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3. Od pierwszego do drugiego znaku w Kanie (J 2-4)
• Znaki Mesjasza

- Jan używa słów: ergon („dzieło”) lub semeion („znak”); por. „dzieła” Boga w trakcie 
Wyjścia (Wj 34,10; Pwt 3,24; 11,3) i „znaki”, które Bóg czynił przez Mojżesza (Wj 10,1; Lb 
14,22; Pwt 7,19)

(1) przemiana wody w wino w Kanie (2,1-11 - „początek znaków”)
(2) uzdrowienie syna urzędnika królewskiego (4,46-53 - „drugi znak”)
(3) uzdrowienie człowieka nad sadzawką Betesda (5,2-9)
(4) rozmnożenie chlebów (6,1-13; 6,14: A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił J.)
(5) chodzenie po wodzie (6,16-21)
(6) uzdrowienie niewidomego od urodzenia (9,1-12)
(7) wskrzeszenie Łazarza (11,17-44)

• reakcja na znaki Jezusa:

a) dla wierzących mogą prowadzić do wiary i ją utwierdzać (2,11; 20,30), prowadzą do 
wyznania wiary (6,68; 11,27; por. 4,48 Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie)

b) dla niewierzących: znaki Jezusa są nieprzekonujące (2,18; 6,30) lub niezrozumiałe (znaki 
wzbudzają sensację jakby Jezus był sztukmistrzem/magikiem - 3,2; 12,18; por. 6,2)

- mogą fascynować lub nawet prowadzić do powierzchownego przyjęcia Jezusa (2,23), ale 
nie do pełni wiary (12,37 + dalszy cytat z Iz 6,10)

→ tajemnica odrzucenia Jezusa u Jana: im bardziej jasno Bóg objawia się Jezusie, tym 
gwałtowniej świat Go odrzuca (po 12,44-50 Jezus zwraca się już tylko do uczniów 13,1nn)

• Pierwszy znak w Kanie (2,1-11)

- zamiana wody przeznaczonej do żydowskich oczyszczeń (6 stągwi po 80-120 l) w wino 
→ wypełnienie proroctw o obfitości wina w czasach mesjań. (Am 9,13n; Rdz 49,10n; Prz 
9,4-5; Syr 24,19-21)

• Oczyszczenie Świątyni (2,13-22)

- synoptycy: krótko przed aresztowaniem Jezusa (Mk 11,15-19.27-28 i paralelne); punkt 
oskarżenia w trakcie procesu przez Sanhedrynem (Mk 14,58; Mt 26,61; por. Dz 6,14)
- Jezus zastępuje Świątynię samym sobą (ciało Zmartwychwstałego = nowa Świątynia!)
- znamienne odrzucenie Jezusa przez „Żydów” już na początku działalności (por. 1,11)

• Nocna rozmowa z Nikodemem (3,1-21)

- Nikodem = faryzeusz, wysoko postawiony Żyd (3,1.4.9; 7,50); później z Józefem z Arymatei 
organizuje pogrzeb Jezusa (bogaty – 100 funtów mirry i aloesu; 19,39), kryptochrześcijanin
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- przychodzi nocą (→ nie należy jeszcze do „światła”)
- tytuł dany Jezusowi: „Nauczyciel, który przyszedł od Boga” (fascynują go znaki Jezusa)
- przedstawiciel tych, którzy wierzą, ALE w sposób niewystarczający
- nie rozumie potrzeby narodzin „z góry/ponownie” (3,3.5) 
→ Jezus zastępuje przynależność do ludu Bożego na podstawie zrodzenia fizycznego w 
Izraelu (Wj 4,22; Pwt 32,6; Oz 11,1) poprzez ponowne narodziny duchowe
- 3,15-21: Jezus po raz pierwszy ogłasza podstawową prawdę Janowej teologii o zbawieniu 
poprzez wcielenie: Jezus jest Bożym Synem, który przyszedł na świat przynieść życie samego
Boga, tak aby każdy, kto w Niego wierzy już miał życie wieczne 

• Końcowe świadectwo Jana Chrzciciela o Jezusie (3,22-30)

• „Katecheza Janowego Jezusa” (3,31-36) – kto mówi te słowa?

• Rozmowa z Samarytanką przy studni Sychar/Sychem (4,5-42)

- Samarytanka: postać tak ukształtowana w J, by ukazać pewien typ człowieka, który w 
wyniku spotkania z Jezusem jest zaproszony do wiary w Niego
- temat: jak dochodzi się do wiary i jakie przeszkody mogą stać na drodze
- zawiązanie akcji: opryskliwa odpowiedź kobiety na prośbę Jezusa o wodę 
→ Jezus NIE wchodzi w konflikt na tym poziomie (!), ale mówi, co może jej dać: „wodę 
życia” (4,10n - nieporozumienie: woda ze strumienia?)
- próba ucieczki od rozmowy/relacji w konflikt narodowy-patriotyczny 4,11: Czy Ty jesteś 
większy od ojca naszego Jakuba? (ironia Janowa: Jezus przecież jest większy)
→ Jezus znowu NIE wchodzi w tę dysputę, ale wyjaśnia „wodę życia” 
- zainteresowanie kobiety na poziomie doczesnym (nie będę musiała chodzić po wodę...)
- Jezus pogłębia temat: pytanie o męża → odpowiedź-„półprawda” → Jezus daje poznać, że 
zna całą jej prawdę (!) → Jezusowi nie przeszkadza ta prawda o jej życiu dalekim od ideału, 
w doprowadzeniu jej do wiary (uznanie i wyznanie tej prawdy jest częścią tego procesu!)
- kobieta skonfrontowana z prawdą ucieka, zasłania się kwestiami religijnymi (!!!) (4,19nn)
→ Jezus znowu NIE daje się zbić z tropu (fizyczne miejsce kultu nie ma znaczenia)
- ostatnia próba ucieczki kobiety: odległa przyszłość, w której przyjdzie Mesjasz (4,25)
→ Jezus: „Ja Jestem” konfrontuje kobietę z wezwaniem do wiary TERAZ

- wiara Samarytan (4,39), ALE: dzięki osobistemu kontaktowi z Jezusem (4,40)
-  motyw zastąpienia: kult w Świątyni → kult w Duchu i prawdzie
- kontrast między bardziej otwartą wiarą Samarytan, a mniej głęboką wiarą 
mieszkańców Jerozolimy (2,23-25) i Nikodema

• Drugi znak w Kanie (4,43-54) – uzdrowienie syna urzędnika królewskiego

- wiara urzędnika na słowo Jezusa (4,50) oraz wiara jego i rodziny po cudzie (4,53)
[kontrast z niewystarczającą wiarą mieszkańców nie oddających szacunku prorokowi we 
własnej ojczyźnie – 4,44]


