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Tydzień 4: SMAKUJ / Dzień 17: J 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.  

 

Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz 

obecny przy Tobie. Rozważaj, jak patrzy na Ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę 

skupienia na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził i usuwał wszelkie przeszkody oraz aby 

oczyszczał Twoje intencje, czyny i wszelkie działania, kierując je ku większej chwale Boga. 

Wchodząc w modlitwę przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać (możesz go jeszcze raz 

przeczytać), a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Zobacz salę weselną w Kanie, tak jak sądzisz, że 

mogła wyglądać. Przyjrzyj się gościom, zobacz wśród nich Jezusa i Jego Matkę. Znajdź jakieś miejsce 

dla siebie. 

Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie poproś o łaskę otwartości na smakowanie 

życia całym sobą. 

 

Przypomnij sobie jakąś radosną chwilę ze swojego życia. To mogła być zabawa, taniec, koncert, 

spotkanie z przyjaciółmi, piękna wycieczka czy cokolwiek innego. Wróć wyobraźnią do tamtych chwil, 

przypomnij je sobie jak najdokładniej. Co się działo?... jacy ludzie byli obecni?... Twoje myśli?... Twoje 

uczucia?... Na ile potrafisz znaleźć się tam ponownie? Spróbuj odczuć tamtą radość. 
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Przenieś się teraz wyobraźnią do Kany Galilejskiej. Jest wesele, ludzie tańczą, śmieją się, cieszą. Jest 

wśród nich Jezus, rozmawia z nimi, dzieli ich radość. W pewnym momencie konsternacja, zawstydzenie 

gospodarzy - brak wina. I reakcja Jezusa. Jezus nie chce, żeby uczestnicy wesela byli smutni, pragnie, aby 

zasmakowali niezamąconej radości. Spróbuj zobaczyć tę scenę niejako "od środka", znajdując się tam.  

 

Teraz wróć do wydarzenia, o którym myślałeś w pierwszym punkcie. Ponownie uobecnij je w swojej 

wyobraźni. Teraz zrób krok dalej. Spróbuj zobaczyć obecnego tam Jezusa. To nie fantazja, On tam 

naprawdę był, chociaż może wtedy o tym nie myślałeś. Zobacz, co robi, co mówi, jak bierze udział 

w Twojej radości. Podejdź do Niego, jeśli potrafisz, porozmawiaj z Nim o tym, co z Tobą dzieli.  

 

Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem 

dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – lęku, niepewności, ale może i nadziei na 

prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub 

poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak 

przyjaciel z przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy „Ojcze nasz”. 

 


