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Od Redakcji 
 
Drogi czytelniku,  
 
Otrzymałeś kolejny numer naszego biuletynu 
zatytułowanego „Słowo”.  
Oczywiście chodzi tu o odniesienie do Słowa 
Bożego, którego głoszenie jest jednym z 
podstawowych zadań Kościoła.  
W naszej pracy chcemy - na miarę naszych 
możliwości - pomóc tym, którzy zajmują się 
głoszeniem Słowa (np. głoszą kazania), a także 
tym, którzy prowadzą studia czy spotkania 
biblijne.  
Chcemy także naszym biuletynem podać nieco 
informacji tym, którzy prowadzą własne 
refleksje biblijne. Chcemy ich zachęcić, a 
jednocześnie nieco ułatwić im ich poszukiwania.  
 
W biuletynie nie chcemy i celowo unikamy 
wykładu typowo akademickiego.  
Chcemy natomiast dostarczyć informacji (a 
także inspiracji) tym, którzy być może z różnych 
powodów nie mogą udać się do biblioteki, nie 
mogą zbyt łatwo zdobyć poszukiwanych pozycji 
książkowych, lub po prostu muszą przygotować 

kazanie lub studium biblijne, mając czas nader 
ograniczony.  
 
Jeśli macie pytania, sugestie, zawsze jesteśmy 
otwarci na Wasz głos.  
Waszymi pytaniami, czy wskazówkami, 
związanymi z Waszymi oczekiwaniami, możecie 
współtworzyć z nami to skromne pisemko.  
 
Pragniemy jednak nade wszystko, aby Słowo 
Biblii, jedyne nieomylne, stało się treścią życia 
praktycznego tych, którzy zajmują się Jego 
głoszeniem, tych, którzy prowadzą zajęcia 
biblijne w Kościołach lokalnych - w zborach, 
tych, którzy poszukują życia w prawdzie.  
 
Tego zatem Wam życzymy drodzy Czytelnicy: 
niech Wam błogosławi nasz Pan Wszechmogący 
i niech Was prowadzi w lekturze i rozważaniu 
Jego Słowa, w Waszym życiu Słowu temu 
podporządkowanym.  

Redakcja. 
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Studium Biblijne:  
I Ks. Mojzeszowa / Ks. Rodzaju 21 :22-34  

 

 
21:22-23 
Mniej więcej w tym samym czasie jak 
wydarzenie opisane w poprzednich wersetach 
Abraham znów spotka Abimelecha, król 
Filistynów. Przy pierwszym spotkaniu m 
chodziło o sprawę potomstwa oraz prawo do 
wypasania bydła. Teraz Abimelech proponuje 
umowę, zapewniającą wzajemny szacunek i 
przestrzeganie prawa, dotyczącą zarówno 
Abrahama i Abimelecha jak ich potomków.  
Zawarcie przymierza jest życzeniem i inicjatywą 
Abimelecha. Ironiczne jest to, że Abimelech wie 
dwie rzeczy, mianowicie: że Bóg jest z 
Abrahamem oraz, że Abraham zdradził 
Abimelecha. Mimo to, chce mieć relacje 
przymierza z nim, które ma trwać wiecznie. 
Hebrajski tekst mówi dosłownie: okazujesz mi 
to samo miłosierdzie (polskie tłumaczenie:  
fraza tłumaczona, jako: wyświadczyłem tobie 
dobrodziejstwo, można też tłumaczyć jako 
okazywałeś mi miłosierdzie). Hebrajski wyraz 
używany tu jest w innych miejscach tłumaczony 
jako miłosierdzie  (hebr. hesed). Jest to słowo, 
które wyraża postawę i zachowanie silniejszej 
strony wobec słabszej strony; zazwyczaj jest to 
Bóg, który okazuje miłosierdzie wobec 
wierzących. Użycie tego słowa tu sugeruje, że 
Abimelech uważał, że Abraham jest większy i 
silniejszy od niego. 
 
21:25-26 
Abraham wypomniał Abimelechowi sprawę 
studni. Hebrajski czasownik oznacza ustalić co 
jest sprawiedliwe lub prawne a forma 
czasownika po hebrajsku sugeruje, że Abraham 
musiał kilka razy powtarzać swoje skargi. 
Abraham wypomina mu to, z powodu złego 
zachowania jego sług, chociaż sam też traktował 
Abimelecha niesprawiedliwie. Tekst używa 
słownictwa prawnego: Abraham oskarża 
formalnie, że słudzy Abimelecha ukradli mu 
studnię. 
Abimelech natomiast podkreśla, że nic nie wie o 
tym. Być może rzeczywiście nie wiedział, albo 
jest to taktyka w negocjacji. Chce pokazać, że 
ma dobre intencje, ale to nie oznacza, że 
wszystko powinien wiedzieć. Wcześniej nie 

wiedział, że Sara jest mężatka a teraz nie wie, 
co czynili jego słudzy. 
Jednak przymierze nie stanowi gwarancji, gdyż 
następne pokolenia Filistynów będą wrogo 
nastawieni wobec Izaaka i zamkną jego studnię 
(I MJ. 26:15-31).  
 
21:27-30 
Abraham obdarowuje Abimelecha wielkimi 
darami, co być może ma oznaczać, że Abrahama 
był mniejszą/słabszą partią w tym przymierzu. 
Ale też można to tak zinterpretować, że 
Abraham jest silniejszą stroną gdyż ma 
wszechmogącego Boga po swojej stronie (w. 
22). W takim razie Abraham daje dary jako 
gwarancję, że w przyszłości nie dojdzie do 
podobnych sytuacji, które krzywdzą 
Abimelecha. 
Można też postrzegać to, jako umowę między 
dwiema równymi partiami (co dzisiaj 
nazwalibyśmy umową bilateralną). 
Przez swoją przysięgę i przyjęcie darów 
Abrahama, Abimelech zobowiązuje się do 
przyznania mu prawa do studni. W ten sposób 
więc Abraham zapewnił swoje prawo do niej. 
Ważniejsze jest, że miał teraz pewność Bożego 
błogosławieństwa, gdyż posiada studnię, która 
jest konieczna do przeżycia w pustyni. 
 
21:31-32 
Beerszeba oznacza źródło/studnia przysięgi lub 
źródło/studnia siedmiu. Studnia jest świadkiem 
przymierza i przysięgi między Abrahamem a 
Abimelechem i będzie przypomnieniem dla 
przyszłych pokoleń o tym, w jaki sposób 
Abraham i jego potomkowie otrzymali prawo 
do niej. 
Zarówno słowo przysięga (które występuje 
siedem razy) jak słowo siedem (występujące 
dziewięć razy) są słowami kluczowymi w tym 
fragmencie.  
Przysięgać oznacza formalne zobowiązanie się 
do przymierza i jego warunków, oraz 
zobowiązanie się wobec osoby, z którą się 
zawarło przymierze. 
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W czasie późniejszego Królestwo Izraela, 
studnia Beerszeba stanowiła najbardziej na 
południe położony punkt królestwa. 
 
21:33-34 
To, że Abraham zasadził małe drzewo 
tamaryszku było to prawdopodobnie widziane, 
ako znak łaski Bożej. Być może stanowiło też 
symbol cienia obecności Bożej (por. 12:8). 
Drzewo może tylko żyć, jeśli w gruncie 
występuje stała woda. Poza tym drzewo sadzi 
się, jeśli zamierza się na dłuższy czas zostać w 
tym miejscu. Siedzieć pod drzewem jest w Biblii 
znakiem, że ktoś mieszka na stałe i w pokoju w 
swojej ziemi (np. Zach. 3:10). Zasadzenie 
drzewa wskazuje więc na wiarę i poczucie 
bezpieczeństwa Abrahama.  
Drzewo jest dla Abrahama znakiem Bożej łaski: 
Bóg na stałe daje wodę i wszystko, czego 
potrzebuje i dlatego Abraham wzywa imienia 
wiecznego Boga. Określenie wieczny Bóg 
wskazuje na to, że jest On ponad wszelkie 
okoliczności i nie jest ograniczony przez czas lub 
przestrzeń. 
Abraham przebywał w tym miejscu. Hebrajski 
czasownik przebywać podkreśla, że chodzi o 
przebywanie, które nie jest stałe, Abraham 
wciąż mieszka jako nomada w ziemi obiecanej. 
 
 
Błogosławieństwo 
W Ks. Przysłów czytamy: Gdy drogi człowieka 
podobają się Panu, wtedy godzi on z nim nawet 
jego nieprzyjaciół (Prz. 16:7). 
Król Abimelech i jego generał chcą zawrzeć 
przymierze z Abrahamem, które ma 
gwarantować, że ich nie zaatakuje. Motywacja, 
aby właśnie z Abrahamem zawrzeć przymierze 
jest podana w pierwszym wersecie: ponieważ 
Bóg jest z Abrahamem i błogosławi go.  
Błogosławieństwo można postrzegać w fakcie, 
że Abraham, mimo faktu, że jest nomadą, 
znalazł bezpieczne miejsce, gdzie może przez 
dłuższy czas mieszkać a nawet posiada własną 
studnię, co było koniecznym do przeżycia w 
tamtym regionie, ale co nie było oczywistością 
dla nomadów.  
 
Być w relacji przymierza z Bogiem oznacza że 
otrzymujesz błogosławieństwo. Obietnice które 
Bóg dał(I Mj. 15) zostały spełnione a Abimelech 
widział i rozumiał to.  

Obietnice dane Abrahamowi ostatecznie zostały 
spełnione w Jezusie Chrystusie, co skutkuje w 
tym, że nawet wierzący z pogan w Chrystusie są 
nazywani dziećmi Abrahama (Gal. 3:29) i 
otrzymują błogosławieństwo.  
Ponieważ Bóg jest wierny swoim obietnicą 
danym w kontekście przymierza, każdy wierzący 
ma gwarancję, że kiedy Jezus wróci otrzyma 
pełnię błogosławieństwa.  
 
Także ci, którzy tylko w sensie prawnym (nie 
przez wiarę) są w relacji przymierza otrzymują 
błogosławieństwa. Na przykład Ismael nie jest 
obiecanym potomstwem i nawet buntował się 
przeciwko Bogu, ale otrzymuje 
błogosławieństwo, ponieważ należy do 
Abrahama. Należy do narodu przymierza, 
chociaż nie należy do wybranych i wierzących. 
Mimo to, jest też błogosławiony, chociaż nie 
oznacza to, że jest zbawiony lub że ma relację z 
Bogiem. W Starym Testamencie 
błogosławieństwo ma często wymiar materialny 
(ziemia i potomstwo). 
Należeć do przymierza oznacza, że jesteś 
błogosławiony, ale nie oznacza automatycznie 
zbawienia, tak jak nie cały Izrael jest zbawiony, 
mimo faktu, że cały Izrael należy do przymierza 
(por. Rz. 9:4). 
 
W Biblii przymierze zawsze obejmuje 
potomstwo. Dlatego dzieci są ważne w relacji 
przymierza a Apostoł Paweł widzi w swoich 
listach dzieci jako część Kościoła (Ef. 6:1-3). 
Wychować się w domu chrześcijańskim jest 
przywilejem i stanowi błogosławieństwo, 
niezależnie od tego, czy dane dziecko potem 
jest świadomym chrześcijaninem czy nie. 

 
Nawet Ci, którzy nie są w relacji przymierza z 
Bogiem mogą otrzymać błogosławieństwo, 
zależnie od tego, jak traktują tych, którzy są w 
przymierzu z Bogiem. (I Mj. 12:3). 
Abimelech jest modelem tego, jak królowie 
świata powinni traktować lud Boży. Relacja 
Abrahama z Abimelechem była całkiem inna niż 
jego relacja z niewdzięcznym królem Sodomy. 
Abimelech jest błogosławiony ze względu na 
jego relację z Abrahamem, jak potem Laban był 
błogosławiony ze względu na jego relację z 
Jakubem (I Mj. 30:27). 
To oznacza też, że ci, którzy źle traktują tych, 
którzy są w przymierzu z Bogiem, są z tego 
względu przeklęci. Egipt został ukarany i 
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zniszczony, bo źle traktował Izrael (II Mj. 1-9), 
podobnie jak król Baszanu (IV Mj. 21:31-35) i 
król Moabu (V Mj. 23:3). 
 
Ponieważ, każdy wierzący w Chrystusie jest 
dzieckiem Abrahama, jest więc jego 
potomstwem (Gal. 3:29), każdy wierzący jest w 
przymierzu z Bogiem. Dlatego te same biblijne 
zasady mają znaczenie dla dzisiejszego Kościoła. 
To wielkie pocieszenie dla wierzących, że Bóg 
sam pomści krew jego dzieci (Obj. 6:9-11). Ci 
którzy źle traktują dzieci Boże i lud Boży, czyli 
Kościół i prawdziwych chrześcijan, nie unikną 
kary Bożej, najpóźniej kiedy wróci Pan Jezus. 
 
Ziemia i potomstwo 
Sprawa studni podkreśla powagę tematu ziemi 
dla Abrahama. Sprawa pokoju między 
potomkami Abimelecha a potomkami 
Abrahama podkreśla temat znaczenia 
potomstwa. 
 
Historia opisana w tym fragmencie wskazuje na 
późniejsze dzieje Izraela w ziemi obiecanej. 

Abraham otrzymał obietnice potomstwa i ziemi, 
jak Izrael później otrzymał obietnice, że Pan da 
im ziemię obiecaną – miejsce życia dla ich 
potomków. Kiedy spełniła się obietnica 
potomstwa, Ismael staje się zagrożeniem i 
zostaje wypędzony z powodu jego grzechu. 
Kiedy Izrael dojdzie do ziemi obiecanej zniszczy 
Kanaanitów z powodu ich grzechu.  
Abraham reprezentuje Izrael i tak jak Bóg jest z 
Abrahamem, tak też będzie z Izraelem.  
 
Tak jak Abraham starał się żyć w pokoju z 
innymi, tak też chrześcijanie mają się starać żyć 
w pokoju z ludźmi z ich otoczenia, również z 
niewierzącymi (Hb. 12:14). Pokojowe relacje z 
niewierzącymi uznającymi, że Bóg jest z nami, 
pozwolą nam żyć w pokoju i wolności, która też 
jest wolnością, aby wzywać Imię Pana. 
 

Pedro Snoeijer 
 
Dłuższa wersja na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com 

   

 

 

 
 

Studium biblijne: Ewangelia według Jana 2,1-12 
 

  
(1) A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. (2) Zaproszono też Jezusa 
wraz z jego uczniami na to wesele. (3) A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do niego: Wina nie 
mają. (4) I rzekł do niej Jezus: Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. (5) 
Rzekła matka jego do sług: Co wam powie, czyńcie! (6) A było tam sześć stągwi kamiennych, 
ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po dwa lub trzy wiadra. 
(7) Rzecze im Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi. (8) Potem rzekł do nich: 
Zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela! A oni zanieśli. (9) A gdy gospodarz wesela 
skosztował wody, która się stała winem, (a nie wiedział, skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, 
wiedzieli), przywołał oblubieńca (10) i rzekł do niego: Każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy 
sobie podpiją, wtedy gorsze; a tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. (11) Takiego pierwszego cudu 
dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej; i objawił chwałę swoją, i uwierzyli weń uczniowie jego. (12) Potem 
udał się do Kafarnaum wraz z matką swoją i braćmi, i uczniami swoimi, i tam pozostali kilka dni. 
 
Kontekst 
 
Po prologu, Ewangelia wg Jana ukazuje 
spotkanie Jezusa z Janem Chrzcicielem, 
połączone z rekrutacją Jego pierwszych 
uczniów.  
 
Test, który nas dzisiaj zajmuje prezentuje 
pierwszy z aktów Jezusa, pierwszy z 7 „znaków”, 

które nie tylko będą opowiedziane, ale także 
zinterpretowane, w pierwszej części Ewangelii, 
która rozciąga się aż do rozdziału 12.  
 
To opowiadanie pierwszego „znaku” ma za 
natychmiastowe następstwo oczyszczenie 
Świątyni, które rzuca znaczący cień na stągwie 
do oczyszczenia obecne podczas wesela w Kanie 
Galilejskiej i zamienione przez Jezusa, aby 
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dostarczyć najlepszego wina gościom już nieco 
podchmielonym na weselu.  
 
Zauważmy, że u Jana matka Jezusa ukazuje się 
wyłącznie w tym opowiadaniu, a potem dopiero 
u stóp krzyża.  
 
Ta historia wody zmienionej w wino podczas 
wesela nie ma żadnych paraleli. Jednakże, Stary 
Testament używa obrazy zaślubin i tej wina 
bardzo obficie, aby mówić o końcu czasów i 
przybyciu Mesjasza.  
 
Dla czytelników z epoki Ewangelii, woda 
zamieniona w wino może stanowić echo 
celebracji boga Dionizosa, podczas których wino 
płynęło z fontann, z których normalnie 
wytryskiwała woda. Ta zmiana oznaczała 
wówczas obecność bóstwa.  
 
Analiza wersetów 
 
W. 1: trzeci dzień: na podstawie takiej 
wskazówki cyfrowej egzegeci znajdują radość 
dla interpretacji tego trzeciego dnia. Pośród 
wielu możliwości, dwie stanowią szczególne 
echo dla tekstu. W Księdze Wyjścia, trzeci dzień 
na Synaju jest tym, podczas którego Bóg się 
objawia. W tradycji chrześcijańskiej, trzeci dzień 
jest tym Zmartwychwstania, a zatem w sposób 
oczywisty także dniem objawienia.  
Odpowiada to w. 11 naszego tekstu, który 
precyzuje, że w ten sposób Jezus ukazał swoją 
chwałę, a zatem objawia się, jak Bóg na Synaju, i 
jak Zmartwychwstanie objawia definitywnie kim 
jest Jezus.  
Matka Jezusa jest obecna niejako z boku, co 
wskazuje na ważność jej roli w tym, co wydarzy 
się.  
 
W. 2: można zauważyć, że grupę, która jest 
ukazana, stanowią Jezus, Jego matka i 
uczniowie. Nic nie jest powiedziane o 
tożsamości pary, która pobiera się, ani o 
więziach, które łączyłyby ja z Jezusem i które 
tłumaczyłyby Jego obecność na weselu.  
 
W. 3: tutaj pojawia się kryzys (brak wina), który 
sprowokuje wydarzenie się cudu. Można 
zauważyć absolutne zaufanie matki Jezusa, 
które nie zwraca się do Niego jak tylko w sposób 
pośredni: wskazuje na problem, licząc na 
Jezusa, że znajdzie On rozwiązanie. Może ona 

być przykładem zaufania chrześcijan do Boga i 
ich modlitwy: zamiast wyobrażać sobie 
rozwiązania, należy zwrócić się do Boga i oddać 
Mu swe troski.  
W. 4: Czego chcesz…: Jezus odrzuca prośbę 
matki, nie kwalifikując jej zresztą jako matkę, 
ale kobietę. Nie uznaje ewidentnie jej 
autorytetu nad tym, co uczyni: On sam wybierze 
w sposób wolny to, jak zainterweniuje.  
 
Jeszcze nie nadeszła moja godzina: w Ewangelii 
wg Jana, godzina Jezusa jest godziną na krzyżu, 
na którym został On wyniesiony, gdzie Jego 
chwała ukazała się. Jednakże, dokona On tutaj 
swojego aktu i konkluzja opowiadania wskazuje, 
że ukazał swoją chwałę, łącząc ten tekst o 
weselu wzywając koniec czasów i wino 
wzywające przybycie Mesjasza z prawdziwą 
tożsamością Mesjasza/Chrystusa, ukazaną w 
pełni na krzyżu.  
 
W. 5: Matka Jezusa jest tutaj modelem zaufania 
i nadziei w Nim, którą powinni mieć 
chrześcijanie.  
 
W. 6: miary stągwi: jedna z nich to ok. 40 litrów. 
Całość 6 stągwi daje zatem od 480 do 720 
litrów… Wesele w tamtej epoce trwało do 
tygodnia, podczas którego goście odwiedzali 
nowożeńców, więc ilość wina 
„wyprodukowana” przez Jezusa zdecydowanie 
przekracza potrzeby święta. Oznacza ona 
obfitość charakterystyczną dla Mesjasza.  
 
Sześć stągwi kamiennych… Stągwie są w liczbie 
6, nie 7, która to liczba byłaby symbolem 
doskonałości. Brakuje w nich także wody, 
ponieważ należy je nią wypełnić. Wreszcie - są 
one przeznaczone do oczyszczenia Żydów i 
użycie tych stągwi, aby zawierały wino 
uniemożliwia ich użycie do oczyszczenia, to 
wskazuje na to, że święto doprowadzone przez 
Jezusa do obfitości przekracza Prawo 
żydowskie, niedoskonałe i pozbawione 
możliwości wypełnienia tego, co może dokonać 
Chrystus.  
 
W. 7-8: Pomiędzy dwoma jest brak: opis 
samego cudu. Nie chodzi zatem o opisanie tego, 
co stało się w sposób praktyczny (jak chciałaby 
tego nasza naukowa epoka), ale o ukazanie jak 
posłuszeństwo nakazom Jezusa prowadzi do 
rezultatu.  
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W. 9-10: Gospodarz wesela: jest świadkiem 
rezultatu cudu, nie wiedząc, że ma do czynienia 
z cudem. Jest on obiektywnym świadkiem, nie 
tyle ilość wina (jego obfitości), co jego jakości. A 
zatem życie dane przez Mesjasza nie tylko jest  
obfitym, ale lepszym od życia zwykłego, 
naznaczonego brakami. Można także zauważyć, 
że gospodarz nie ma wiedzy o zaangażowaniu 
Jezusa, a ten pozostaje w cieniu dla 
zaproszonych gości i nie jest rozpoznany jako 
przyczyna cudu, jak tylko przez swoją matkę, 
uczniów i sługi, którzy byli posłuszni Jego 
nakazom. Nie przyszła istotnie jeszcze godzina, 
aby ukazał się On światu.  
 
W. 11: pierwszy cud: termin ten ukazuje 
intencję Ewangelisty, nie tyle aby opowiadać 
cuda dokonane prze taumaturga (uzdrowiciela), 
ale aby ukazać kim jest Jezus. Jest tutaj 
początek serii siedmiu znaków opowiedzianych i 
zinterpretowanych przez Jana, ale w jego 
ewangelii wszystko jest zorientowane na 
ostateczne objawienie na krzyżu.  
 
Chwała: chwała jest obecnością Boga pomiędzy 
istotami ludzkimi. Ukazuje tutaj ona się przez 
ten pierwszy znak Jezusa i będzie stopniowo 
wzrastać, aż do krzyża.  
 
Uwierzyli weń uczniowie Jego: uczniowie 
wypowiedzieli ich wiarę w pierwszym rozdziale 
Ewangelii, ale wraz z czytelnikiem, będą 
postępowali w ich rozumieniu kim jest Jezus i 
zatem kim jest osoba tego, w którym złożą ich 
nadzieję, przez całą Ewangelię.  
 
W. 12: przemieszenie się grupy zamyka 
opowiadanie i krótki pobyt w Kafarnaum kładzie 
akcent na  konieczność podjęcia przez Jezusa 
marszu w kierunku Jerozolimy, gdzie Jego 
godzina nadejdzie.  
 
Uwagi praktyczne 
W ewentualnym kazaniu warto właśnie 
podkreślić te szczególne akcenty ukazujące 
obfitość i wyjątkowość tego wszystkiego, co jest 
owocem obecności i działania Mesjasza; 
podkreślając kwalifikacje zarówno ilościowe, jak 
i jakościowe tego, co On sobą przynosi, co 
realizuje. Warto także wyakcentować początek 
drogi, którą Jezus musi przejść, by Jego 

prawdziwa chwała ukazała się i wypełniła na 
krzyżu.  

 Tomasz Pieczko 
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