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Svatbeni čudež
Evangelij po Janezu 2,1–11
1
Tretji dan je bila svatba v galilejski Kani in Jezusova mati je bila tam. 2 Na
svatbo so bili povabljeni tudi Jezus in njegovi učenci. 3 Ko je vino pošlo, je rekla
Jezusu njegova mati: »Vina nimajo.« 4 In Jezus ji je dejal: »Kaj imam s teboj, žena?
Moja ura še ni prišla.« 5 Njegova mati je rekla strežnikom: »Kar koli vam reče,
storite.« 6 Tam pa je stalo šest kamnitih vrčev za judovsko očiščevanje; držali so
po dve ali tri mere. 7 Jezus jim je rekel: »Napolnite vrče z vodo!« In napolnili so jih
do vrha. 8 Nato jim je rekel: »Zajemite zdaj in nesite starešini!« In nesli so mu. 9 Ko
je starešina pokusil vodo, ki je postala vino, in ni vedel, od kod je – strežniki, ki so
zajeli vodo, pa so vedeli –, je poklical ženina 10 in mu rekel: »Vsakdo postreže najprej
z dobrim vinom, in ko se ljudje napijejo, s slabšim, ti pa si dobro vino prihranil do
zdaj.« 11 Tako je Jezus v galilejski Kani naredil prvo od znamenj in razodel svoje
veličastvo in njegovi učenci so verovali vanj.
Ostala berila: Izaija 62,1–5; Psalm 96,1–3.7–10; Prvo pismo Korinčanom 12,4–11.

Jezus res ukaže služabnikom, naj prinesejo šest velikih vrčev in jih napolnijo
z vodo. Služabniki sledijo Jezusovim navodilom in voda se čudežno spremeni v
vino.
Ne zvemo natančno, ali so svatje takrat vedeli, da se je voda po čudežu spremenila
v vino. A gotovo so vsaj služabniki govorili o tem čudežnem dogodku, če ne med
samo svatbo, pa po njej.
Vsekakor zvemo, da so bili apostoli s čudežem seznanjeni in so zaradi tega
verovali v Jezusa. Janez doda še zanimivo podrobnost, namreč da vino, ki ga je
naredil Jezus, ni bilo navadno, ampak vrhunske kakovosti.

MEDITATIO:
Premišljuj o simboliki pri tem čudežu: ženin in nevesta, svatba, novo vino.
Si presenečen, ker je bil prvi Jezusov čudež spremenjenje vode v vino? Zakaj se
je Jezus izpostavil in naredil ta čudež?
Kaj nam ta odlomek razkrije o Marijini veri v njenega sina?

ORATIO:
LECTIO:
Evangelist Janez pogosto poroča o dogodkih, ki jih ne najdemo v drugih treh
evangelijih. Tako je tudi s svatbo v Kani.
Janez se je osredotočil predvsem na Jezusa in njegovo mater Marijo. Več
podrobnosti je spustil, zato se morda med branjem odlomka porajajo različna
vprašanja. Ne vemo, kako je Jezus spoznal ženina in nevesto. Je poznal tudi njuni
družini? Sta ženin in nevesta sledila Jezusu? So bili prisotni vsi njegovi učenci?
Janez usmeri našo pozornost na vino, ki ga je zmanjkovalo. Če bi sredi svatbe
zmanjkalo vina, bi bila to velika sramota za nevestino družino. Svatbeni dan bi bil
pokvarjen.
Jezus in njegova mati sta izmenjala le nekaj kratkih besed. Ali sta imela takšne
pogovore o njegovem delovanju že kdaj prej? Tega ne zvemo.
Ko Marija pove, da je vino pošlo, Jezus to razume kot prošnjo, naj vendar kaj
stori. Jezus ni pri volji. Marija ne obupa, ampak preprosto naroči služabnikom, naj
storijo, kar koli jim bo naročil Jezus. Marija izrecno ne prosi za čudež, najbrž pa
upa, da se bo zgodil.

Nedeljski evangeliji po metodi lectio divina. Leto C: Evangelij po Luku

Psalm 96 je čudovita hvalnica. Zakaj se ne bi pridružil psalmistu in njegove
besede vzel za del svoje dnevne molitve v tem tednu:
»Oznanjujte dan za dnem njegovo odrešenje!«

CONTEMPLATIO:
Dovoli Bogu, da te ljubeče obsipa z darovi Svetega Duha. Smo del Cerkve, o
kateri Sveto pismo pravi, da je Jezusova nevesta. V veliko radost mu je, da svojo
nevesto obsipa z ljubeznijo.
Ko se Božja ljubezen izliva prek tebe, se spomni želje našega Gospoda, da bi bila
njegova nevesta popolna. Ne boj se! Bog lahko preobrazi svojo nevesto na tako
lahek in čudovit način, kakor je Jezus spremenil vodo v vino.
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