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Gody w Kanie -  
wesele Jezusa?
Zazdrosna miłość 
Boga-Małżonka

Obecność i tożsamość Boga, czy-
li Jego istnienie i przymioty owiane 
są do pewnego stopnia tajemnicą. 
Na kartach Biblii nie spotykamy 
co prawda wątpienia w istnienie 
Boga: Mówi głupi w sercu swoim: „Nie 

ma Boga” (Ps 53,2). Jednak problemem 
dla autorów biblijnych stało się opi-
sanie Jego tożsamości i przymiotów. 
Charakteryzowano Go często za po-
mocą antropomorfizmów, czyli ana-
logii, porównania ze światem ludzi. 
Jedną z takich antropomorficznych 
prób ujęcia tożsamości Boga jest 
przyrównanie Go do pana młode-
go, małżonka, oblubieńca, który 
trwa w związku małżeńskim ze swo-
ją małżonką, rozumianą jako Izrael1.

1 Zob. Oz 1,2-9; 2,4-25; Jr 2,2; 11,15; 
Ez 16,8-23; 23,4; Iz 54,4-8; 62,5; Pnp; 
Mdr 8,2-3.9.

Zawarcie ślubu w judaizmie skła-
dało się z dwóch momentów, 
etapów czy aktów, które dzielił 
okres roku albo i więcej. Dopie-
ro po drugim akcie małżonkowie 
zamieszkiwali razem. Żydzi cza-
sów Jezusa oraz późniejsi rabini wi-
dzieli w przymierzu pod Synajem 
pierwszy etap ceremonii ślubnej 
pomiędzy Bogiem i Izraelem. Czter-
dzieści lat wędrówki po pusty-
ni to czas „miodowego miesiąca”, 
po którym miał nastąpić drugi etap, 
finalna ceremonia ślubna, polega-
jąca na przyprowadzeniu małżon-
ki do domu oblubieńca w uroczystej 
procesji, uczcie weselnej, consumma-

tio i wspólnym zamieszkaniu. Miał 
on nastąpić w czasach Mesjasza i być 
połączony z nowym wyjściem z Egip-
tu oraz wejściem do odnowionej 
Ziemi Obiecanej. W jednym z pism 
rabinackich czytamy: W tym świecie 

[Izraelici] są zaręczeni (…), w dniach 

Mesjasza nastąpi ślub (Midrasz  

Rabba 15,30 do Wj 15,2). 
Jan Chrzciciel oraz pierwotny Koś- 
ciół, w tym autorzy Nowego Testa-
mentu, widzieli Jezusa przez pry-
zmat tych oczekiwań. Zresztą sam 
Chrystus wprost nazywa siebie pa-
nem młodym. W taki sam sposób 
określa Go Jan Chrzciciel (J 3,29). 
Utożsamienie Jezusa z panem mło-
dym, a Kościoła z panną młodą, 
jest obecne także w listach Apo-
stoła Pawła oraz w wielu miejscach 
Apokalipsy Janowej. 
Jeśli jednak Jezus jest panem mło-
dym, to kiedy zawiera On ślub 
ze swoją wybranką? Ewangelista  
Jan ten moment nazywa „godzi-
ną” i identyfikuje go ze śmiercią 
Syna Bożego (7,30; 8,20; 13,1; 17,1). 
Zapowiedzią godów weselnych, 
które dokonały się w momencie 

„godziny” Jezusa jest wesele odby-
wające się w Kanie. Słowa, które 
skierował wtedy do swojej matki – 
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Czy to moja lub twoja sprawa, kobieto? 

Jeszcze nie nadeszła godzina moja (2,4) 
– można więc sparafrazować jako: 
„Czy jest to moja albo twoja spra-
wa? Czy ja jestem panem młodym? 
Nie nadszedł jeszcze czas moich 
zaślubin”. Można je również od-
dać, podążając za sugestią kardy-
nała Alberta Vanhoye’a: Jaka jest 

relacja między mną a Tobą, Kobieto? 

Czy myślisz o tym samym co ja, o mo-

ich zaślubinach? Okazuje się zatem, 
że w Kanie to Jezus powinien być 
widziany jako pan młody, Maryja  
i uczniowie jako Jego oblubienica, 
a podawane wino jako prefigura-
cja Eucharystii, krwi Jezusa. 

Kto jest panem 
młodym w Kanie?

Ewangelista Jan wprost mówi  
o obecności pana młodego na  
weselu w Kanie: starosta przywołał 

pana młodego (2,9). Co ciekawe, jest  
on bierny i nie wypowiada żad-
nego słowa w obliczu cudowne-
go pojawienia się obfitości wina. 
Uważna lektura epizodu pozwala  
zobaczyć prawdziwego pana młode-
go w osobie Jezusa. To On jest aktyw-
nym podmiotem, który podejmuje 
działanie. Identyfikacja Chrystusa  
jako oblubieńca jest możliwa po-
przez odwołanie się do ówczesnych 
zwyczajów weselnych. Zadaniem 
nowożeńca było bowiem zaopa-
trzyć stół weselny w wino. Bywało, 
że przed uroczystościami weselny-
mi przez wiele dni i tygodni zbierał 
datki w całej wiosce na jego zakup. 
W efekcie wszyscy mieszkańcy 
osady byli zaproszeni do uczestni-

czenia w zabawach weselnych trwają-
cych tydzień lub nawet dwa tygodnie. 
Dostarczenie wina przez Jezusa  
w czasie wesela w Kanie wska-
zuje zatem na Jego tożsamość 
oblubieńca. Słowami skierowany-
mi do Maryi – Jeszcze nie nadeszła go-

dzina moja? (2,4) – Jezus sugeruje, 
że może dostarczyć wino. Ta suge-
stia także wskazuje na Jego identyfi-
kację z panem młodym. 
Logika narracji Janowej podpo-
wiada, że kolejność serwowania  
różnych gatunków wina również 
była zadaniem pana młodego. Otóż 
w momencie zaistnienia cudu, sta-
rosta weselny przywołał go mówiąc: 
Ty zachowałeś dobre wino aż do tej 

pory (2,10). Także w tym przypad-
ku Jezus zajmuje miejsce oblubieńca, 
gdyż to On dostarczył dobre wino, 
lepsze niż to podane wcześniej. 
 

Mesjańskie wino weselne

Jan aż pięć razy używa słowa „wino” 
w opisie wesela w Kanie. Ewident-
nie chce zwrócić uwagę czytelni-
ka na fakt jego obecności. W Starym 
Testamencie i tradycjach pozabiblij-
nych wino ma niezwykle bogatą 
symbolikę2. Mówiąc zatem o winie 
w Kanie, Jan mimowolnie sugeruje 
czytelnikowi znającemu Stary Te-

2 Po pierwsze, motyw wina i wino-
rośli jest powiązany w ST z tematem 
miłości małżeńskiej między Bogiem  
a Izraelem. Izrael zdradzający Boga  
w ich małżeńskiej relacji został przy-
równany do prostytutki (Iz 1,21-23), 
która najlepsze wino rozcieńczyła 
wodą (1,22). Zniszczenie winnic przez 
Boga ma być karą za niewierność Jego 
oblubienicy, Izraela (Oz 2,14). Zwró-
cenie winnic Izraelowi przez Boga 
będzie znakiem zawarcia przymierza 
małżeńskiego między nimi (2,16-22). 
Wino Izraela będzie jako symbol wier-
nej miłości dostępne tylko dla Boga 
(Iz 62,4-5.8). Oblubienica Boga przy-
równana jest do winnicy (Jl 1,7) oraz 
dziewicy użalającej się nad swym oblu-
bieńcem (1,8). W Pieśni nad Pieśniami  
wino jest znakiem miłości między  
Oblubieńcem i Oblubienicą (5,1; 7,2.9; 
8,2; por. 1,2.4; 4,10).

To, że wesele odbywa się 
w Kanie, której nazwa dwu-
krotnie występuje w opisie 
Jana, nie jest przypadkiem. 
Nazwa Kana może pochodzić 
od hebrajskiego qana („być za-
zdrosnym”) i wyrażać zazdrość 
Boga w stosunku do swej mał-
żonki. Zazdrość winniśmy 
rozumieć na sposób starote-
stamentowy, jako gorliwość, 
pasję i tęsknotę.  
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stament kontekst miłości małżeń-
skiej między Bogiem i Izraelem.
Po drugie, wino to znak czasów  
mesjańskich. Przyjście Mesjasza  
jest powiązane z oczekiwaniem na  
jego nadzwyczajną obfitość. Dla  
przykładu, według żydowskiej 
apokryficznej Drugiej Księgi Baru-
cha 29,3-5 jedna kiść da wówczas 
tysiąc gron, a jedno grono – litr 
wina. Jego ogromna ilość na weselu  
w Kanie wskazuje więc na obecność  
Mesjasza, który z kolei jest widziany 
prawie automatycznie jako eschato-
logiczny małżonek Izraela.

Małżonka Jezusa

Co ciekawe, Ewangelista Jan nie  
wspomina o obecności panny  
młodej na weselu w Kanie. 
W jego narracji w taki sam spo-
sób, w jaki miejsce pana młode-
go zajmuje Jezus, tak miejsce panny 
młodej zajmuje inna panna mło-
da. W Starym Testamencie oblu-
bienicą Boga był Izrael, w czasach 
Nowego jest nią odnowiony Izrael,  
nowe Jeruzalem, zbudowane na  
dwunastu warstwach fundamentu, 
z dwunastoma imionami apostołów  
Baranka i z dwunastoma bramami  
noszącymi imiona dwunastu ple-
mion Izraela.
W Kanie Jezus zawsze zwraca się 
do swojej matki słowem „kobieto” 

(gynē), nigdy jej imieniem. Termin 
gynē oznacza zarówno „kobietę”, jak 
i „żonę”. Maryja, nazywana kobietą 
i żoną, byłaby zatem identyfikowa-
na jako oblubienica Boga-Mesjasza.

Poza Janowym opisem wy-
darzeń w Kanie (J 2,3) i na  
Golgocie (19,26) nie ma  
w Biblii, literaturze greckiej 
ani rabinackiej tekstu, w któ-
rym syn użyłby słowa „kobie-
ta” do nazwania swej matki. 
Najlepiej wytłumaczyć to  
Janowe novum chęcią od-
wrócenia uwagi czytelnika  
od dotychczasowego statusu  
Maryi jako biologicznej mat-
ki Jezusa i ukazania jej nowej 
roli. Istnieją przynajmniej 
trzy niewykluczające się wyja-
śnienia nowej pozycji Maryi,  
odwołujące się do żywych 
w czasach Jezusa oczekiwań 
żydowskich związanych z koń-
cem czasów: (1) nowe stwo-
rzenie – Maryja jest nową Ewą, 
(2) mesjańskie gody weselne – 
Maryją jest Oblubienicą Boga, 
(3) zbawienie odnowione-
go ludu Bożego – Maryja jest 
matką-Syjonem, matką od-
kupionego ludu Bożego oraz  
Matką Kościoła.

W Starym Testamencie Izrael i Sy-
jon, oblubienica Boga, była przed-
stawiana jako kobieta3. Jeśli istotą jej 
tożsamości w Starym Testamencie 
była wiara, to Maryja spełnia waru-
nek konieczny do bycia oblubienicą. 
Daje bowiem dowód swej wiary 
w boskiego Oblubieńca kierując doń 
swoją uwagę: Nie mają wina (J 2,3), 
a także w słowach skierowanych 
do sług: Cokolwiek wam powie, zrób-

cie (2,5). Robi to z nadzieją na pozy-
tywne rozwiązanie trudnej sytuacji. 
Jest ponadto jedyną osobą wierzącą 
w Jezusa w czasie wesela w Kanie, 
gdyż apostołowie uwierzyli dopiero 
po dokonaniu cudu (2,11). Ucznio-
wie poprzez ten akt wiary stają się 
oblubienicą Jezusa, a więc częścią 
wspólnoty Jego domu. Ostatecznie 
zatem oblubienicą Jezusa są Maryja  
i uczniowie Jezusa, a zatem cały Ko-
ściół. Poprzez swoją wiarę Maryja  
staje się najznakomitszym i całkiem 

szczególnym członkiem Kościoła (Lu-

men gentium 53) oraz pierwowzorem 
(typus) Kościoła (63). 
W świetle starożytnych zwycza-
jów matka pana młodego była  
kobietą o największym poważaniu  
w jego domu. Podobnie na dworze 
króla izraelskiego to matka króla  
(a nie żona) zasiadała na tronie 
jako królowa. To matce w porząd-
ku władzy była poddana synowa, 
żona jej syna. W obliczu tego zwy-
czaju, uwaga ewangelisty kończą-
ca opis znaku w Kanie (2,12) może 
przywoływać autorytet Maryi w sto-
sunku do uczniów Jezusa w parale-
li do autorytetu matki pana młodego 
w relacji do jego oblubienicy. Otóż 
Maryja – w całym epizodzie na-
zwana czterokrotnie matką Jezu-
sa – jest wymieniona zaraz po Nim, 
a przed Jego braćmi i uczniami: 
On [Jezus] i matka Jego i [Jego] bra-

cia i Jego uczniowie. Ta kolejność 
może wskazywać na wyższy status 
matki oblubieńca, Maryi, w stosun-
ku do Jezusowej oblubienicy, którą 
są Jego bracia i uczniowie. Maryja  
jest zatem jednocześnie Królową 
(ziemi i nieba) oraz Matką Kościoła.
 

3 Zob. Oz 1–3; Iz 26,17-18; 54,6; 62,4; 
Jr 2,2; 31,4.15; Ez 16,8; 23,2-4.

Chupa - żydowski baldachim ślubny
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Trzeciego dnia

Wesele w Kanie ma miejsce trzecie-

go dnia (2,1). Jeśli myśleć o dniach 
tygodnia liczonych od pierwsze-
go dnia po szabacie (niedzieli), nale-
ży uznać, że gody miały miejsce we 
wtorek. Według Miszny (m. Ket. 1,1) 
śluby dziewic odbywały się czwar-
tego dnia tygodnia (środa), a śluby 
wdów – dnia piątego (czwartek). 
Trzeci dzień, jako czas odbywa-
nia wesela w Kanie, musiał być 
zaskoczeniem dla żydowskiego  
czytelnika. Talmud (j. Ket 24d;  
b. Ket 3b) mówi o przesunięciu dnia  
ślubu dziewicy ze środy na wto-
rek ze względu na niebezpieczeń-
stwo, jakim było prześladowanie 
w czasach cesarza Hadriana (117-
137) i przeciwdziałanie jus pri-

mae noctis egzekwowanemu przez  
urzędników rzymskich. Powyższa  
kalkulacja dni nie jest do końca  
przekonująca, gdyż „trzeci dzień”  
w chronologii Janowej nie musi  
odnosić się do wtorku, trzecie-
go dnia tygodnia jako takiego, ale 
do kolejnego dnia pierwszego tygo-
dnia działalności Jezusa opisanego  
w J 1,19–2,1. Uwzględniając jedy-
nie wyraźne odniesienia do upły-
wających dni tam opisanych, cud 
w Kanie przypadałby na szósty dzień 
pierwszego tygodnia działalności  
Jezusa: dzień 1 w J 1,19-28; dzień 2 –  
1,29-34; dzień 3 – 1,35-42 i dzień 4 –  
1,43-51. Dopiero po wzmiance 
o czwartym dniu (1,43) napotyka-
my na oznaczenie chronologiczne 

„trzeciego dnia” (2,1). Rozumiemy ją 
jako określającą dzień przypadający 
trzy dni po czwartym dniu, a za-
tem dzień szósty lub (ewentualnie)  
siódmy.
Pierwszy tydzień posługi Jezusa  
może być z kolei widziany jako  
paralela do pierwszego tygodnia  
stworzenia. Konsekwentnie szósty 
dzień wesela w Kanie mógłby przy-
woływać szósty dzień pierwszego  
tygodnia stworzenia, a zatem 
dzień stworzenia oraz zaślubin 
pierwszych ludzi, Adama i Ewy. 
Powyższa analogia chronologiczna  
miałaby ukazywać Jezusa jako no-
wego Adama i pana młodego oraz  
Maryję jako nową Ewę i pannę  

młodą. Potwierdzeniem lektury  
epizodu w Kanie w kluczu nowe-
go stworzenia jest obfitość wina,  
gdyż według apokryficznej Drugiej  
Księgi Henocha 8,5 z Edenu miała  
wypływać rzeka wina. Wino miłości  
z Pnp 8,2 jest według Targumu  
starym winem zachowanym z cza-
sów stworzenia w Edenie.

Wesele w Kanie 
jako dopełnienie Synaju

W opisie wesela w Kanie możemy 
dostrzec aluzje do zawarcia przy-
mierza na Synaju, a zatem do pierw-
szego aktu zawarcia małżeństwa  
między Bogiem a Izraelem. 
W tym kluczu ewangelista utoż-
samiałby matkę Jezusa (nazwaną 
w Kanie „kobietą”) z Izraelem wi-
dzianym w Starym Testamencie 
jako kobieta. Istnieje kilka argumen-
tów przemawiających za powiąza-
niem J 2,1-11 z Synajem. W świetle 
tradycji targumicznych teofania sy-
najska była poprzedzona tygodnio-
wym przygotowaniem, które 
w tekście Janowym może mieć pa-
ralelę w pierwszym tygodniu pu-
blicznej działalności Jezusa, który 
poprzedza cud w Kanie. 

Janowe odniesienie chronologiczne 
do „trzeciego dnia” byłoby nawią-
zaniem do pojawienia się trzecie-
go dnia chwały Pana na Górze Synaj 
(Wj 19,10-11.16). Motyw objawie-
nia chwały Jezusa ma miejsce rów-
nież w Janowej narracji o Kanie 

ks. dr hab. Adam Kubiś, kapłan diecezji 

rzeszowskiej, pracuje w Katedrze  

Egzegezy KUL, redaktor naczelny 

„Verbum Vitae, nauczyciel Szkoły Dabar, 

wiceprezes Stowarzyszenia  

„Verbum Sacrum”

Według Targumu Pseudo- 

Jonatana Wj 19,1-20 teofania  
na Synaju miałaby nastąpić 
siódmego dnia, przy czym 
tydzień ten ma identycz-
na strukturę jak pierwszy ty-
dzień w Ewangelii Janowej: 
dzień pierwszy (J 1,19) + 1 
(1,29) + 1 (1,35) + 1 (1,43) 
+ „trzeciego dnia” (2,1). Ist-
nieją także paralele, jednak 
niedokładne, pomiędzy wy-
darzeniami dokonującymi się  
w odpowiadających sobie 
dniach.

(2,11). Słowa matki Jezusa: Cokol-

wiek wam powie, zróbcie (2,5) mogą 
być aluzją do słów ludu Izraela (oblu-
bienicy Pana) pod Synajem: Wszyst-

ko co powiedział Bóg, zrobimy 

(Wj 19,8; 24,7; por. Joz 24,24). 
Samo użycie terminu sēmeion 

(„znak”) na określenie cudu w Kanie 
również może przywoływać przy-
mierze synajskie, gdyż „znaki” 
i „cuda” towarzyszyły Wyjściu. Ob-
fitość wina w Kanie sugeruje od-
wołanie do Synaju oraz Tory danej 
w czasie synajskiej epifanii, gdyż 
obie te rzeczywistości były symbo-
lizowane w judaizmie przez wino. 
Nadto, w bezpośrednim kontek-
ście literackim, w J 1,51, występuje  
drabina Jakuba interpretowana  
w judaizmie jako Synaj.

Wesele w Kanie Galilejskiej, Medjugorje
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