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Drugie czytanie – z pierwszego listu do  Koryntian  12, 4 - 11 

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden 

Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we 

wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. Jednemu dany 

jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego 

samego Ducha,  innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania 

w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu 

rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia 

języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak 

chce. 

- List do Koryntian zostal napisany dwadziescia wiekow temu. Odpowiada na 

pytania, ktore chrzescijanie z Koryntu zadawali sobie wowczas, zyjac w swiecie w 

wiekszosci poganskim : 

– Jak zyc po chrzescijansku w swiecie, ktory propaguje inne wartosci ? 

– Jak zyc wsrod ludzi, ktorzy nie sa chrzescijanami, nie zapominajac o 

milosierdziu? 

– Jak pozostac wiernym swej wierze, jak nie « zatracic swej duszy » zyjac w 

swiecie uznajacym wartosci nie-chrzescijanskie ? 

– Jak ewangelizowac w swiecie, ktory mowi glownie o pieniadzach, sukcesie, 

seksie ? 



Pawel  pisze o podzialach we wspolnocie chrzescijan z Koryntu, o problemach 

malzenskich – szczegolnie tych, ktore sie pojawiaja, gdy jeden z malzonkow nie jest 

chrzescijaninem. Pisze tez o tym, co robic, by pozostac wiernym wierze, gdy swiat jak  

lawina zasypuje nas roznymi « nowymi wartosciami »... 

W czytanym dzis fragmencie Pawel tlumaczy, ze przez chrzest Swiety zostalismy 

zanurzeni w ogniu Ducha Swietego i odtad On obdarza kazdego roznymi laskami i 

powierza rozne rodzaje sluzby. 

   *  « Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy 
jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie 
Duchem Świętym i ogniem. «  (Mt 3,11)  

 

« Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale 
jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg » 

– To, co jest nowoscia w nauczaniu Pawla to to, ze mowi o Duchu Swietym jako 
o Osobie. Nie proponuje nowej szkoly filozoficznej ale zapowiada Kogos... 

 

– Dary, ktore ludzie otrzymuja od Ducha Swietego to nie kwestia wladzy czy 
wiedzy ale Obecnosci... W tym krotkim fragmencie, ktory dzis czytamy Pawel mowi 
osiem razy o Dychu Swietym. 

 

– Ta roznorodnosc darow czyni ochrzczonych zdolnymi (kazdego na swoj sposob) 
do ukazywania i wyrazania Milosci Boga. 

 

– Pawel zacheca do radowania sie z tego, co nas rozni. Jednym z bogactw 
Kosciola i swiata jest roznorodnosc jezykow, kultur, sztuki.... Waznym jest tylko, by 
przezywac ja w milosci i zyc, ukazujac Milosc Boga. 

 

«Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. «   

 - Koryntianie, do ktorych pisze Pawel, byli spragnieni nadzwyczajnych zdarzen 
duchowych. Pawel przypomina im, ze nie ta nadzwyczajnosc jest wazna ale to, by 
udzielane przez Ducha Swietego dary, sluzyly dobru wszystkich. 

 

 

 

 

 

 



Ewangelia wedlug Jana  2, 1 - 11 

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. 

– Aby lepiej zrozumiec styl pisania Jana Ewangelisty, trzeba czytac « miedzy 

wierszami ». 

– Dla Jana to wydarzenie w Kanie Galilejskiej jest bardzo wazne : wskazuje 

bowiem na misterium Bozych planow dla calej ludzkosci, na misterium 

Stworzenia, na misterium Przymierza... 

– Aby zrozumiec opowiadanie o cudzie w Kanie, trzeba odczytac je w swietle 

poprzedzajacego je Prologu, bowiem oba te teksty przygotowuja do tego, co sie 

pozniej stanie... 

Co znajduje sie miedzy tymi dwoma tekstami ? 

Kilka elementow poczatku dzialalnosci publicznej Jezusa. Zaczyna sie ona na brzegu 

Jordanu przy Janie Chrzcicielu. Obecni tam faryzeusze wypytuja Go o Jego misje. Jan 

Chrzciciel, ktory zapowiadal nadejscie Mesjasza, pelen radosci widzi Go zblizajacego 

sie i rozpoznaje w Nim « Syna Bozego, Tego, ktory chrzcic bedzie w Duchu Swietym ». 

Nastepnego dnia, dwoch uczniow Jana Chrzciciela opuszcza go, by pojsc za Jezusem. 

Kolejnego dnia, Jezus wyrusza do Galilei z kilkoma pierwszymi uczniami. Trzy dni 

pozniej w Kanie Galilejskiej dokonuje cudu, w czasie odbywajacego sie tam wesela. 

Od poczatku tego opisu do dnia cudu w Kanie uplywa siedem dni. A siodmy dzien 

nawiazuje do ukonczenia dziela Stworzenia. 

« Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. » 

• « Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było 

Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a 

bez Niego nic się nie stało, co się stało. »  (J 1, 1-3) 

 



- « Siodmego dnia » w Kanie Galilejskiej, Jezus nie tylko zwieksza ilosc wina ale tez 
stwarza je - przemieniajac wode w wino. 

 - Jan wskazuje tu na to, ze zaczelo sie dzielo nowego Stworzenia... 

Szostego dnia Bog zakonczyl swe dzielo, stworzajac na Swoj Obraz i podobienstwo  
mezczyzne i kobiete ; w siodmym dniu « nowego Stworzenia » Jezus jest na weselu 
mlodej pary. 

– Jan tlumaczy tu, ze plany Boze sa planami zaslubin i przymierza... 

 

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

moja?» 

 - Jezus nie troszczy sie tylko o materialny problem braku wina na weselu, ani na chwile 
nie zapomina o powierzonej Mu misji... 

 - Ojcowie Kosciola widzieli w tym cudzie z Kany Galilejskiej realizacje obietnicy Bozej : 
to wlasnie tam zaczely sie zaslubiny i wesele Boga z ludzkoscia. To dlatego slowo 
« godzina » u Jana jest bardzo wazne : chodzi tu bowiem o godzine, w ktorej plany 
Boze, definitywnie wypelnily sie w Jezusie Chrystusie. 

 

Jan podkresla, ze Kana znajduje sie w Galilei : 

– Wedlug tradycji, Galilea byla zamieszkana przez wiele ludow roznych 
narodowosci, zatem przez wielu pogan. 

– Izajasz nazywal Galilee « krajem narodow » : wskazuje to na to, ze Bog nie 
zaslubia tylko wybranych ale cala ludzkosc... 

 

« 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... » 

 - Uczniowie Jezusa dowiedza sie o dokonanym przez Niego cudzie pozniej. Jan 
podkresla, ze to sludzy tylko widzieli, co sie stalo... bowiem to oni, calkowicie posluszni 
Jezusowi, poszli czerpac wode  i przyniesli ja, i wypelnili stagwie... nie wiedzieli do 
czego posluzy ta woda... to ubodzy sludzy jako pierwsi zobaczyli, co sie stalo, czego 
dokonal Jezus ! 

 - Stagwie z woda, znajdujace sie w Kanie Galilejskiej, byly zrobione z kamienia. Jan 
specjalnie podkresla, ze stagwie z gliny byly przeznaczone do wody pitnej, a zrobione 
z kamienia do rytualnych obmyc. To wlasnie woda ze stagwi kamiennych zostala 
przemieniona przez Jezusa w wino...i stala sie symbolem Przymierza... 
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