki tow dla oblubienicy.  

Tego dnia służba od rana czyniła ostatnie przygotowania do wesela. Efraim ben Jicchak, 

odziany w odświętną, jedwabną, wzorzyście haftowaną tunikę, w gorących słowach podziękował 

Miriam za jej pomoc w gospodarskich trudach.  

Również Miriam od samego rana była pięknie ubrana. Nałożyła tunikę z rękawami, sięgającą 

kostek, lnianą, ciemnomodrą, kilkakrotnie przepasaną pasem, spiętym miedzianą klamrą w 

kształcie lilii. Na nogach miała czarne sandały z miękkiej skóry na trzcinowych podeszwach, 

przewiązane rzemykami. Wprawdzie pod jej oczami i na czole widoczne były cienkie linie 

zmarszczek, a wśród gładko zaczesanych włosów, zwłaszcza na skroniach, wiły się siwe nitki o 

odcieniu opalizującego szkła, nie straciła jednak nic ze swojej dziewczęcej urody. Była zawsze 

smukła i prosta jak palma.  

Już od wczesnego ranka kilkakrotnie wychodziła na drogę i patrzała ku wzgórzom Nazarethu, 

skąd lada chwila powinien nadejść jej Syn. Nie było innej drogi z południa do Kany. Z trudem 

tłumiła w sobie rosnącą niecierpliwość.  



Wreszcie późnym popołudniem, stojąc na płaskim pagórku, ujrzała z dala schodzące ze 

wzgórza trzy postacie, a chociaż z powodu zbyt wielkiej odległości nie mogła dojrzeć twarzy, 

przeczuła, że jednym spośród przybywających jest jej Syn; ponieważ była to pewność 

niezachwiana, szła w ich kierunku szczęśliwa i uśmiechnięta, a gdy odległość między nią a nimi 

się zmniejszyła, nic już dokoła nie widziała, ani wzgórz, ani winnic, ani pól, ani dwóch 

towarzyszy, kroczących obok Jeszuy, tylko tę Jego twarz, tę smagłą twarz, bliską a zarazem tak 

bardzo odległą, i utkwione w niej spojrzenie Jego czarnych oczu.  

Wówczas i Jezus przyspieszył kroku, ale idąc ku matce, nie wyciągnął do niej dłoni ani ona nie 

wyciągnęła do Niego swoich ramion, ani nie przywołali się serdecznym słowem — w Izraelu nie 

było w dobrym zwyczaju ujawnianie uczuć między matką a synem w obecności postronnych ludzi 

— jednak tak byli do siebie podobni smukłością postaci, szlachetnym wyrazem twarzy                           

i hieratyczną pięknością ruchów, że nie ulegało wątpliwości, iż właśnie w tym doskonałym 

podobieństwie rysów i ruchów wypowiadała się cała ich wzajemna miłość i serdeczność.  

Jezus nisko pokłonił się matce, a Filip i Nathanael, którzy zatrzymali się od nich w odległości 

pełnej szacunku, również nisko pochylili głowy przed Niewiastą. Ruszyli w kierunku miasteczka. 

Jezus szedł pierwszy, za Jezusem nieco z boku szła Miriam, a za nimi postępowali onieśmieleni 

tym spotkaniem Filip i Nathanael.  

Niewieście, która nie spuszczała wzroku ze swojego Syna, wydawał się On przygnieciony 

troską, zmęczony, ale nie zmęczeniem przebytej drogi. Natychmiast zmiarkowała przenikliwą 

matczyną intuicją, może po pochyleniu Jego głowy, a może po gorzko-łagodnym wyrazie warg, że 

gnębi Go wewnętrzna rozterka, spowodowana niepojętymi dla niej przeżyciami.  

Co się stało nad Jordanem? Czy wróci do domu, do Nazarethu, i pozostanie w nim na stałe?  

A może tylko wypełniając jej prośbę przyszedł do Kany, by uczestniczyć w godach weselnych, 

a potem znowu ruszy w szeroki świat? Kim są owi dwaj milczący mężowie, którzy idą za nimi               

w pełnej szacunku odległości i ani o krok nie ośmielają się jej zmniejszyć?  

Myśl o powrocie Jezusa na stałe do Nazarethu wydała się jej płochą mrzonką, niegodną nawet 

głębszego zastanowienia, ale mimo to dla chwilowej radości uczepiła się kurczowo tej myśli                   

i rozkoszując się wizją Syna gospodarującego w domu, skwapliwie układała według tego kojącego 

złudzenia swoje przyszłe życie. Gdy weszli do miasteczka, Miriam z bólem, ale bez 

rozczarowania wróciła myślami do rzeczywistości.  

Efraim wyszedł naprzeciw. Ucałował w ramię Jezusa i na znak szacunku dla Jego wiedzy 

pochylił się i złożył pocałunek na skraju Jego szaty, po czym wyraził radość z powodu przybycia 

Gościa na wesele. Pochylony, rzekł wzruszonym głosem:  

— To wielki dla mnie zaszczyt, że Rabbi Jeszua ben Josef przybył znad świętego Jordanu na 

gody weselne mojego syna, pokornego sługi swojego, Jony.  

Jezus objął go i życząc mu długich lat życia, chwalił jego dobroć i współczucie, jakie okazuje 

wdowom i sierotom. Powiedział kilka słów o miłosierdziu i o tych, którzy działając miłosiernie, 

sami dostąpią miłosierdzia przed obliczem Pana i ludzi.  

A wprawdzie ani słowem nie wspomniał o dobrodziejstwach, jakich Miriam doznała od 

Efraima, ale czuło się, że chwaląc współczującą hojność bogacza, ma również na myśli i dobro, 

które ten okazał Jego matce.  

Jezus lubił bowiem z powszednich okoliczności wyciągać pod postacią obrazów wnioski 

ogólne, swoim zasięgiem obejmujące niejednego człowieka, ale cały lud.  



I tym razem dał upust swoim skłonnościom do bezimiennego obrazowania i postawiwszy w 

miejsce ściśle określonego człowieka, Efraima, bezimienne drzewo, a w miejsce jego uczynków 

— bezimienny owoc, rzekł:  

— Bo każde drzewo bywa poznawane z owocu swego, a ludzie z ciernistego krzaka nie 

zbierają fig, a z głogu nie zbierają winnych jagód.  

Efraim zrozumiał myśl Jezusa i chcąc Mu okazać swą wdzięczność, znowu nisko się przed 

Nim pokłonił, i po raz drugi ucałowawszy skraj Jego szaty, wprowadził Go wraz z Miriam, 

Filipem i Nathanaelem — bogacz pomyślał: Co ten kąśliwy młodzieniec robi w towarzystwie 

mądrego i bogobojnego Rabbiego? Skąd jemu do Rabbiego? — do wnętrza swojego domu. 

Ucałowali mezuzę, a Jezus wypowiedział błogosławieństwo domu.  

Trzej goście wzięli kąpiel, służba namaściła ich ciała najprzedniejszym olejkiem, a wtedy 

ustąpiło znużenie z ich mięśni i krew wartko popłynęła w ich żyłach. Radowali się z powodu 

żwawości swoich ciał i cieszyli się z powodu darów Elohim, wody orzeźwiającej i olejku z nardu, 

gdyż dzięki tym darom znużenie zamienia się w krzepkość, a niemoc ustępuje przed mocą.  

2  

Słońce zachodziło nad Kaną Galilejską. Purpurowe słońce, zażywne, uroczyste, zadowolone             

z urodzajności tej ziemi i z nie mniejszej urodzajności jej mieszkańców, licznych jak gwiazdy 

niebieskie i jak piasek na brzegu morskim — szybko odpływało za lesiste góry Karmelu, które 

były jak zielony podnóżek pod stopami Pana. Ściemniało się. Świerszcze ukryte w trawie, 

ożywione chłodem wieczornym, wtórowały radosnym cykaniem śpiewom weselnych gości, 

którzy w skupieniu odprowadzali oblubieńca do domu oblubienicy.  

A potem z domu oblubienicy ruszył pochód z tańcami, muzyką i pochodniami do domu 

narzeczonego, a wtedy jeszcze radośniej cykały świerszcze w trawie i jeszcze radośniej 

zabrzmiały weselne pieśni weselników. I tutaj, w domu Efraima ben Jicchak, w izbach i na 

przestronnym dziedzińcu rozpoczęła się uczta weselna przy stołach obficie zastawionych 

mięsiwem, winami i różnego rodzaju słodkimi i słonymi przysmakami.  

Goście zajęli miejsca przy stołach, przy czym nie omieszkali przedtem dokonać obrzędu 

obmywania rąk wodą, którą służba, czerpiąc czerpakami z sześciu pękatych glinianych stągwi, 

stojących pod ścianami domu, wylewała na wyciągnięte dłonie biesiadników. Pochylili głowy                

i odmówili błogosławieństwo nad jadłem. I rozpoczęła się uczta.  

Sięgali rękami do wspólnych mis, ale spokojnie, nie łapczywie, z umiarem, bacząc pilnie, aby 

młodzież przy zabiegach o smaczne kąski nie uprzedzała starszych i aby zachowana była przy 

stole hierarchia wieku, wiedzy i urzędu. Jedli w milczeniu, tylko od czasu do czasu wymieniając 

zdania o świetnym jadle i doskonałych napojach, ale wypowiedzi swoje tak kształtowali, że były 

one przede wszystkim pochwałą wszechmocnego Stwórcy wszelkich darów, Elohim, Pana 

błogosławionych owoców nieba, ziemi i morza, przy czym postać Efraima pomniejszała się w ich 

wywodach do roli szlachetnego rządcy majętności Pańskiej.  

Więc jedli i pili, suto racząc się tłustymi potrawami i mocnym winem, sosami, mięsiwem, 

owocami i znowu winem, i dopiero gdy sobie podjedli i tęgo podpili, poczęli prowadzić ożywione 

rozmowy, w miarę głośne i w miarę ciche, poruszali trudne zagadnienia religijne i polityczne, 

spierali się o ludzi i sprawy, o zamiary i czyny, o tekst i komentarz, o Literę i Ducha, i milkli na 

chwilę, gdy młodzież popisywała się skokami, rzutem oszczepem i strzelaniem z łuku do tarczy.  

 



Wzdychali wówczas, kiwali głowami, jednogłośnie wyrażali podziw dla młodzieńczej 

zręczności i głęboki żal, że minął czas ich własnej sprawności, ich zgrabnego ciała, zwinnych 

skoków i bystrych oczu. Rozkładali bezradnie ręce i wracali do swoich dysput, radując się 

jasnością swoich umysłów, a wszyscy mężowie dojrzali i starsi wzajemnie wiedzieli o sobie, że 

ich żal, bezradność i zazdrość są tylko udane, bo nigdy by nie zamienili swojego mądrego                      

i godnego wieku i głębokich doświadczeń na beztroskę nieopierzonych młodzieńców, rzucających 

oszczepem i skaczących przez powróz.  

Rozpoczęły się śpiewy i tańce. Piszczał trzcinowy flet, słodko zawodziła cytra i dźwiękiem 

dzwonków zanosił się potrząsany sprawną ręką bębenek, a szafarz godów weselnych, mały, 

piegowaty wesołek, badchan Abimelech, ku ogólnej radości sypał jak z rękawa niezliczonymi 

dowcipami, przypowieściami i zagadkami.  

A niebo było jak aksamitny namiot nad ich głowami, a ziemia pod ich nogami jak kobierzec 

Salomonowy, i dobre były śpiewy i tańce, i dobra była muzyka, i dobre było jadło, i dobre było 

wino, i dobro było w sercach oblubieńców, i dobro było w sercach dzieci Izraela, albowiem był to 

trzeci dzień tygodnia, dzień szczęśliwy, jom haszliszi, a w trzecim dniu Stworzenia Pan 

dwukrotnie dał upust zadowoleniu z powodu piękna swojego dzieła i po dwakroć wypowiedział 

słowa: „było ono dobre”.  

I było dobre, i było nawet bardzo dobre, albowiem czy mogło dziać się źle dzieciom Izraela                 

w trzecim dniu tygodnia, u bajom haszliszi?  

Jezus podczas uczty siedział na dziedzińcu, na podwójnie złożonej macie mimo gorących próśb 

Efraima nie chciał zająć miejsca za stołem, ponieważ lubił siedzieć na ziemi na podwiniętych 

nogach — a obok Niego siedzieli milczący Filip i zamyślony Nathanael.  

Ci dwaj uczniowie, przyzwyczajeni do postów i wstrzemięźliwości od mocnych napojów,                  

z dużym zmieszaniem przyglądali się biesiadnikom, którzy zajadali smaczne potrawy, zalatujące 

ostrą wonią czosnku i cebuli, i popijali z powolnym smakoszostwem wyborne wino; potem 

udręczony wzrok przerzucili na swojego Rabbiego, pragnąc odczytać z wyrazu Jego twarzy, jakie 

jest Jego mniemanie o ludziach oddających się wprawdzie z umiarem, ale mimo to z jawnym 

zadowoleniem tak wybornemu jedzeniu i piciu.  

Efraim sam przyniósł potrawy i wino i postawił je przed Jezusem, po czym zręczni i szybcy 

słudzy obsługiwali Jego dwóch uczniów, którzy patrząc pytająco na Rabbiego, nie śmieli tknąć 

mięsa ani wina. Jezus sięgnął ręką do misy.  

Jadł ze smakiem pieczoną na ogniu cielęcinę, polaną sosem, zaprawioną ostrymi korzeniami,              

a potem wziął kielich ze złotym winem, przyłożył do ust i popił kilka łyków, a moc tego wina 

pochodzącego z latorośli Pańskiej rozweseliła Jego wnętrze i napełniła je ciepłem.  

Dopiero wtedy Filip i Nathanael, naśladując Jezusa, również sięgnęli do miski, a potem                    

z lękiem ujęli w drżące dłonie kubki i pili wino, i pomyśleli, że Johanan ben Zecharia, 

Niestrzyżony, z ogniem na głowie, nigdy nie pił wina i uprawiał nieustanne posty, ale skoro ich 

Rabbi pije wino i spożywa dary Boże, i to na godach weselnych, na pewno czyni dobrze, więc                

i oni pójdą śladem Jego dobrych uczynków, dostosują tryb swojego życia do Jego trybu i żyć będą 

według Jego życia. Jedli więc smaczne potrawy i pili wino, które rozweseliło i rozgrzało ich 

wnętrza, i byli szczęśliwi wielkim szczęściem z powodu swojej obecności u boku Jezusa.  

 

 



Tymczasem dokoła Rabbiego poczęli się gromadzić galilejscy młodzieńcy. Na podwiniętych 

nogach usiedli na ziemi synowie Halfiego: chudy Jaakow o skupionej twarzy, Jehuda o czarnych, 

niewinnych oczach, zadzierzysty Symeon z nieodstępnym sztyletem za pasem (natchniony myślą 

mesjańską i gorącą wiarą w zwycięstwo Izraela nad Rzymianami, należał do stronnictwa 

gorliwców, których hasłem było: „Kto słucha Rzymian, uchybia Zakonowi Pańskiemu, tylko do 

Pana należy władza nad Izraelem i tylko Pan Zastępów wymagać może posłuszeństwa od swojego 

ludu”) — i ponury Josef, patrzący spode łba.  

Po chwili przysiadł się do nich smutny Theom, bliźniak, niedowiarek, znany z tego, że 

nieustannie stawiał pytania, a potem podeszło jeszcze kilku młodzieńców z Kany i jakiś 

młodzieniec z Nazarethu, i jeszcze jeden z Bethsaidy znad Jam Kinereth. Usiedli dokoła Jezusa, 

albowiem ciekawi byli Jego sądów o różnych sprawach, które dręczyły ich serca. Ale nikt z nich 

nie śmiał przemówić pierwszy.  

Rabbi powiódł bacznym wzrokiem po ich twarzach. Przyglądał się miłującym spojrzeniem 

naprzód wszystkim razem, a potem każdemu z osobna. Więc przyjrzał się Jehudzie o niewinnych 

oczach, potem zadzierzystemu Symeonowi, potem Bliźniakowi, potem wzrok Jego przeskoczył 

przez ponurego Josefa jak przez puste miejsce i ogarnął gromadę młodzieńców, i wreszcie spoczął 

na Jaakowie o skupionej twarzy, i tak długo na nim spoczywał, aż młodzieniec ośmielony 

wyborem — tak bowiem zrozumiał spoczywające na nim spojrzenie Jezusa — pogładził swoje 

gładkie czoło i rzekł:  

— Wielką jest dla nas radością, że nasz brat, Rabbi Jeszua ben Josef, przybył do Galilei i jest 

wśród nas, i razem z nami spożywa chleb, mięso i ryby, i gasi pragnienie naszym winem, 

błogosławionym darem Pana. Ale obecność Jego uszczęśliwia nas również dlatego, że pragniemy 

podzielić się z Nim naszymi troskami i kłopotami ducha, i prosić Go o odpowiedź i radę                        

w sprawach, których sami z winy naszej nikłej wiedzy i oschłości ducha rozstrzygnąć nie umiemy, 

i tak żyjąc w niewiedzy i w nieumiejętności rozstrzygania często nie wiemy, co jest dobre, a co 

złe.  

Tu Jaakow ben Halfi spojrzał na Jezusa i na słuchaczy, a ponieważ wszyscy zgodnie potakiwali 

głowami na dowód, że znaleźli upodobanie w tym wstępie, tak dalej ciągnął:  

— Nasz wielki mędrzec, Jeszua ben Sira, w zwojach swoich napisał te słowa: „Kiedy bogaty 

się potknie, przyjaciele go podeprą, kiedy biedny upadnie, nawet przyjaciele go odepchną.               

Gdy bogaty wpadnie w nieszczęście, wielu znajdzie się takich, którzy mu pomogą, gdy podle 

mówić będzie, jeszcze uniewinniać go będą, gdy natomiast biedny w nieszczęście wpadnie, będą 

go ganili, a gdy będzie mądrze mówić, nie znajdzie uznania. Gdy bogaty przemówi, wszyscy 

zamilkną i mowę jego będą wynosić pod obłoki, ale gdy biedny przemówi, spytają: Któż to taki? 

A gdy się potknie, całkiem go obalą”.  

Tak z bólem pisał nasz wielki mędrzec, Jeszua ben Sira, i gorzkimi słowami odmalował 

poniżenie ubóstwa i wywyższenie bogactwa, więc czytając te słowa, nie wiemy, czym jest 

naprawdę bogactwo i czym jest naprawdę ubóstwo, i jaki jest ich sens w życiu synów 

człowieczych.  

Więc niechaj nam powie nasz brat, Rabbi Jeszua ben Josef, który przebywał na pustyni, w 

szkole Elohim i w szkole samotności, czym jest ubóstwo, a czym jest bogactwo, czy ubóstwo jest 

karą i przekleństwem, a bogactwo nagrodą i błogosławieństwem.  

 



I czy biedak niżej postawiony jest poniżony, a bogacz wyżej postawiony jest podwyższony — 

tak mówił i pytał Jaakow ben Halfi, chudy młodzieniec o skupionej twarzy, a słuchacze znowu 

potakiwali, a ten i ów głowę podparł dłońmi, a inny skubał z roztargnieniem swą brodę,                         

a wszyscy, zamienieni w czujny słuch, czekali na słowo Rabbiego.  

Jezus począł mówić.  

Mówił o ludziach ubogich, o anawim, o ubogich wyrobnikach rolnych, pracujących za dzienne 

wynagrodzenie, o wędrownych rzemieślnikach, zarabiających na chleb codzienny, o żebrakach,            

o kalekach, o ludziach bezdomnych, niemających gdzie złożyć głowy na spoczynek,                               

o trędowatych, o chorych, o wdowach i sierotach, o ciemnych am haarecach, głodnych Słowa 

Bożego, a odepchniętych z pogardą przez uczonych w Piśmie, talmidej hachamim,                                

o jawnogrzesznicach, do których nikt ręki pomocnej nie chce wyciągnąć, i we współczujących 

słowach przedstawił ich los i udrękę, utrapienie i ucisk.  

Ale anawa, ubóstwo, oznacza nie tylko biedę i poniżenie, brak chleba i brak dachu nad głową,  

i brak wina na odmówienie błogosławieństwa nad kielichem w święto Szabatu, ale oznacza 

również czekanie biednych na dzień ocalenia według słów proroka Jesai, który w natchnieniu 

wołał: „Duch Jahwe, Pana, nade mną, bo Jahwe mnie namaścił i posłał mnie, bym głosił dobrą 

nowinę ubogim” — i dlatego anawa, święte słowo anawa, oznacza pobożne westchnienie 

poniżonych, gwałtowne poruszenie ich wnętrza, pokorę ducha i głośne wołanie z głębokości do 

Elohim.  

Ubóstwo jest wołaniem do Elohim, krzykiem ludzi, którzy odrzucili od siebie miłość złota, 

srebra i wszelkiego posiadania, którzy nawet pozostawili i ojca, i matkę, i poszli za Panem, i nic 

nie posiadają, a całą ich majętnością jest tylko wieczny i wszechobecny Pan Mocy.  

Są to ubodzy Pana, którzy wzbudziwszy w sobie ducha świętości, Ruach Hakodesz, dla 

sprawiedliwości i pokory doznają poniżenia i krzywd, ale nigdy nikogo nie poniżają i nikogo nie 

krzywdzą, i każde doznane poniżenie, i każdą doznaną krzywdę ofiarowują Panu, i są mali przed 

Panem, przed sobą i przed ludźmi, i w tej małości odnajdują sens swojego życia.  

Więc błogosławieni są owi ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie,                        

i Królestwo Niebieskie należy do anawim Jahwe — tu Jezus podniósł głos i rozłożył ręce — do 

anawim Jahwe, których Pan wybrał i dlatego są wybrani wybraństwem, a owi wybrani są 

prawdziwym Izraelem, najpiękniejszym gronem w winnicy Pańskiej.  

Ale wybranymi mogą być również i bogacze, i celnicy, i poborcy podatkowi, i oni na przekór 

swojej majętności mogą doznać łaski ubóstwa, i stać się ubogimi, ale pod warunkiem, że wzbudzą 

w sobie wewnętrzne poniżenie i pokorę i posiędą duszę człowieka ubogiego i cichego,                             

i zrozumieją marność skarbów ziemskich, które posiadają, i marność pychy, która ich rozdyma,               

i marność pożądliwości, która ich wypełnia, i marność nienawiści, która ich rozpala, i rozdadzą 

całą swoją majętność, i pójdą za Panem.  

I gdy zrzucą z siebie bogactwo złota, bogactwo pychy, grzechu i nienawiści, i z własnej woli 

poniżą się przed Panem, i bez szemrania usłuchają Jego rozkazów, wtedy staną się ubogimi                    

i ubóstwo spożywać będą jak chleb i pić jak wodę źródlaną.  

Dzięki temu samoponiżeniu zasiądą na tronie ubóstwa i będą Izraelem nad Izraelem — tu Jezus 

pochylił głowę i wypowiedział dwa wersety z psalmów — „albowiem Pan upodobał sobie lud 

swój i wieńczy wybraniem pokornych, anawim bijoszua...”, „a pokorni posiędą ziemię i radować 

się będą pełnią pokoju, al row szalom”.  



Ten pokój, szalom, zabrzmiał w ustach Rabbiego jak gra na harfie i cytrze, na strunach                         

i fletach, jak radosne dźwięki trąb i bębna.  

Radość tego słowa udzieliła się młodzieńcom, słuchającym wywodów Jezusa, więc zerwali się 

z miejsca i podkasali tuniki, ujęli się za ręce i skocznym korowodem tańczyli dokoła Rabbiego, 

głowy odchyliwszy ku tyłowi, a nogi wysoko wyrzucając w górę.  

Nagle raptownym ruchem rąk rozerwali taneczne koło i każdy tańczył z osobna, ale mimo to 

stanowili niepodzielną całość i tańczyli zgodnie, i klaskali, i śpiewali, i przytupywali, i wielbili 

świętość Pokoju, śpiewali podniośle i klaskali z zapałem, i przytupywali rytmicznie, śpiewem                 

i klaskaniem przynaglając nogi do coraz szybszych ruchów. Zdyszani i zmęczeni opadli na ziemię.  

Teraz, gdy zapanowała cisza, Jezus — przez cały czas siedział na podwójnie złożonej macie — 

począł w prostych słowach malować przed oczami uwznioślonych tańcem słuchaczy postać 

Mesjasza, który jak wszyscy ubodzy, oczekujący Pana, będzie Mesjaszem poniżonym, Mesjaszem 

ubogim, cichym i pokornym.  

W tym sensie będzie jednym spośród tych, którzy na Niego czekają w ubóstwie, ciszy               

i poniżeniu. Mesjasz jest Sługą. Jest Sługą Jahwe i Sługą ludzi. W swojej nieskończonej mocy jest 

najmniejszym z najmniejszych. W swojej nieskończonej chwale jest pośmiewiskiem możnych.                  

W swojej nieskończonej mądrości jest pogardą wielu uczonych w Piśmie, a niektórzy z nich 

ujrzą w Nim nawet am haareca i znienawidzą Go jak am haareca, i wzruszać będą ramionami, 

słuchając Jego słów, i lekce sobie ważyć będą Jego wypowiedzi, a uczynią to dlatego, że 

samozwańczo uważają się za Izraela w Izraelu, za wybranych spośród wybranych, ale nimi nie są, 

gdyż nie ma w nich służebności uniżenia, pokory, i niskiego pochylenia głowy, tych warunków 

nieodzownych do otrzymania miana Izraela, uderzonego w staw biodrowy, Izraela kulejącego 

przed obliczem Pana, który jest silny.  

Tak mówił Jezus, a niektórzy słuchacze siedzieli zaskoczeni, zbici z tropu, gdyż nie umieli 

pogodzić w swoich umysłach obrazu Mesjasza z obrazem am haareca, a jasność i radość, która 

była ich udziałem na początku mowy Rabbiego, teraz zamroczyła się nieprzeniknioną, grubą mgłą 

wątpliwości.  

Wprawdzie przyjmowali bez zastrzeżeń wszystko, co mówił o anawim Jahwe, o Izraelu nad 

Izraelem, ale nie mogli przyklasnąć Jego wywodom o służebności Pomazańca, i nie pojmowali, 

dlaczego Ten, który jest królewskim Panem i ostatecznym Celem Izraela, ma być równocześnie 

Sługą człowieka, poniżonym i wzgardzonym.  

Niektórzy, żałując swojego przedwczesnego zapału, rozczarowani, bez słowa podnieśli się                 

z ziemi i oddalili się, i zmieszali z tłumem godujących weselników. Rzucili się w wir zabawy jak 

w orzeźwiającą kąpiel. Chcieli wymazać ze swojej pamięci obraz Mesjasza, pogardzanego przez 

talmidej hachamim, których obdarzali niekłamanym szacunkiem i podziwem z powodu ich 

nieskazitelnego życia, wiedzy i mądrości.  

Przy Jezusie pozostała nieliczna gromadka słuchaczy. Filip z Bethsaidy i Nathanael ben 

Tolmaj, i bracia Jaakow, Jehuda i Symeon, synowie Halfiego, i Theom, ale podczas gdy Filip                    

i Nathanael siedzieli bez ruchu i z niezmąconym spokojem patrzyli przed siebie, Theoma 

Bliźniaka i synów Halfiego nękał dojmujący niepokój.  

 

 



Mrużyli oczy, nerwowo nawijali na wskazujący palec kosmyki włosów przy skroniach, dłonie 

zanurzali w rzadkich brodach i od nowa powtarzali w sobie całą wypowiedź Jezusa,                                 

i rozdmuchiwali w swoim wnętrzu coraz gorętszy żar, a Filip z Bethsaidy i Nathanael ben Tolmaj 

czuli wewnętrzne ciepło bijące od sąsiadów i radowali się z powodu tego ciepła, gdyż poznali, że 

jest ono tym samym ciepłem, które ich rozgrzało w dniu spotkania z Jezusem.  
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A tymczasem trwały gody weselne. Starsi prowadzili ożywione rozmowy, spierali się między 

sobą, ale ich spory nie mąciły radosnego nastroju — były one jak ostre korzenie w potrawie, więc 

tylko zaostrzały apetyt do dalszej wymiany zdań — młodzież bawiła się, tańczyła, śpiewała, 

opowiadała sobie zagadki i przypowieści.  

Tylko jeden człowiek nie podzielał ogólnej radości, a był nim szafarz godów, mały, piegowaty 

Abimelech — dozorował służby, bawił gości, pilnował porządku, uciszał młodzież i krążył po 

całym domu, mając oczy szeroko otwarte na wszystko, co się dzieje na dziedzińcu i w komnatach 

— albowiem nagle z przerażeniem stwierdził, że w piwnicach zabrakło wina. Zabrakło wina! 

Wina! Cóż za wstyd!  

Na weselu jedynego syna Efraima, właściciela winnic, zabrakło wina! Szafarz struchlał                      

i rumieńce wstydu wystąpiły mu na policzki, co miało ten dobry skutek, że niezliczone piegi na 

jego twarzy stały się mniej widoczne.  

Czy ma o tym nieszczęściu powiadomić Efraima ben Jicchak? Czy ma mu powiedzieć, że 

dozorca nad piwnicami kazał wynieść już ostatni wór wina? Czy ma zmartwić Efraima w tę 

uroczystą noc godów weselnych?  

Przecież Efraim nic nie pomoże. Jednak musi mu powiedzieć. Musi go uprzedzić. Trudno. 

Pójdzie do niego. Ociągając się i zwlekając, bez pośpiechu — nigdy nie lubił być posłem złych 

wieści — poszedł szukać w tłumie swojego pana.  

Właśnie Miriam wyszła z komnaty niewiast na dziedziniec. Powiew kołysał płomieniami, 

buchającymi z pochodni. Srebrne smugi smolnego dymu układały się w fantastyczne kształty                   

i odpływały w zamyśloną ciemność nocy.  

Rozejrzała się wokoło. Pod ścianą stały puste stągwie na wodę do obrzędowych obmywań rąk. 

Opodal pod szerokimi koronami dwóch figowców wesoło bawiła się młodzież. Na środku 

dziedzińca przy stołach, wciąż jeszcze suto zastawionych, z głośną godnością rozprawiali starsi, a 

za nimi, w głębi, ujrzała siedzącego na ziemi swojego Syna w otoczeniu kilku krewnych                          

i znajomych.  

Uradowała się Jego widokiem. Była szczęśliwa, że wysłuchał jej prośby i przybył znad świętej 

rzeki do Kany, a teraz jest w jej najbliższej bliskości, zaledwie w odległości kilkunastu kroków,               

i w każdej chwili może Go przywołać, podejść do Niego i pomówić z Nim. Widziała, jak 

przemawia, jak Jego wargi powoli się poruszają, jak dłoń Jego podnosi się i opada w doskonałej 

zgodności z ruchami Jego warg. Była zmęczona, oparła się o ścianę domu.  

Dwaj chłopcy strzelali z łuku do tarczy i zachęcani gromkimi okrzykami towarzyszy z uporem 

walczyli o zwycięstwo.  

Wtedy posłyszała tuż obok siebie słowa sługi, mówiącego szeptem do piwniczego: — 

Wypróżniłem ostatni bukłak. Więcej wina już nie ma. — Piwniczy rozłożył bezradnie ręce                         

i począł oczami gorączkowo szukać Abimelecha. Miriam uśmiechnęła się smutnie.  

Napłynęły wspomnienia.  



Ujrzała młodego Josefa, pięknego Josefa w białej, lnianej tunice — niech pamięć jego będzie 

błogosławiona — i siebie w ślubnej sukni, baldachim nad głową i ubogą ucztę weselną,                          

i przypomniała sobie swoje strapienie, gdy rozmowy i śpiewy biesiadników poczęły nacichać, bo 

zabrakło wina w dzbanach. Już, już chciała się zwrócić do Josefa z miłującym wyrzutem: — Wina 

nie mają, mężu — ale natychmiast uzmysłowiła sobie, że biednemu cieśli nie starczyło pieniędzy 

na kupno większej ilości błogosławionego napoju, więc zawstydzona milczała.  

I tak pozostał w niej ten milczący, nieporadny smutek, pozostały w niej te słowa 

niewypowiedziane, i często je w myślach rozważała, a teraz, w jakże podobnych, ale 

równocześnie innych okolicznościach wróciły one do niej w blasku tego samego znaczenia, tylko 

jakby rozszerzone, pełniejsze.  

Czując w sobie ich obecność i nieprzepartą wolę ich wypowiedzenia — wtedy przecież, na 

swoim weselu, ich nie wypowiedziała — szła jakby we śnie przez rozświetlony pochodniami 

dziedziniec, minęła rozbawioną młodzież i stanęła przed Jezusem.  

Słowa wypłynęły z jej duszy do ust, z ust na wargi — jeszcze raz je rozważyła, jeszcze raz 

przemyślała je do głębi — i stwierdziwszy ich dojrzałość i pełnię, stosowność miejsca i czasu, 

ona, niewiasta cienia, zawsze pozostająca w cieniu, przekroczyła jego granicę, stanęła w pełnym 

blasku płonących pochodni i wypowiedziała tak długo w milczeniu ukryte słowa; wypowiedziała 

je pełnym głosem, wypowiedziała, nie — powtórzyła słowa, których przed wielu, wielu laty nie 

wypowiedziała do biednego Josefa w noc swoich ubogich godów weselnych:  

— Wina nie mają, Synu.  

Jezus zmarszczył brwi. Podniósł się i postąpił kilka kroków w kierunku Miriam, jednak stojąca 

przed Nim Jego matka już nie była Miriam, Jego matką, lecz Niewiastą, haisza, źródłem początku, 

źródłem miłującym, rodzącym i pomnażającym cielesny i duchowy porządek świata, była 

macierzyńską, wszechobecną Obecnością Elohim, która unosiła się nad wodami w godzinie 

cudownego stworzenia świata.  

Teraz znowu uniosła się w Nim nad wodami i domagała się nowego cudu wody, a On, broniąc 

się przed nią, bronił się przed macierzyństwem swojej Obecności, bronił się na sposób ludzki, 

niezdarnie i bezskutecznie, a Jego Wszechmoc uśmiechała się do Jego Słabości, a Jego zdobywcza 

i nieugięta Potęga do Jego Bezsilności, i Ten, który już dawno urzeczywistnił swój zamiar                       

i wyznaczył jego urzeczywistnioną godzinę, bronił się przed nią i chciał ją odsunąć —                            

w przeszłość? w przyszłość? — i pytał sam siebie w swej Wszechmocnej Bezsilności: Czego chce 

ode mnie ta Niewiasta? Czego chce ode mnie moja własna matczyna Obecność, nagląca mnie do 

wykonania wykonanego już działania?  

Czy ona wie, że wypowiedziane przez nią słowa są bezlitosnym sygnałem do rozpoczęcia 

mojego działania, które w świętej kolejności przemian zacznie się od przemiany wody w wino, a 

skończy się na przemianie wina w krew? — I patrząc w oczy swej matczynej Obecności rzekł 

słowami udręczonego człowieka, niecierpliwymi i gorzkimi, i błagalnymi, ale równocześnie 

bezradnymi, bo świadczyły o nieodwołalności wyroku, i na przekór przeczeniu zawierały 

potwierdzenie tego, czemu przeczyły, albowiem Elohim często potwierdza za pomocą przeczenia 

— jest to niedostępna i niepowtarzalna umiejętność Pana Mocy — czego dowodem są dzieje 

zbrojnego spotkania i walki Jaakowa z Panem, który potykając się z umiłowanym człowiekiem 

przeczył mu, a potem przeczyli sobie nawzajem,  

 



a potem Elohim musiał nawet uciec się do tak bolesnego przeczenia, jak cios wymierzony                

w staw biodrowy przeciwnika, wreszcie zaprzeczył jego imieniu, i wreszcie za pomocą tych 

wszystkich zaprzeczeń potwierdził wybraństwo Jicchakowego syna i jego plemienia,                                  

i przypieczętował je na wieki wieków nowo mu nadanym imieniem, Izrael.  

Jezus rozkrzyżował ręce i rzekł:  

— Co mnie i tobie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja.  

Stali naprzeciw siebie twarzą w twarz. Jezus dobrze rozumiał ukryty zamiar swej matczynej 

Obecności, która za pomocą wina, tego symbolu Izraela, umiłowanego grona Pana, chciała 

przynaglić swojego Syna — właściwie Syn sam siebie przynaglał, a odpowiedzią sobie udzieloną 

pragnął opóźnić to, co przynaglał — do szybkiego działania.  

Izrael był smutny, a mądry król Salomon wyraźnie pisał: „Daj wino tym, których serca są 

smutne”. Na godach weselnych zabrakło wina. Jak długo jeszcze będzie trwać smutek Izraela? 

Czy ma zatem znowu wznieść się nad wielkie wody stworzenia i krążyć nad wodami wiecznego 

życia, nad strumieniem płynącym ze środka Świątyni Pańskiej w Świętej Jerozolimie?  

Ujrzał przed swymi oczami Johanana ben Zebadia i Symeona ben Jona, i jego brata Andraja               

i pomyślał, że oni wszyscy są rybakami, ludźmi wody, żyjącymi nad wodą i żyjącymi z wody, 

obeznanymi z właściwościami wody i doświadczonymi w walce z wodą, a przecież człowiekiem 

wody jest również Johanan ben Zecharia, głoszący Słowo Pańskie nad wodami Jordanu                             

i zanurzający pokutników w falach Jordanu, a chociaż jeden spośród ludzi wody wskazał na Niego 

palcem, jednak inni ludzie wody wciąż czekają nad Jam Kinereth, w Bethsaidzie i w Kfar Nahum 

na upragniony znak.  

Czy ma więc teraz wzburzyć wody, spiętrzyć je i uczynić je wodami wołającymi? Czy ma je 

przemienić w wino, w znak czasów wyznaczonych, aby Go wreszcie poznali, aby przejrzeli                     

i poszli za Nim? Czy ta przemiana wystarczy, aby uwierzyli i usłuchali? Przywołał z pamięci                  

z Księgi Szemot wersety o objawieniu się Jahwe w krzaku gorejącym i w znakach, które On 

uczynił przed przerażonymi oczami bosego Mojżesza.  

Jezus mówił we wnętrzu swoim: „Na to powiedział Mojżesz do Jahwe: — A jeżeli nie uwierzą 

i nie usłuchają słów moich, i mówić będą, że Jahwe nie ukazał mi się wcale? — Wówczas Jahwe 

zapytał go: — Co masz w twoim ręku? — Odpowiedział: — Laskę. — Wtedy rozkazał Jahwe:  

— Rzuć ją na ziemię. — A Mojżesz rzucił ją na ziemię i zamieniła się w węża. Mojżesz zaś 

uciekał przed nim. Jahwe powiedział wtedy do Mojżesza: — Wyciągnij rękę swoją i chwyć go za 

ogon. — I wyciągnął Mojżesz swą rękę i chwycił węża, a wąż stał się znów laską w jego ręku.              

A na to Jahwe: — Tak uczyń, aby uwierzyli, że ukazał się tobie Jahwe, ich Bóg, Bóg Abrahama, 

Bóg Jicchaka, Bóg Jaakowa.  

— Ponownie rzekł doń Jahwe: — Włóż rękę w zanadrze.  

— Mojżesz włożył rękę w zanadrze, a gdy ją wyjął, była pokryta trądem, białym jak śnieg.                

I Jahwe rzekł znowu:  

— Włóż rękę w zanadrze. — I włożył ją Mojżesz ponownie w zanadrze, a gdy ją po chwili 

wyciągnął, była taka jak reszta ciała. A wtedy rzekł Jahwe: — Tak tedy, jeżeli nie uwierzą i nie 

przyjmą świadectwa pierwszego znaku, uwierzą świadectwu drugiego znaku. A gdyby nawet nie 

uwierzyli tym dwom znakom i nie zważali na mowę twoją, wówczas zaczerpniesz wody z Nilu                

i wylejesz na suchą ziemię, a woda zaczerpnięta z Nilu stanie się krwią na ziemi”.  



Jezus trwał w nieskończonej mądrości Pana, który znając wątpiącą, podejrzliwą i skażoną 

naturę człowieka, nakazał Mojżeszowi, na dowód jego proroczego wybraństwa i prawego 

posłannictwa, dokonać dwóch cudów przed oczami ludzi, cudu przemiany — cud przemienionej 

laski był w swojej istocie identyczny z cudem wody przemienionej w krew — i cudu uzdrowienia, 

i natychmiast unaocznił je drżącemu prorokowi dla umocnienia jego woli i zwielokrotnienia jego 

pewności.  

Te dwa cudy były całkowicie od siebie odmienne. Podczas gdy cud przemiany był niejako 

cudem olśnienia Wszechmocą Bożą — tylko olśnienia — cud uzdrowienia był cudem 

miłosierdzia i współczucia dla niedoli człowieka, powalonego ciężką chorobą.  

Rysy twarzy Jezusa skamieniały, prostopadła zmarszczka między brwiami pogłębiła się i stała 

się podobna groźnej rozpadlinie, usta kurczowo się zacisnęły i tylko czarne oczy zachowały swoją 

ognistą, płynną żywość.  

Będzie musiał teraz przed oczami ludzi dokonać cudu przemiany, a potem, po upływie 

pewnego czasu, jutro, pojutrze, a może za miesiąc, dokona cudu przywróconego zdrowia,                        

i dopiero wtedy, dopiero wtedy, po drugim cudzie, pójdą za Nim ludzie wody, rybacy znad Jam 

Kinereth, i nigdy Go już nie opuszczą.  

Spojrzał ku ścianie, gdzie stały puste stągwie. Miriam szła ku domowi, za nią postępował Jezus 

wśród rozprawiających biesiadników — Jego uczniowie i słuchacze pogrążeni w głębokim 

rozmyślaniu nieświadomi byli tego, co się dzieje między Nim a matką — i zbliżywszy się do 

piwniczego, który wciąż czekał na Abimelecha, przystanął, a wtedy Miriam rzekła do sługi:  

— Uczyńcie, cokolwiek wam powie.  

— Napełnijcie stągwie wodą — rzekł Jezus.  

Służący i piwniczy przynieśli w dzbanach wodę i spełnili polecenie Rabbiego.  

W Jezusie nadciągała burza. Leciał przez huczącą ulewę, grzmoty i błyskawice. Nie były to 

jednak ani grzmoty, ani błyskawice, ani lot, ani ulewa.  

W niewymiernej przestrzeni dokonywało się wśród wstrząsów i wybuchów wyładowanie 

niepojętych i nieokreślonych żywiołów, zespolenie barw, świateł i głosów, tak z sobą 

sprzęgniętych i wymieszanych, że głosy przemawiały natężeniem oślepiającego światła, a barwy 

wysokością głosu.  

Wartości scalały się, dzieliły, rozszczepiały, a rozszczepione znowu scalały się, scalone znów 

dzieliły, tworząc z kolei nieskończoną hierarchię nowych wartości, wymykających się spod 

ludzkich określeń i ludzkiego poznania. W tej magmie żywiołów w kształcie olbrzymiego drzewa, 

o ognistej koronie buchającej płomieniami i dymem, zarysowała się postać Jezusa — może nie 

tyle Jezusa, ile raczej Jego Podobieństwa — który spieszył się, bardzo się spieszył, żeby tylko 

mógł zdążyć w porę, przed wschodem jutrzenki — Jezus pamiętał, jak ongi Elohim błagał 

Jaakowa przytrzymującego Go za bary, aby Mu pozwolił oddalić się przed świtem, ale ten 

błogosławiony i czupurny zuchwalec nie chciał usłuchać Jego głosu — żeby tylko mógł przybyć 

na oznaczoną godzinę, nigdy nieopóźnioną i nigdy przedwczesną.  

Tchnienie Jego wzniosło się ponad wody żywe i wzburzone i krążyło nad nimi, i ocieniało je 

swoim cieniem, a cień stawał się coraz cienistszy, ciemniejszy, nieomal czarnogranatowy, aż 

wreszcie w tę godzinę przeistoczenia całkowicie objął i ocienił wodę, która natychmiast przestała 

być wodą.  

 



Jezus rzekł do piwniczego i sług:  

— Zaczerpnijcie ze stągwi i zanieście szafarzowi godów weselnych.  

A oni, uradowani, że poważny i powszechnie szanowany Rabbi zamierza zadrwić sobie                       

z piegowatego Abimelecha — służba zawsze lubi natrząsać się ze swoich panów, zwłaszcza gdy 

nie bierze na siebie odpowiedzialności za szyderstwo — natychmiast wykonali polecenie Jezusa                

i napełniwszy dzbany, i wziąwszy z sobą kubki i kielichy, ruszyli do Abimelecha, który właśnie 

cichym, zbolałym głosem zawiadomił Efraima o nieszczęściu, jakie się przydarzyło: o braku wina.  

Piwniczy i słudzy, zbliżywszy się, nisko się pokłonili; z głupia frant naleli z pojemnego dzbana 

do kielichów i podali je swojemu panu i zdziwionemu szafarzowi wesela. Efraim i Abimelech pili 

chciwie, ale powoli i kiwali z zadowoleniem głowami.  

A Efraim, pijąc, rzekł do Abimelecha:  

— Zakpiłeś ze mnie.  

A na to Abimelech, dłonią wycierając szczeciniaste, rude wąsy, odparł z wyrzutem:  

— To raczej mój pan, dostojny Efraim ben Jicchak, zakpił ze swojego sługi. Albowiem nie 

tylko ukrył wino przed bacznym okiem szafarza, który zatrwożył się ujrzawszy puste wory                    

w piwnicy, ale ukrył wino najlepsze. Każdy człowiek najpierw podaje dobre wino, a gdy goście 

sobie podpiją, wtedy gorsze, a mój pan najlepsze wino na ostatek zachował.  

To powiedziawszy, zganił piwniczego:  

— Dlaczego nic mi nie powiedziałeś o ukrytych zapasach wina? Dlaczego zatrwożyłeś moje 

serce?  

Utkwił zły wzrok w piwniczym, a potem spojrzał ponuro na Efraima, który zmrużywszy oczy, 

z rosnącą uwagą wciąż smakował wino. Czuł jego miękką, gładką moc na języku i na 

podniebieniu. Było ożywiające, ale nie odurzające. Poruszało wnętrze, rozpalało je delikatnym 

ciepłem, ale nie wzburzało krwi i nie podniecało gorączkowym ogniem. Jego aromatyczna, 

dostała słodycz, nieco stłumiona domieszką gorzkiego korzenia — Efraim wszystkie te 

właściwości czuł na swoim podniebieniu, którego wybredne smakoszostwo nigdy go dotychczas 

nie zawiodło — napełniała serce kojącym, łagodnym podnieceniem, pokrzepiającą pociechą, 

nadzieją. Takiego smaku nie miało żadne wino z jego winnic.  

Piwniczy, sądząc, że Efraim ben Jicchak i szafarz Abimelech pod działaniem zbyt wielkiej 

ilości wypitych mocnych i rozgrzewających napojów nie umieją już odróżnić wina od wody, 

ochoczo napełnił swój kubek i dla własnej uciechy i spotęgowania ogólnej wesołości nachylił go 

do ust, ale zaledwie przełknął pierwszy łyk, zbladł i odjąwszy kubek od drżących warg szepnął                

z lękiem:  

— To jest naprawdę wino. Prawdziwe wino.  

Wciąż jeszcze nie dowierzając swojemu smakowi i powonieniu, powtórnie nachylił kubek do 

ust i znów pociągnął łyk wina, i próbował go czułym językiem i delikatnym, nieomylnym 

podniebieniem doświadczonego znawcy win. A Efraim ben Jicchak, odjąwszy kielich od ust, rzekł 

z namysłem:  

— To wino nie pochodzi z mojej winnicy.  

Zwracając się do piwniczego, spytał:  

— Skąd je wziąłeś?  



Piwniczy znów pociągnął łyk, ale tym razem z wielkim trudem go przełknął, gdyż przeląkł się, 

że pijąc ten napój, pije świętość, której jest niegodny, więc resztę zawartości kubka wlał 

pośpiesznie, ale z nabożnym szacunkiem do dzbana i odrzuciwszy na bok kubek, podniósł obie 

ręce, i krzyknął wielkim głosem:  

— Słuchaj, ludu Izraela! Słuchajcie, dzieci Izraela! Cud! Cud! Cud!  

Zrobił się wielki ścisk dokoła piwniczego, Efraima i Abimelecha. Zbiegli się wszyscy goście, 

zbiegli się krewni Jezusa i Jego uczniowie, i ich rodziny, i rodzina oblubienicy, i rodzina 

oblubieńca, i wybiegły niewiasty, biesiadujące w osobnej komnacie, i wybiegli goście, 

biesiadujący wewnątrz domu, i wszyscy kosztowali wina. Smakowali je Filip z Bethsaidy                        

i Nathanael ben Tolmaj, i Jaakow ben Halfi, i bracia jego, Jehuda i Symeon gorliwiec, i Josef, 

kosztował bliźniak Theom, i kosztował wuj, stary Halfi, i jego żona Miriam, i drwal, i jego 

synowie.  

A piwniczy i służący, położywszy dłonie pod biodra, opowiadali zdumionym gościom — jedni 

natychmiast uwierzyli, inni słuchali z dobrotliwą nieufnością, a niektórzy z drwiną lub uśmiechem 

politowania — o tym wszystkim, co tutaj zaszło i przysięgali na Elohim i na proroków, i na życie 

rodziców, i na swe życie przyszłe, że na polecenie Jezusa własnoręcznie napełnili sześć stągwi 

zwyczajną wodą, wodą źródlaną, czerpaną ze studni, a w całym domu i w piwnicach — co goście 

mogą natychmiast stwierdzić nie ma w bukłakach ani jednej kropli wina, ani jednej kropli, a 

mówiąc to, znowu kładli dłonie pod biodra na znak uroczystej przysięgi i na dowód prawdy 

wypowiedzianych słów.  

Na dziedzińcu wrzało. Ludzie — zarówno ci, którzy natychmiast uwierzyli w cud, jak i ci, 

którzy nie dali mu wiary — rozgorączkowani i podnieceni opowiadaniem służących, zarzucali ich 

mnóstwem pytań, a każda odpowiedź wywoływała istną zamieć nowych pytań.  

— Gdzie jest Rabbi Jeszua ben Josef?! — krzyknął Efraim.  

Nie mogli Go nigdzie znaleźć. Jego nieobecność jeszcze bardziej podnieciła ich gwałtowne 

wzburzenie. Nie wiedzieli, jak sobie wytłumaczyć całe zdarzenie — od szczęśliwych czasów 

Hasmonejczyków żaden cud nie zdarzył się w Izraelu — ale czując, że byli świadkami osobliwego 

wypadku, w którym na pewno uczestniczył Elohim, poczęli śpiewać na chwałę Pana. 

 Śpiewali nawet ci, którzy wątpili o cudzie. Ulękli się bowiem swojego niedowiarstwa i gniewu 

Pana i woleli na wszelki wypadek wielbić Go niż milczeniem wyodrębnić się spośród chóru 

wielbiących.  

Świtało.  

A potem znowu szukali Jezusa.  

Ale Go nie znaleźli.  

 

 

 

 



18-25 STYCZNIA 2019 
TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 

 

Hasło tegorocznego Tygodnia brzmi: 

„Dąż do sprawiedliwości” (por. Pwt 16,20) 

 

 GŁÓWNE NABOŻEŃSTWO (może być odprawiane dowolnego dnia) 

 

Pwt 16,19-20; Ps 82,1-7; Rz 12,1-3.9-13; Łk 4,14-21 
 

 

 18  STYCZNIA 

 

Niech prawo rozlewa się jak woda, 
a sprawiedliwość jak 

niewysychający potok. (Am 5,24) 
 

Am 5,22-25  Ps 82,1-7  Łk 11,37-44 

 22  STYCZNIA 

 

Zwiastować ubogim 
Dobrą Nowinę. (Łk, 4,18) 

 
Am 8,4-8  Ps 82,1-7 Łk 4,16-21 

 

 19  STYCZNIA 

 

Niech wasze „tak” znaczy „tak”, 

a „nie” znaczy „nie”. (Mt 5,37) 

 

Ef 4,22-25  Ps 82,1-7 

Mt 5,33-37 

 

 23  STYCZNIA 

 

Imię Jego: Pan Zastępów.(Jr 10,16) 

 

Jr 10,12-16 Ps 27,1-4 

Mk 16,14-15 

 

 20  STYCZNIA 

 

Pan jest łaskawy i miłosierny.                  

(Ps 145,8) 

 

Ps 145, 8-13  Ps 27,1-4 Rz 12,1-3.9-13 

Mt 1,1-17 

 24  STYCZNIA 

 

O kobieto, wielka jest twoja 
wiara.(Mt 15,28) 

 

1 Sm 1,13-17  Ps 27,1-4 

Mt 15,21-28 

 

 21  STYCZNIA 

 

Bądźcie zadowoleni z tego, 
co posiadacie. (Hbr 13,5) 

 

Hbr 13,1-5  Ps 27,1-4 

Mt 6,25-34 

 

 25  STYCZNIA 

 

Pan jest moim światłem 
i moim zbawieniem. (Ps 27,1) 

 

Ps 27,1-4  Ps 145, 8-13 

J 8,12-20 
 

 

 

 

 



 

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej 2018/2019 
 

 

 

 

 

Tematyka spotkania 26 stycznia  2019 roku: 
 

 
 

 

   9.00 -10.45 – ks. dr P. Mierzwa: „Boże Narodzenie – ciekawostki 

biblijne. Kanon biblijny”; 

 

 10.45 -11.20 – przerwa kawowa; 

 

 11.20 -12.55 – ks. dr M. Dzik: „Ewangelia św. Marka – wprowadzenie – 

wykład. Wiara w Ewangelii”. 

 
 

Terminy spotkań w II semestrze (2019 roku) 

 
 

26 stycznia; 

2 marca; 9 marca; 23 marca; 

6 kwietnia; 13 kwietnia; 

18 maja; 

8 czerwca; 22 czerwca– zakończenie roku akademickiego. 
 

 

 

 

 


