
  

 

II Niedziela zwykła  16 I 2022 
 

J 2,1-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa.  

Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.  

A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina.  

Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie 

nadeszła godzina moja?  

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.  

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

których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.  

Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą!  

I napełnili je aż po brzegi.  Potem do nich powiedział:  

Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! Oni zaś zanieśli.  

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 i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się 

napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory.  Taki to początek 

znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego 

Jego uczniowie. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 Dlaczego Maryja tak bardzo nalegała, aby Jezus zaradził brakowi wina 

na weselu w Kanie?  

 

Krąg Biblijny  nr 21 
 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla 

każdego!   SP i LO im. św. Jana Pawła II                                

Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 



Niewykluczone, że była bliską przyjaciółką rodziny pana młodego.  

W takim przypadku z pewnością zależało Jej na tym, by zaoszczędzić im 

kłopotliwej sytuacji.  

W tym bardzo osobistym, rodzinnym kontekście, Jezus dokonuje swego pierwszego 

znaku przemieniając wodę w doskonałej jakości wino.  

Jednak ten cud nie miał na celu jedynie ochrony honoru rodziców pana młodego. 

Jezus objawił swoją chwałę. 

Dał do zrozumienia uczniom, że nie jest zwyczajnym nauczycielem. Przyszedł jako 

obiecany Mesjasz, aby stać się „nowym winem”, które zbawi świat (Iz 25,6; Mt 9,17).  

 Od sprawy osobistej do proroctwa.  

 Od konkretnej sytuacji do uniwersalnej prawdy.  

Taką kolejność działania przyjmuje często Jezus.  

Spójrzmy na dwa inne znaki z Ewangelii św. Jana.  

 Jezus bierze pięć chlebów i dwie ryby i karmi nimi pięć tysięcy 

ludzi, zapowiadając przez to Eucharystię, duchowy pokarm, którym 

będzie karmił nas wszystkich (J 6,5-14).  

 Łazarz umiera, a Jezus go wskrzesza, objawiając przez to, że 

przyszedł raz na zawsze zniszczyć śmierć (J 11,1-45).  

Czy nie tak samo Jezus postępuje z nami?  

Prosimy Go, aby wszedł w konkretną sytuację – jak prosiła Go Maryja na weselu w 

Kanie. A kiedy widzimy Jego działanie – gdy wysłuchuje naszej modlitwy albo 

umacnia nas na duchu – On objawia coś o sobie. Objawia, że nas kocha, że przyszedł 

nas zbawić, że będzie z nami zawsze.  

Czy masz w swoim życiu jakąś sytuację, do której chciałbyś zaprosić Pana? Modląc 

się pamiętaj o tym, że On chce uczynić dla ciebie więcej niż tylko rozwiązać 

konkretny problem, z którym się zmagasz. Chce pokazać ci, kim jest i po co przyszedł 

na świat. Chce objawić ci swoją chwałę.  

 

„Jezu, otwórz mi oczy na Twoją chwałę, która objawia się w moim życiu!” 

 

Ps 96,1-3.7-10     1 Kor 12,4-11 

 

 

 

 



"Ewangelia według Jana"                                                              
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Francis Martin, William M. Wright IV.  Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      
 

 

 

Chwała objawiona "trzeciego dnia":  

Wesele w Kanie Galilejskiej (J 2, 1-12) 

 

ST: Wj 19; Pwt 16,9-12; Iz 62,1-5; 66,7-13; So 3,14-18; Am 9,9-15 

NT: Mk 3,31-35; Łk 1,26-38; Ef 5,29-32; Ap 21,1-10 

KKK: Maryja jako nasza Matka, 967-970; małżeństwo, 1612-1613; Stare Prawo i 

Nowe Prawo, 1961-1968; modlitwa Maryi, 2617 - 2619 

Lekcjonarz: druga niedziela zwykła (rok C) 

 

Uderzający jest w tym opowiadaniu o ślubie i weselu brak wzmianki o pannie 

młodej, a pan młody pojawia się na krótko, i to na samym końcu. To dziwne 

pominięcie sugeruje, że Jan dostrzega w przedstawionym wydarzeniu coś więcej, niż 

to jest widoczne na pierwszy rzut oka. 

 Wesele w Kanie ujawnia pewną zdolność autora Ewangelii:  potrafi on zachować 

ziemski wymiar wydarzenia, ukazując objawiające się w nim boskie misterium. 

 Jan rozwija przed nami rodzaj teologicznej wizji, którą teolog Henri de Lubac 

dostrzega w duchowej interpretacji Pisma Świętego:  

"Znaczenie duchowe przenika wszystko: nie tylko nie przede wszystkim księgi, 

ale najpierw, i to w sposób jak najbardziej istotny, samą rzeczywistość"
1
. 

Boskie misterium jest obecne w konkretnych realiach historii zbawienia i poprzez 

nie się objawia.  

Jan, oświecony przez Ducha Świętego, dostrzega w cudzie w Kanie Galilejskiej 

początek Bożego Objawienia i zbawienia w Jezusie.  

Ewangelista z wielką dokładnością opowiada o tym wydarzeniu, aby  pomóc nam 

dostrzec, że wewnętrzny wymiar współczujący tego gestu Jezusa dokonanego wobec 

gości weselnych to w istocie początek objawienie ostatniego aktu zbawczym planie 

Ojca, planie obiecanym i wypełnionym przez Izraela "wielokrotnie i na różne 

sposoby" (Hbr 1,1),  teraz jednak urzeczywistniającym się w Jego Synu. 

                                                           
1
 H. de Lubac, Katolicyzm. Społeczne aspekty dogmatu, przeł. M. Sokołowska, W drodze, Poznań 2011, s.130 



 Po czterech dniach wyszczególnionych w pierwszym rozdziale Ewangelii, relacja z 

Kany zaczyna się od słów:  Trzeciego dnia. 

 Wzmianka o trzecim dniu otwiera pole do wielu interpretacji
2
. 

 W tej, którą tu rozwiniemy, trzeci dzień stanowi nawiązanie do wydarzenia z Wj 

19 -  Mojżesz otrzymuje prawo na górze Synaj -  i do celebracji tego wydarzenia w 

tradycji Izraela. 

 

 

 Tło biblijne:  Święto Tygodni albo Pięćdziesiątnica 

  

 

Święto Tygodni (hebr. Szawuot)  albo Pięćdziesiątnica -  było żydowskim świętem 

liturgicznym, w którym świętowano Boży dar nowych wiosennych zbiorów.  

Odliczano 7 tygodni od szabatu po święcie Paschy i w 50 dniu, w dniu 

Pięćdziesiątnicy (grecki rzeczownik "Pięćdziesiątnica", pentekoste - zob. Dz 2,1; 

20,16; 1 Kor 16,8 - pochodzi od liczebnika pentekostos, "pięćdziesiąty") odbywało się 

święto pielgrzymów w Jerozolimie (Wj 34,22; Kpł 23,11.15-17; Pwt 16,9-11). 

 Pielgrzymi składali Panu w ofierze dwa bochenki chleba upieczonego ze świeżo 

skoszonej pszenicy, razem z innymi ofiarami, aby podziękować Mu za Jego troskliwą 

opiekę, dary ziemi i pożywienia (Kpł 23,17-19). 

I tak jak inne rolnicze święta, które stały się pamiątką wydarzeń z historii 

zbawienia, Pięćdziesiątnica stała się celebracją przymierza zawartego na Synaju i jego 

odnowienia. 

 Choć związek Pięćdziesiątnicy z przymierzem z góry Synaj nie znajduje 

potwierdzenia w Starym Testamencie, spotykamy je w Księdze Jubileuszów 5,10-6,31 

(ok. 150 p.n.e.). 

 Łukaszowi opis zesłania Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy (Dz 2,1-4) 

zawiera wiele odwołań do przymierza zawartego na Synaju. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Jeśli liczymy go jako "trzeci dzień" pop wcześniejszej sekwencji czterech dni przedstawionych w J 1, to znaczy, 

że cały fragment 1,19-2,11 stanowi opowiadanie o siedmiu dniach. Mogłoby to być nawiązanie do siedmiu dni 
stworzenia z Rdz 1 - opowiadania, do którego aluzję znajdziemy w J 1,1-18. Boskie Słowo, przez które "wszystko 
(...) się stało" (1,3), teraz przychodzi na świat, wcielone w Jezusie i rozpoczyna dzieło nowego stworzenia, 
zbierając wokół siebie uczniów. 



[2,1]  Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam 

Matka Jezusa. 

Mojżesz, wywiódłszy Izraelitów z niewoli egipskiej, zaprowadził ich w pobliże 

góry Synaj, gdzie Pan zaproponował Izraelowi zawarcie Przymierza. Lud Izraela 

odpowiedział: "Uczynimy wszystko, co Pan nakazał" (Wj 19,8).  

Wtedy Pan zapowiedział Izraelitom że ukaże się im za trzy dni, i pouczył ich, by 

przygotowali się na Jego przyjście: "[I] niech będą gotowi na trzeci dzień, bo dnia 

trzeciego wstąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj" (Wj 19,11; zob.19.15). 

"Trzeciego dnia rano" (Wj 19,16) Pan ukazał się na górze Synaj w swojej 

zatrważającej mocy i objawił swoją "chwałę" (Pwt 5,24). 

Ofiarowanie przez Boga Tory i zawarcie przymierze na górze Synaj stało się treścią 

liturgicznego wspomnienia w czasie żydowskiego święta Pięćdziesiątnicy (zob. Tło 

biblijne), a niektóre elementy żydowskiej interpretacji tego wydarzenia znajdują swoje 

odbicie w opowieści o weselu w Kanie. 

 Na przykład żydowski komentarz do Wj 19  drugiego wieku naszej ery, Mekilta 

Rabbiego Izmaela,  wymienia następujące po sobie dni przygotowania do ofiarowania 

Tory przez Boga  w "trzecim dniu",  a to wyliczenie jest podobne do sekwencji dni, 

którą znajdujemy u Jana (1,29.35.43),  a która stanowi przygotowanie do "trzeciego 

dnia" (2,1). 

Odbywało się wesele trzeciego dnia w Kanie Galilejskiej.  

Owa Kana to najprawdopodobniej Khribet Qana,  miejscowość położona mniej 

więcej 15 km na północ od Nazaretu. Za prostym opisem weselnego przyjęcia kryje 

się biblijne prorockie porównanie przymierza zawartego między Bogiem i Izraelem do 

małżeństwa (Oz 1,16-25):  Bóg jest panem młodym, a Jego lud, Izrael -  panną młodą. 

Obrazem małżeństwa posługuje się Izajasz, aby mówić o Bożym ostatecznym 

dziele zbawienia, które odkupi grzech ludu i pojedna go z Bogiem. 

 Boże dzieło zbawienia jest umocowane w Jego wierności przymierzu i w Jego 

miłości: "Bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel, któremu na imię -  Pan 

Zastępów;  Odkupicielem twoim -  Święty Izraela” (Iz 54,5). 

 Gdy Bóg dokonuje dzieła zbawienia i odnawia przymierze, to, co następuje 

później, zostaje porównane do ślubu: "Bo jak młodzieniec  poślubia dziewicę, jak 

twój Budowniczy ciebie poślubi" (Iz 62,5). 

 Zbiegają się nam tutaj: 

 Przymierze zawarte na górze Synaj, 

 Boże obietnice ostatecznego zbawienia  

 i związany z nimi obraz małżeństwa,  



tworząc bogaty kontekst, w którym Jan pozwala nam kontemplować wesele w 

Kanie.  

[2,2]  Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.  

Pierwszą osobą obecną na weselu, o której czytamy, jest Matka Jezusa, a Jezus i 

Jego uczniowie zostają wymienieni po Niej. 

 Z Janowym przedstawieniem Matki Jezusa wiąże się kilka istotnych spraw. 

 Po pierwsze,  w Czwartej Ewangelii pojawia się Ona tylko dwa razy:  

     w Kanie i u stóp krzyża (19,25-27).   

I nie jest to przypadkowa ciekawostka.  

Obecność Matki Jezusa w tych dwóch wydarzeniach wskazuje na duchowe prawdy 

Jej dotyczące, które nie są wprost czytelne w pierwszej warstwie tekstu.  

Co więcej, Jan, mówiąc o Matce Bożej, nigdy nie  używa jej imienia, Maryja, ale 

nazywa ją zawsze Matką Jezusa.  

Pozostawiając Ją bezimienną, Jan pozwala Jej odgrywać w Ewangelii szerszą, 

symboliczną rolę.  

Pismo Święte często przedstawia lud Boży jako postać kobiecą, na przykład 

poślubioną Panu małżonkę.  

 W Starym Testamencie Izrael zostaje uosobiony w postaci "Córy syjońskiej” 

(Ps 9,15; Iz 62,11; So 3,14)  albo dzieci matki Syjonu (Iz 66,7-9; zob. też 

60,1-7),   

 w Nowym Testamencie Kościół jest uosobiony jako małżonka Chrystusa (2 

Kor 11,2; Ef 5,29-32; Ap 19,6-8; 21,2.9). 

 W Kanie Matka Jezusa ukazuje się jako ucieleśnienie, w jednej osobie,  całego 

wiernego i posłusznego ludu Bożego.  

Jak niegdyś lud Izraela wyraził doskonałą wierność Bogu w zaślubinach przymierza 

na górze Synaj - "Wszystkie słowa,  jakie powiedział Pan, w wypełnimy" (Wj 24,3; 

zob. 19,8; 24,7) -  tak teraz Matka Jezusa poucza tych, które są obecnie na weselu: 

"Zróbcie  wszystko, cokolwiek wam powie" (2,5; por. Łk 1,38).  

Jest ona wzorem posłuszeństwa Bogu. Ukazuje doskonałą,  wynikającą z 

przymierza, wierność Bogu i miłość do Niego -  i zachęca do niej innych. 

 [2,3]  A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już 

wina. 

W trakcie wesela pojawia się problem: zabrakło wina; potrzebne jest rozwiązanie. 

 Matka Jezusa zanosi tę potrzebę swojemu Synowi.  



Brak wina mógłby stać się przyczyną zawstydzenia gospodarza. Uwaga Maryi, że 

nie mają już wina, niesie ze sobą prośbę,  by Jezus pomógł ich wspólnym 

przyjaciołom.  

Równocześnie biblijne aluzje zawarte w opowieści sugerują, że wino ma duchowe 

znaczenie, a zatem jest czymś więcej niż tylko napojem, który zwykle znajduje się na 

weselnym stole. 

 [2,4] Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, 

Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?  

Dwuczłonowa odpowiedź Jezusa na prośbę Matki była żywo dyskutowana przez 

komentatorów. 

Jej pierwsza część,  Czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? -  dosłownie:  

Co mi i tobie kobieto?” -  to semickie wyrażenie oznaczające dystans czy rozbieżne 

opinie rozmówców o dyskutowanej sprawie bądź odmienne jej rozumienie.  

W tym miejscu, dodatkowo, pozwala ono umieścić relację dwojga rozmówców na 

nowej płaszczyźnie. 

 Wprawdzie w starożytności zwracanie się do kobiet tym właśnie słowem było 

częste, niemniej nie mówiło się tak do własnej matki. 

 W tej pierwszej części odpowiedzi Jezus w pewnym sensie dystansuje się od 

zamkniętej relacji matka - syn, tak jak to zostało zapisane u synoptyków
3
. 

 Jednakże przez z kulturowego punktu widzenia zaskakujące zwrócenie się do 

swojej matki słowem "kobieto" Jezus ustanawia też między nimi inną płaszczyznę 

łączącej ich więzi: relację nauczyciel - uczeń i misję wypełniania Bożego dzieła 

zbawienia. 

W drugiej części swojej odpowiedzi Jezus mówi do Matki:  

Jeszcze nie nadeszła godzina moja. 

 Po raz pierwszy nadmienia o swojej godzinie -  temat ten będzie często powracał w 

Ewangelii.   

 Godzina Jezusa to czas Krzyża i zmartwychwstania, gdy Jezus w pełni 

objawia miłość Ojca i wypełnia swoje dzieło zbawienia. 

 Gramatyka umożliwia odczytanie słów Jezusa jako pytania: Czy jeszcze nie 

nadeszła godzina moja?   

                                                           
3
 U synoptyków Jezus poprawia tych, którzy mówią Mu, że przyszli Jego krewni i chcą się z Nim widzieć:                

"[K]to pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką" (Mk 3,35; zob. Mt 12,46-50; Łk 2, 48-48; 8,19-21). 

Pełnić wolę Bożą, oto do czego Maryja jest zaproszona w specjalny sposób na weselu w Kanie. 



Tak rozumiane słowa Jezusa oznaczałyby, że ogłasza On, już godzina Jego 

zbawczego dzieła zaczyna się już teraz, a jej wypełnienie nastąpi na krzyżu, gdy znów 

zwróci się On do matki słowem "Niewiasto". 

[2,5]  Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, 

cokolwiek wam powie. 

Maryja pokazuje, że przyjmuje tę nową relację łączącą ją z Jezusem, relację, w 

której Ona sama jest uczennicą, odgrywającą szczególną rolę jako współtowarzyszka 

w Jego dziele. 

Właściwe rozpoznanie tej zmiany we wzajemnej relacji Jezusa i Jego Matki jest 

kluczem do zrozumienia pełnego wymiaru opowieści o weselu w Kanie. 

Matka Jezusa mówi do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". 

Te słowa wyznaczają Maryi podwójną rolę. 

 Po pierwsze, jest Ona wzorem ucznia posłusznego Synowi. Jej słowa są 

echem odpowiedzi, jaką Izrael dał Bogu na propozycję przymierza: 

"Uczyńmy wszystko, co Pan nakazał" (Wj 19,8; zob.24,3.7). Maryja 

poucza służących, by słuchali jej Syna, tak jak lud Izraela słuchał Pana u stóp 

góry Synaj. 

 Po drugie, gdy zanosi potrzebę gospodarza Jezusowi, a następnie zachęca 

służących, by byli Mu ulegli i posłuszni. Maryja jest pośredniczką między 

Synem i członkami rodziny celebrującej wesele.  

   Jak pisze św. Tomasz z Akwinu:  

   "Matka Chrystusa pełniła rolę osoby pośredniczącej. Robi więc dwie 

rzeczy, najpierw wstawia się u Syna, a następnie poucza sługi"
4
 

 

Maryja przedstawia potrzeby ludu Jezusowi i jako Jego uczennica zachęca ludzi, by 

byli posłuszni Jezusowi, polecając im, by robili to, co On im nakazuje. 

 

[2,6]  Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do 

żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy 

miary. 

Wzmianka o sześciu stągwiach kamiennych przeznaczonych do 

żydowskich oczyszczeń przywołuje przepisy dotyczące rytualnej czystości  zawarte 

w Torze. 

Rytualna czystość pozwalała danej osobie znajdować się w bliskości Boga. 

                                                           
4
 Św. Tomasz z Akwinu, Komentarz do Ewangelii Jana 2,1, przeł. T. Bartoś OP, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2002, 

nr 344, s.173 



Aby znaleźć się w stanie rytualnej czystości, należało obmyć wodą samego siebie 

albo różne przedmioty.  

Nie jest jasne, o jakie konkretnie oczyszczające obmycia chodzi w tym miejscu, ale 

przystają one w sensie ogólnym do przywoływanego w tej opowieści przymierza 

zawartego na Synaju. 

[2,7-8]  Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż 

po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście 

staroście weselnemu! Oni zaś zanieśli. 

Jezus daje służącym dwa polecenia: 

 Napełnijcie stągwie wodą!  

 Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. 

W obu przypadkach służący, pomni rady, której udzieliła im Matka Jezusa, robią 

wszystko tak, jak im kazał. 

Najpierw napełniają stągwie aż po brzegi. Jezus zamieni tę wielką ilość wody - 

między 480 a 720 litrów - w wino! 

Tak olbrzymia ilość, znacznie przekraczająca to, czego można by oczekiwać na 

weselnym przyjęciu, stanowi subtelną sugestię: nie chodzi tylko o zwykłe 

zaspokojenie potrzeb i uzupełnienie niedoboru wina na weselnym stole - to 

wydarzenie ma głębszy sens. 

Obfitość wina pojawia się w wielu biblijnych tekstach mówiących o Bożym 

eschatologicznym dziele zbawienia. 

Gdy Bóg ześle ostateczne zbawienie swojego ludu, nastąpi wielkie święto z 

nadzwyczajną obfitością wina. 

Prorok Amos mówi: "z gór moszcz spływać będzie kroplami, a wszystkie 

pagórki będą nim opływać" (9,13); Joel zaś głosi: "I stanie się owego dnia, że góry 

moszczem ociekać będą" (4,18). 

[2,9-10]   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  i powiedział do niego: Każdy człowiek 

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

Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. 

Następnie starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, ale nie 

wiedział, skąd ono pochodzi. Jednak słudzy (...) wiedzieli, że źródłem był Jezus. 

Starosta weselny przywołał zatem pana młodego, a jego słowa zarówno 

podsumowują całą opowieść, jak i proklamują jej znaczenie. 



Według zwykłego ludzkiego doświadczenia i oczekiwania uznaje się, że każdy 

człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. 

Ale Pan nie działa nie tak jak człowiek ani nie kieruje się ludzkimi oczekiwaniami: 

"myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami" (Iz 55,8). 

Starosta weselny dochodzi do wniosku, że wydarzyło się coś nowego                                 

i nieoczekiwanego: Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory
5
. 

Zbierzmy teraz różne biblijne odwołania zawarte w opowiadaniu i spójrzmy na 

duchowe znaczenie tego wydarzenia. 

Przez swoich proroków Pan obiecał ostateczne dzieło zbawienia, przez które odkupi 

ludzi z grzechu i odnowi przymierze. 

Nowe przymierze było przyrównywane do małżeństwa między Bogiem i Jego 

odkupionym ludem; w tym nowym, doskonałym stanie rzeczy Bóg wyjdzie naprzeciw 

ludzkim potrzebom i nad wyraz obficie je zaspokoi, tak że nikt nie będzie niczego już 

pragnął. 

Dlatego prorocy przedstawiali ów czas jako czas wielkiej obfitości wszystkiego, 

włączając w to także nadobfitość wspaniałego wina. 

Jan zaprasza nas, byśmy w tym na pozór prostym wydarzeniu, które zaszło na 

weselu, ujrzeli wielką tajemnicę:  

wielkie, zarezerwowane na koniec czasów Boże dzieło zbawienia, będące 

realizacją Jego obietnic i odnowieniem Jego przymierza, wypełnia się oto w Jego 

Synu Jezusie. 

 Boże przymierze małżeńskie, zawarte z Jego ludem trzeciego dnia na 

Synaju, odnawia się oto w eschatologicznym małżeństwie Mesjasza z Jego 

ludem, uosobionym w Jego Matce, trzeciego dnia w Kanie galilejskiej. 

Woda przymierza synajskiego nie zostaje odrzucona, lecz przemienia się 

w wino Ewangelii w nowym kontekście Słowa, które stało się ciałem. 

[2,11-12]  Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił 

swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.  Następnie On, Jego Matka, 

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

Cud w Kanie jest początkiem znaków uczynionych przez Jezusa. 

Jan przedstawia owe cuda jako znaki, ponieważ te potężne akty boskiej mocy 

poprzez to, co zmysłowe, objawiają duchowe prawdy o Jezusie albo na nie wskazują. 

Znaki Jezusa są przedłużeniem Jego wcielenia
6
. 

                                                           
5
 Wzmianka o "dobrym winie" może być kolejnym nawiązaniem do święta Pięćdziesiątnicy. Jeden ze zwojów z 

Qumran, Zwój Świątynny (11Q19,19.14) opisuje, że celebracji Pięćdziesiątnicy towarzyszyło ofiarowanie 
"młodego wina". 



Człowieczeństwo Jezusa objawia Jego boskość i tak samo Jego znaki objawiają 

Jego chwałę, boską naturę. 

Przemiana wody w wino ukazuje wypełnienie Bożych obietnic zbawienia i 

odnowienia przymierza. 

"Chwała Pana" która objawiła się Izraelitom na górze Synaj (Wj 24,16-17), w 

Kanie objawia się w znaku dokonanym przez wcielone Słowo. 

Widząc owe znaki, uczniowie Jezusa uwierzyli w Niego. Wiara w Jezusa idzie 

ręka w rękę z właściwym odczytaniem Jego znaków jako objawiających duchowe 

tajemnice.  

Uczniowie mieli już jakąś podstawową wiarę, co widać w ich postawie i w 

różnych wypowiedziach o Jezusie, przywołanych w pierwszym rozdziale. Potrafią 

dostrzec w cudzie w Kanie znak i idą o krok dalej niż we wcześniejszych 

wypowiedziach - zaczynają wierzyć w Jezusa osobiście. 

Wiara wykracza poza przyjęcie prawd doktrynalnych, prowadząc do osobistego 

wyznania ufności pokładanej w samym Bogu. 

Jak zobaczymy, wiara uczniów pozostaje w Ewangelii niedoskonała (zob. J 13-16). 

Zyskuje dojrzałość dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa, dzięki pomocy Ducha 

Świętego. 

Jan dodaje, że Jezus, Jego Matka, bracia i uczniowie udali się do 

Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni. 

Porządek, w jakim autor Ewangelii wymienia tu osoby, ma znaczenie: jest 

odwrócony w stosunku do tego, jak zaczyna się relacja z wydarzeń. 

Opowieść o Kanie Galilejskiej rozpoczyna się od Matki Jezusa (2,1), teraz 

natomiast to Jezus, Jej Syn I Pan, ukazany jest w swojej wiodącej roli. 

 

Żywa tradycja: Święty Augustyn o wodzie przemienionej w wino 

"Istniało dawnymi czasy proroctwo (...) a owym proroctwem, póki Chrystusa w nim 

nie pojmowano, była woda. W wodzie bowiem wino niejako jest ukryte. (...) [Z]niknie 

głupota, gdy do Pana przyjdziesz i to, co było wodą, winem będzie dla ciebie. (...) 

Pojmuj tam [w Starym Testamencie] Chrystusa, to nie tylko to zrozumiesz, co czytasz, 

ale też cię to będzie upajać. Tam skierowany umysł rzeczy cielesne odmienia, a 

zapominając o tym, co minęło, zdąża do tego, co jest przed nim"
7
. 

                                                                                                                                                                                     
6
 KKK, 774 

7
 Św. Augustyn, Homilie na Ewangelie i Pierwszy List św. Jana  9,3, przeł. W. Szołdrski, W. Kania, ATK, Warszawa 

1977, cz. 1, s.146 



Rozważanie i zastosowanie praktyczne (J 2,1-12) 
 

Matka Jezusa. 

W Kanie widzimy Maryję ukazaną jako wzór Kościoła. Jej wypowiedź 

skierowana do służących:  

 "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie" (2,5) wyraża tę samą 

dyspozycyjność, którą Maryja zadeklarowała wobec anioła Gabriela w 

zwiastowaniu:  

 "Niech mi się stanie według słowa twego". 

W obu przypadkach przywołane zostają słowa wypowiedziane przez lud Izraela na 

górze Synaj: "Uczyńmy wszystko, co Pan nakazał" (Wj 19,8; zob. 24,3.7). 

Matka Jezusa jest wzorem dyspozycyjności wobec Boga, która powinna 

cechować wszystkich wierzących:  

 pokory,  

 otwartości na przyjęcie Bożej woli, i  

 pełnego żywotnej siły posłuszeństwa. 

To są podstawowe cechy ucznia, fundament wzrastania w świętości. 

Widzimy też Maryję, która działa jako orędowniczka, pośrednicząc między 

Jezusem i domownikami w Kanie. 

Maryja przedstawia Synowi potrzeby innych i poucza służących, by byli Mu 

posłuszni. 

Matka Jezusa odgrywa wyjątkową i jedyną rolę w historii zbawienia, 

ponieważ to właśnie przez Nią Słowo Boże stało się ciałem, aby dopełniło się dzieło 

zbawienia. 

Sakrament małżeństwa. 

Ta Ewangelia jest jednym z kilku czytań proponowanych w liturgii sakramentu 

małżeństwa. 

Katechizm komentując cud w Kanie, stwierdza, że Kościół "nadaje wielkie 

znaczenie obecności Jezusa na Godach w Kanie. Widzi w tym potwierdzenie, że 

małżeństwo jest czymś dobrym, oraz zapowiedź, że od tej pory będzie ono 

skutecznym znakiem obecności Chrystusa" (KKK, 1613). 

Bóg ustanawiał małżeństwo jako widomy znak wiernej miłości swego ludu 

wynikającej z przymierza (Rdz 2,23-24; Ef 5,29-33). 



Kiedy weźmiemy pod uwagę nasze różne niedoskonałości i słabości, życie 

małżeńskie jawi się jako trudne dzieło. Małżeństwo  może się jednak okazać nawet 

trudniejsze, gdy przeżywa się je w oddzieleniu od Boga. 

Pierwszym zadaniem małżonków jest upewnienie się, że zaproszono na to 

wesele także Jezusa (2,2). 

Jeśli będziemy zapraszać Jezusa do naszych małżeństw i do naszego życia 

rodzinnego, prosić Go, by uzdolnił nas do życia zgodnie z przyrzeczeniami wierności i 

miłości, które złożyliśmy,  

On przemieni wodę naszego zwykłego małżeńskiego życia                                     

w wino uświęcenia. 

Boska łaska przeniknie małżeńskie radości i trudności, tak że staną się one 

miejscem wspólnego wzrastania w świętości, przynosząc owoce w naszych rodzinach. 

 

 
 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 

 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? 

 
I czytanie :      Iz 62,1-5     (Biblia Tysiąclecia) 

 

 

(1) Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie 

spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie 

zapłonie jak pochodnia. (2)Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę 

twoją wszyscy królowie. I nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana 

oznaczą. (3) Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem 

w dłoni twego Boga. (4) Nie będą więcej mówić o tobie "Porzucona", o krainie 

twej już nie powiedzą "Spustoszona". Raczej cię nazwą "Moje <w niej> 

upodobanie", a krainę twoją "Poślubiona". Albowiem spodobałaś się Panu i 

twoja kraina otrzyma męża. (5) Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój 

Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg 

twój tobą się rozraduje. 
 

 

 

 

Powtórne zaślubiny - Iz 62,1-5                                      
komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

"Żyj Słowem - JUTRO NIEDZIELA -Idź, naśladuj Boga" 

rok C, wyd. Stacja 7, Kraków 2021 
 

 

Przepiękne słowa miłości. Bóg do narodu izraelskiego mówi tak, jak 

zakochany mężczyzna do ukochanej kobiety. "Ciebie zaślubię". 

 

 



Z trzeciej Księgi Izajasza:  

W zeszłym tygodniu słyszeliśmy fragment pochodzący z drugiej części Księgi, a 

tym razem pierwsze czytanie pochodzi z ostatniej, trzeciej części (rozdziały 56-66). 

Autor to anonimowy prorok (umownie Trito - Izajasz) mający związek z myślą 

Izajasza. Działał w Palestynie w czasie powrotu z wygnania. W swoim dziele 

podkreśla świętość Boga i Jerozolimy oraz rysuje wizję czasów ostatecznych, w 

których zbawienie objąć ma wszystkie narody. 

Trito - Izajasz mówi do Izraelitów powracających z niewoli babilońskiej. Żyją oni 

w swoim kraju trochę jak obcy, otoczeni przez cudzoziemców i tych, którzy osiedlili 

się tu podczas ich nieobecności. To rodzi pytania i wątpliwości.  

 Co oznacza obecność w Ziemi Obiecanej? 

 Czyżby Bóg wybrał i pobłogosławił narody pogańskie w miejsce 

niewiernego Izraela? 

 Jaki jest dalszy sens bycia Izraelitą i zachowywania Prawa? 

 

Oblubieniec weseli się: 

Usłyszymy fragment słowa Boga skierowany do powracającego z wygnania do 

Jerozolimy ludu Izraela.  

Zauważmy ciekawą metaforę: Bóg traktuje Jerozolimę osobowo, jak kobietę, 

małżonkę, która powraca po latach rozłąki. 

Zwróćmy uwagę na obraz miłości Boga do ludzi, który mimo zdrad nie przestaje 

kochać i zawsze będzie wierny miłości. 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni 

twego Boga 

 Nie będą więcej mówić o tobie Porzucona ... Raczej cię nazwą Moje w niej 

upodobanie 

 

Translator: 

 Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim 

diademem w dłoni twego Boga (Iz 62,3) 



Dosłownie: będziesz koroną piękności w ręku Pana, diademem, turbanem 

(hebr. canip) królewskości w dłoniach twojego Boga. Zawój, turban, o którym 

mowa, pojawia się w opisach arcykapłana (por. Za 3,5), ale także stroju kobiet 

(por. Iz 3,23). Oznacza sprawiedliwość, czystość, godność i ozdobę, stąd 

możliwe tłumaczenie: diadem. 

 Nie będą więcej mówić o tobie "Porzucona", o krainie twej 

już nie powiedzą "Spustoszona". Raczej cię nazwą "Moje w 

niej upodobanie", a krainę twoją "Poślubiona" (Iz 62,4).  

Nazwy, które pojawiają się w cudzysłowie, można traktować jak imiona 

własne. Tak jest na pewno w przypadku frazy Moje w niej upodobanie (hebr. 

chepcibah), która jest imieniem matki króla Manassesa (por. 2 Krl 21,1). 

Jerozolima otrzymuje nowe imię związane z Bożą miłością. 

 Bo jak młodzieniec pośłubia dziewicę, tak twój Budowniczy 

ciebie poślubi (Iz 62,5) 

Niektórzy, biorąc rzeczownik banaik za pochodzący od ben - syn, tłumaczą: 

Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twoi synowie ciebie poślubią. 

Obraz miałby znaczenie przenośne, opisując synów [powracających do 

Jerozolimy. 

 

Biblijny insider 

Lud izraelski wraca z niewoli babilońskiej. Czego mogą się spodziewać? Jak 

Bóg powita powracającą do Niego niewierną małżonkę? 

 Powrót do Jerozolimy:   

W pierwszym czytaniu słyszymy głos Boga, który po długim okresie rozłąki wraca 

do swej ukochanej Jerozolimy. Po kilkudziesięciu latach niewoli w Babilonii Cyrus 

rozmontował potężne imperium babilońskie i uwolnił jego zakładników. Izrael mógł 

wrócić do swojego kraju i do swojego Boga. 

Czego jednak mieli się spodziewać? Czy na progu ich własnego domu nie spotka 

ich wciąż zagniewany i surowy Pan? Czy dla Niego Jerozolima pozostanie 

"Porzuconą" i "Spustoszoną"? 

Mocą Ducha:   

Siłą i motywacją do przemieniania tego świata jest dla chrześcijanina chrzest. 



Autor Listu do Tytusa opisuje go jako obmycie odnawiające i odradzające w Duchu 

Świętym. Podkreśla w ten sposób wagę tego, co dokonało się w chrześcijaninie                    

w momencie chrztu. 

Woda, którą zostaliśmy obmyci to znak Ducha Świętego, który zstąpił na nas w tym 

sakramencie. 

To On jest sprawcą naszych nowych narodzin (gr. paliggenesja) oraz nowego życia 

(gr. anakainosis), które otrzymaliśmy wówczas od Boga. 

Duch, który zamieszkał w nas, czyni nas zdolnymi do życia według Bożej woli i 

sprawia, że nosimy już w sobie tę nowość, która ukaże się na końcu czasów, w nowym 

niebie i nowej ziemi. 

Dzięki Duchowi otrzymanemu na chrzcie staliśmy się nowym stworzeniem 

zdolnym przeobrażać ten świat i przygotowywać go na przyjście Królestwa Bożego. 

 

 


