2. søndag i det alminnelige kirkeår
På den tid stod det et bryllup i Kana i Galilea.
Jesu mor var der; og også Jesus ble innbudt til
bryllupet sammen med sine disipler. Da de nå
slapp opp for vin, sier Jesu mor til ham: «De har
ikke mer vin.» Jesus svarer henne da: «Kvinne,
hva ber du meg om? Min time er ennå ikke
kommet.» Men hans mor sier til tjenerne: «Gjør
bare alt hva han sier til dere.» Nå stod det seks
vannkrukker av sten der, til bruk ved de jødiske
renselser; hver av dem rommet to eller tre anker.
Jesus sier til dem: «Fyll krukkene med vann.» De
fylte dem til randen. Han sier så: «Øs nå opp, og
bær det frem for kjøgemesteren.» De så gjorde.
Kjøgemesteren smakte på vannet, som var blitt
til vin, uten å vite hvor det var kommet fra, –
bare tjenerne, de som hadde øst opp vannet,
visste det. Da ropte kjøgemesteren på
brudgommen og sa til ham: «Alle andre setter
først den gode vinen frem, og venter med den
ringere til folk er blitt omtåket; men du har gjemt
den gode vinen til nå.» Dette første jærtegn
gjorde Jesus i Kana i Galilea. Slik åpenbarte han
sin herlighet; og hans disipler kom til tro på
ham. Deretter drog han ned til Kafarnaum,
ifølge med sin mor, sine brødre og sine disipler,
men ble der bare noe få dager.

Joh 2,1-12

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 moja2?» Wtedy Matka Jego
powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie». Stało zaś tam sześć
stągwi kamiennych przeznaczonych do
żydowskich oczyszczeń4, 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 znaków5
uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił
swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego
uczniowie. Następnie On, Jego Matka, bracia
i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum,
gdzie pozostali kilka dni.

Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có
mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các
môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. Và
bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người:
"Họ hết rượu rồi". Chúa Giêsu nói với mẹ: "Hỡi
bà, Con với bà có can chi đâu, giờ Con chưa
đến". Mẹ Người nói với những người giúp việc:
"Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo". Ở đó có
sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy của người
Do-thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng
nước. Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đổ nước đầy
các chum". Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu
bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho người quản
tiệc!" Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm
thử nước đã hoá thành rượu, ông không biết tự
đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc
nước thì biết, ông mới gọi tân lang mà nói: "Ai
cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà
ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông
lại giữ rượu ngon tới giờ này". Chúa Giêsu đã
làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và
đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người
tin Người. Sau đó Người xuống Capharnaum
làm một với mẹ Người, anh em (Người) và môn
đệ của Người, nhưng các Ngài chỉ lưu lại ở đó
ít ngày thôi.

There was a wedding at Cana in Galilee, and the
mother of Jesus was there. Jesus and his disciples
were also invited to the wedding. When the wine
ran short, the mother of Jesus said to him, “They
have no wine.” And Jesus said to her, “Woman,
how does your concern affect me? My hour has
not yet come.” His mother said to the servers, “Do
whatever he tells you.” Now there were six stone
water jars there for Jewish ceremonial washings,
each holding twenty to thirty gallons. Jesus told
them, “Fill the jars with water.” So they filled them
to the brim. Then he told them, “Draw some out
now and take it to the headwaiter.” So they took
it. And when the headwaiter tasted the water that
had become wine, without knowing where it came
from — although the servers who had drawn the
water knew —,the headwaiter called the
bridegroom and said to him, “Everyone serves
good wine first, and then when people have drunk
freely, an inferior one; but you have kept the good
wine until now.” Jesus did this as the beginning of
his signs at Cana in Galilee and so revealed his
glory, and his disciples began to believe in him.

