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pierw do zesłania Ducha Świętego (Dz 2, 1-13), ale też odwołuje 
się do sakramentu chrztu, w którym każdy chrześcijanin został 
obdarowany Duchem Świętym. Zatem to właśnie On jest gwa-
rancją naszej nadziei, która odegrała doniosłą rolę w całej histo-
rii Izraela, a która zaczęła się realizować w osobie Jezusa Chry-
stusa. Ostatecznym źródłem pewności zrealizowania się naszej 
nadziei jest zbawcza śmierć Chrystusa poniesiona wówczas, gdy 
byliśmy jeszcze grzesznikami. To dzieło odkupieńcze Chrystusa, 
raz dokonane, wciąż trwa w swoich skutkach w zrealizowanym 
już usprawiedliwieniu przez wiarę i chrzest.

Na koniec perykopy św. Paweł powraca do myśli o zastępczej 
śmierci Chrystusa, odwołując się do wymownego przykładu z ży-
cia ludzi. Wiadomo bowiem, że nawet gdyby znalazł się ktoś, 
kto by był gotów umrzeć za innych, to z pewnością zrobiłby to 
z największą trudnością. Nawet za człowieka sprawiedliwego 
i życzliwego nie jest łatwo oddać własne życie. Tymczasem się 
okazuje, że Jezus Chrystus umarł za nas wówczas, gdy byliśmy 
jeszcze grzesznikami. Ten obraz podkreśla, jak niezwykła i jedy-
na w swoim rodzaju była śmierć Chrystusa oraz jak wielka była 
miłość Boga do nas grzeszników. (ks. Sławomir Stasiak)

J 4, 5-42; krótsza: 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42
Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, 
które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus 
zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny.
Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do 
niej: „Daj Mi pić!”. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by 
zakupić żywności.
Na to rzekła do Niego Samarytanka: „Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, 
Samarytankę, bym Ci dała się napić?”. Żydzi bowiem i Samarytanie unikają 
się nawzajem.
Jezus odpowiedział jej na to: „O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest 
Ten, kto ci mówi: «Daj Mi się napić», to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej”.
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Powiedziała do Niego kobieta: „Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest 
głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od 
ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego 
synowie, i jego bydło?”.
W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: „Każdy, kto pije tę wodę, znów bę-
dzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął 
na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskają-
cym ku życiu wiecznemu”.
Rzekła do Niego kobieta: „Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie 
przychodziła tu czerpać”.
A On jej odpowiedział: „Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj!”.
A kobieta odrzekła Mu na to: „Nie mam męża”. Rzekł do niej Jezus: „Dobrze 
powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego 
masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą”.
Rzekła do Niego kobieta: „Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi 
oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest 
miejsce, gdzie należy czcić Boga”.
Odpowiedział jej Jezus: „Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani 
na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego 
nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek 
od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi 
czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli 
szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu 
cześć w Duchu i prawdzie”.
Rzekła do Niego kobieta: „Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. 
A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko”.
Powiedział do niej Jezus: „Jestem nim Ja, który z tobą mówię”.
Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden 
jednak nie powiedział: „Czego od niej chcesz? – lub: Czemu z nią rozma-
wiasz?”. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła 
ludziom: „Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co 
uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?”. Wyszli z miasta i szli do Niego.
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Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: „Rabbi, jedz!”. On im rzekł: „Ja 
mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie”.
Mówili więc uczniowie między sobą: „Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia?”.
Powiedział im Jezus: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie 
posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: «Jeszcze cztery miesiące, 
a nadejdą żniwa?». Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na 
pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na 
życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem 
okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was 
wysłałem, abyście żęli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natru-
dzili, a wy w ich trud weszliście”.
Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu 
kobiety świadczącej: „Powiedział mi wszystko, co uczyniłam”. Kiedy więc 
Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam 
zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej 
kobiety mówili: „Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy 
bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata”.

Miejsce spotkania Jezusa z kobietą z Samarii zostaje określone 
najpierw jako źródło (gr. pēgē) Jakuba, a w późniejszej narracji 
jako studnia (gr. frear). W tradycji Starego Testamentu studnia 
była ważnym miejscem spotkania. Właśnie przy studni sługa 
Abrahama spotyka Rebekę, która później staje się żoną Izaaka. 
Przy studni Jakub spotyka swą przyszłą żonę Rachelę. Także 
przy studni Mojżesz poznaje swą żonę Seforę. Orygenes w swym 
komentarzu pisze o „studni świętych Pism”, do której człowiek 
powinien przychodzić każdego dnia, aby czerpać wodę Ducha 
Świętego i donieść do swego domu pełny dzban.

Godzina szósta oznacza południe. O tej właśnie godzinie Je-
zus podczas przesłuchania przed Piłatem słyszy wyrok skazu-
jący Go na śmierć (J 19, 14). Jezus, wyrażając swoje pragnienie 
i rozpoczynając dialog z kobietą, łamie wszelkie bariery etniczne 
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i obyczajowe. Z tego też powodu kobieta odpowiada na prośbę 
Jezusa wielkim zdziwieniem i niezrozumieniem. Podobnie zdu-
mienie okazują uczniowie, którzy zastają Jezusa na rozmowie 
z Samarytanką. Choć nie wypowiadają żadnego słowa, to jed-
nak nie potrafią zrozumieć Mistrza, który łamie wszelkie kon-
wenanse. Wiara kobiety i wiara Samarytan doprowadza ich do 
ujrzenia w Jezusie Zbawiciela świata. Przybywają oni licznie do 
źródła wody żywej. Jezus na prośbę Samarytan pozostaje u nich 
dwa dni. Symbolizują one dwa dni zasiewu, które przygotowują 
trzeci dzień zbioru żniwa. Wiara w świadectwo kobiety dopro-
wadza ich do osobistego spotkania ze Zbawicielem. Dzięki tej 
wierze Samarytanie głęboko w swych sercach poznają, że Jezus 
zaspakaja ich największe pragnienie i obdarza życiem wiecznym.

Jezus siedzący przy studni Jakuba w samo południe jest spra-
gniony miłości. W obrazie tym ewangelista poucza nas, jak bardzo 
Bóg pragnie zaspokoić największe pragnienie ludzkiego życia. 
Pragnienie Boga i pragnienie człowieka spotykają się w całym 
blasku dnia. W całej swej wrażliwości na potrzeby człowieka Bóg 
pragnie być dla niego źródłem wiecznego życia i szczęścia. W pra-
gnieniu Boga widać oblicze zatroskanej Matki, która dostrzega 
niebezpieczeństwa czyhające na jej dziecko. Widać także oblicze 
miłosiernego Ojca, który pochyla się nad słabością i grzechem 
człowieka, pragnąc jego nawrócenia. Spotkanie pragnienia Boga 
z pragnieniem człowieka owocuje radością i pokojem. W spo-
tkaniu tym wierzący ma świadomość, że kocha i jest kochanym. 
Bóg przychodzi do serca człowieka jako Oblubieniec i rozkwita 
w nim ogrodem duchowych kwiatów: miłością, radością, poko-
jem, cierpliwością, uprzejmością, dobrocią, wiernością, łagodno-
ścią i opanowaniem (por. Ga 5, 22-23). (ks. Mirosław S. Wróbel)

774A_Biblia_w_liturgii_Wielki_Post_inside.indd   134 16.02.2017   09:30



3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU,  rok B | 141

Niego, można przyjąć prawdę o Chrystusie ukrzyżowanym. 
Zdolność przyjęcia tej prawdy jest wolnym darem Bożym, ofia-
rowanym zarówno Żydom, jak i Grekom, którzy zostali powo-
łani. Ten sam Chrystus, który został ukrzyżowany, jest mocą 
Bożą i mądrością Bożą. Przymiot mocy przeciwstawiony został 
żydowskiemu poszukiwaniu znaków, przymiot mądrości Bożej 
natomiast stoi w kontraście z mądrością propagowaną wśród 
Greków. (ks. Mariusz Rosik)

J 2, 13-25
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świą-
tyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali 
woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, 
powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał mo-
nety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołę-
bie, rzekł: „Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!”. 
Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój 
pochłonie Mnie”.
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz 
się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?”. Jezus dał im taką odpowiedź: 
„Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo”.
Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, 
a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?”.
On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnie-
li sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które 
wyrzekł Jezus.
Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, 
wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast 
nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczy-
jego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.

W odróżnieniu od ewangelistów synoptycznych (por. Mt 21, 12-13;  
Mk 11, 15-17; Łk 19, 45-46) św. Jan umieszcza wydarzenie wy-
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pędzenia przekupniów ze świątyni na początku swego pisma  
(J 2, 13-25), zaraz po dokonaniu pierwszego cudu przemiany 
wody w wino w Kanie Galilejskiej (J 2, 1-11). Jezus gwałtow-
nie reaguje na nadużycia w świątyni. To miejsce w Jerozolimie, 
znane w świadomości wiernych jako centrum kultu i święto-
ści (Jr 7, 4; Mi 6, 6-13; Za 14, 20-21), zostało zamienione przez 
bankierów i handlarzy w targowisko. Jezus przy pomocy bicza 
ze sznurków wypędza ze świątyni sprzedawców i towarzyszące 
im zwierzęta. Można tu dostrzec nawiązanie do słów proroka 
Zachariasza: Nie będzie już w owym dniu przekupnia w domu 
Pana Zastępów (Za 14, 21). Na żądanie Żydów o ukazanie znaku, 
który uzasadniałby Jego stanowcze działanie, Jezus odpowiada: 
Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo (J 2, 19).  
W odpowiedzi tej Jezus zwraca uwagę na głęboki, duchowy sens 
tajemnicy paschalnej. Ewangelista Jan wyjaśnia, że w rzeczywi-
stości Jezus mówił o świątyni swego ciała oraz o tajemnicy swe-
go Zmartwychwstania. 

Gwałtowna reakcja Jezusa na nadużycia w świątyni jest ściśle 
związana z Jego zbawczą misją. Obnażając te nadużycia, Jezus pra-
gnie zachęcić swoich wyznawców do właściwego kultu w Duchu 
i Prawdzie. W świetle tajemnicy paschalnej ukazuje siebie jako 
Nową Świątynię, zapraszając do niej wszystkich otwartych w wie-
rze na Jego naukę. Adoracja Boga w Duchu i Prawdzie, wskazana 
przez Jezusa, pochodzi z serca człowieka wierzącego w prawdę 
Chrystusa i w Chrystusa Prawdę. Jezus poucza, że prawdziwymi 
czcicielami, jakich pragnie mieć Ojciec, są ci, którzy Go adorują 
w Duchu, to znaczy pod natchnieniem i w mocy Ducha Świętego, 
oraz w Prawdzie, to znaczy w jedności z Jezusem Chrystusem, 
który jest Prawdą. Nie chodzi tu o zniesienie dotychczasowych 
form kultu, lecz o ich przemienienie, aby poprzez nie czciciele 
mogli przeżywać autentyczne spotkanie z Bogiem – zjednoczeni 
w jednym Duchu i w jednej Prawdzie w Chrystusie. W objawie-
niu Jezusa Duch i Prawda stanowią jedną całość, gdyż z jednej 
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strony Prawda objawiona przez Jezusa staje się zrozumiała dzięki 
działaniu Ducha Świętego w osobie wyznawcy (J 15, 26), z dru-
giej zaś – Duch Święty nie objawia czegoś nowego, gdyż czerpie 
z Prawdy, którą jest sam Chrystus (J 16, 12-15). Ewangelista Jan 
używa wielokrotnie na określenie Parakleta wyrażenia „Duch 
Prawdy” (J 14, 17; 15, 26; 16, 13), wskazując na ścisły związek 
tych dwóch rzeczywistości. W jego Ewangelii eschatologiczną 
świątynię stanowi Ciało Chrystusa (J 2, 21), skąd wypływa woda 
na odpuszczenie grzechów – symbolizująca Ducha Świętego  
(J 19, 34). (ks. Mirosław S. Wróbel)
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Do kontynuacji tego, co zaistniało w chrzcie, nawiązuje  
św. Paweł, kierując do chrześcijan wezwanie: Postępujcie jak dzieci 
światłości (Ef 5, 8b). Chcąc wskazać na konkretne owoce takiego 
postępowania, apostoł wymienia wszelką prawość, sprawiedli-
wość i prawdę. Wyliczone przejawy nowego życia jako owoce 
światłości jawią się szczególnie w kontekście życia wspólnoto-
wego i wyrażają się w serdecznej dobroci, respektowaniu praw 
innych oraz szczerości w słowach i uczynkach.

Ze światła, jakim jest Boże objawienie, dzięki Duchowi Święte-
mu mogą rodzić się wszelkie inne owoce nowego życia w Chrystu-
sie Jezusie. W tym celu św. Paweł podaje dwie konkretne uwagi. 
Od strony pozytywnej poleca, by chrześcijanie badali, co jest miłe 
Panu. Apostoł ma na uwadze duchowy wysiłek rozeznawania 
w świetle Ewangelii, jaka jest wola Boża i czy nasze postępowanie 
jest z nią zgodne, czy się Bogu podoba. Ale ludzkie życie zawsze 
zawiera w sobie jakąś ciemność, czyli jakieś grzechy i słabości. 
Dlatego w formie negatywnej św. Paweł kieruje do nas przestro-
gę, byśmy nie poszerzali kręgu ciemności przez uczynki, które ją 
powiększają. Jeśli chcemy się od nich uwolnić, musimy uznać je 
za grzeszne, napiętnować i oświecić światłem Chrystusa w sakra-
mencie pokuty. Wówczas dokona się w nas paschalne przejście, 
odzyskamy wzrok duchowy i będziemy mogli promieniować na 
innych światłem Chrystusa. Jakże aktualne jest więc końcowe 
wezwanie z liturgii chrzcielnej do przebudzenia się i powstania 
z tego wszystkiego, co zaprzecza, że jaśnieje nam Chrystus i że 
w Nim jesteśmy światłem dla świata. (ks. Stanisław Haręzga)

J 9, 1-41
Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia.
Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: „Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził nie-
widomy – on czy jego rodzice?”. Jezus odpowiedział: „Ani on nie zgrzeszył, 
ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. 
Trzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nad-
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chodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, 
jestem światłością świata”.
To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na 
oczy niewidomego, i rzekł do niego: „Idź, obmyj się w sadzawce Siloam” – 
co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc.
A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: „Czyż to 
nie jest ten, który siedzi i żebrze?”. Jedni twierdzili: „Tak, to jest ten”, a inni 
przeczyli: „Nie, jest tylko do tamtego podobny”. On zaś mówił: „To ja jestem”.
Mówili więc do niego: „Jakżeż oczy ci się otworzyły?”.
On odpowiedział: „Człowiek, zwany Jezusem, uczynił błoto, pomazał moje oczy 
i rzekł do mnie: «Idź do sadzawki Siloam i obmyj się». Poszedłem więc, obmy-
łem się i przejrzałem”. Rzekli do niego: „Gdzież On jest?”. Odrzekł: „Nie wiem”.
Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do fary-
zeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był 
szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział 
do nich: „Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę”.
Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: „Człowiek ten nie jest od Boga, 
bo nie zachowuje szabatu”. Inni powiedzieli: „Ale w jaki sposób człowiek 
grzeszny może czynić takie znaki?”. I powstał wśród nich rozłam. Ponow-
nie więc zwrócili się do niewidomego: „A ty, co o Nim mówisz, jako że ci 
otworzył oczy?”. Odpowiedział: „To prorok”.
Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali ro-
dziców tego, który przejrzał, i wypytywali ich, mówiąc: „Czy waszym synem 
jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to sposób 
teraz widzi?”. Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: „Wiemy, że to jest nasz 
syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi; 
nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje 
lata, będzie mówił sam za siebie”. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się 
Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, 
zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: „Ma 
swoje lata, jego samego zapytajcie”.
Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do nie-
go: „Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem”. Na 
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to odpowiedział: „Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: 
byłem niewidomy, a teraz widzę”. Rzekli więc do niego: „Cóż ci uczynił? 
W jaki sposób otworzył ci oczy?”. Odpowiedział im: „Już wam powiedzia-
łem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie 
zostać Jego uczniami?”.
Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli: „To ty jesteś Jego uczniem, a my 
jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co 
do Niego zaś, to nie wiemy, skąd pochodzi”.
Na to odpowiedział im ów człowiek: „W tym wszystkim dziwne jest to, że wy 
nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłu-
chuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni 
Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu 
od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić”.
Rzekli mu w odpowiedzi: „Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?”. 
I wyrzucili go precz.
Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: „Czy 
ty wierzysz w Syna Człowieczego?”. On odpowiedział: „A któż to jest, Pa-
nie, abym w Niego uwierzył?”. Rzekł do niego Jezus: „Jest nim Ten, które-
go widzisz i który mówi do ciebie”. On zaś odpowiedział: „Wierzę, Panie!” 
i oddał Mu pokłon.
A Jezus rzekł: „Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby 
ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi”. 
Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli, i rzekli do Niego: „Czyż 
i my jesteśmy niewidomi?”. Jezus powiedział do nich: „Gdybyście byli nie-
widomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: «Widzimy», grzech 
wasz trwa nadal”.

Opowiadanie o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia podkre-
śla godność Jezusa, Syna Bożego, który jako Mesjasz i Światłość 
świata został posłany przez Boga, aby dokonywać dzieła sądu 
nad światem. Cud uzdrowienia dokonuje się w szabat (J 9, 14) 
w pobliżu sadzawki Siloam (J 9, 7. 11). Jezus, Światłość świata, 
w sposób kontrastowy staje przed człowiekiem niewidomym od 
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urodzenia. Przy końcu tej perykopy On sam wyjaśnia, że ślepo-
ta fizyczna chorego służy do przedstawienia ślepoty duchowej 
przywódców narodu żydowskiego. Jezus, Syn Człowieczy, staje 
pośrodku narodu żydowskiego jako ten, który przeprowadza po-
dział, sąd. Wskazując na tych, którzy mają wzrok, a nie widzą, 
pragnie, aby ci, którzy nie mają wzroku, przejrzeli. 

W cudzie przywrócenia wzroku niewidomemu Jezus nie po-
sługuje się tylko słowem, które leczy dzięki wierze chorego, ale 
wykonuje dodatkowe czynności (splunięcie na ziemię, uczynienie 
błota ze śliny, nałożenie błota na oczy niewidomego). Te czynności 
poprzedzające cudowne uzdrowienie, a zwłaszcza motyw ziemi, 
przypominają dzieło stworzenia człowieka (Rdz 2, 7) i wskazują 
na nowy akt stwórczy, na nowe narodzenie. Chory zostaje po-
słany do sadzawki Siloam. Nazwa ta pochodzi od hebrajskiego 
terminu szalach, który oznacza „wysłać”, „posłać”. Po uzdrowie-
niu znajomi uzdrowionego prowadzą go przed faryzeuszy, któ-
rzy dokonują jego przesłuchania. Motyw przewinienia podany 
jest w w. 14 i dotyczy naruszenia praw związanych z szabatem. 
Niewidomy, wskazując na niezaprzeczalny fakt uzdrowienia, 
podkreśla, że taki znak nie mógł być dokonany przez grzesznika. 
Cud Jezusowy jawi się więc jako potwierdzenie realizacji woli 
Bożej. Uzdrowiony daje odważne świadectwo, że Jezus jest nie 
tylko prorokiem, ale także Mesjaszem i Synem Bożym. W całej 
tej scenie Jezus jako Sędzia i Lekarz stojący w środku tego świa-
ta leczy ślepotę niewidzących i utwierdza w ślepocie widzących. 
Niemożliwość widzenia ma tu bardzo wyraźne znamiona ślepoty 
duchowej i zatwardziałości na światło prawdy.

W świetle opowiadania o uzdrowieniu niewidomego od uro-
dzenia postawa wobec cudów dokonywanych przez Jezusa sta-
nowi swoisty sąd. Ci, którzy się otwierają na nie w wierze, stają 
się naśladowcami Mistrza z Nazaretu. Osoby, które je odrzuca-
ją, pogrążają się w swojej niewierze i nie potrafią w Jezusie roz-
poznać Mesjasza i Syna Bożego. Zamykają oni oczy na znaki 

774A_Biblia_w_liturgii_Wielki_Post_inside.indd   187 16.02.2017   09:30



188 | WIELKI  POST

dokonywane przez Boga w ich życiu. Mają oni oczy, ale nie po-
trafią zobaczyć Tego, który jest Światłością. Z tego powodu są 
pogrążeni w ślepocie i ich stan jest gorszy niż stan grzeszników 
świadomych swojej sytuacji. Oni szybciej potrafią się nawrócić 
i uwierzyć w Tego, który przywraca wzrok wszystkim niewido-
mym. (ks. Mirosław S. Wróbel)
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J 3, 14-21
Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, 
tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swe-
go Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał 
życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby 
świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy 
w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo 
nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umi-
łowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto 
źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie 
zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby 
się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu”.

W czasie rozmowy z Nikodemem Jezus podejmuje kluczowe 
tematy czwartej Ewangelii, takie jak: wywyższenie Syna Czło-
wieczego, życie wieczne, dar Jednorodzonego Syna, miłość, sąd, 
zbawienie, światłość i życie w prawdzie. Tych osiem wersetów 
Ewangelii św. Jana zawiera tak skondensowaną treść teologiczną, 
że można je nazwać Ewangelią Janową w pigułce. Jezus w swo-
im nauczaniu nawiązuje do opisanego w Lb 21, 4-9 wydarzenia 
w czasie wędrówki narodu wybranego przez pustynię. Zesłanie 
jadowitych węży było karą za narzekania i szemrania przeciw 
Bogu i Mojżeszowi. Lekarstwem dla ludu, który w sytuacji za-
grożenia odczuł skruchę, był wąż miedziany sporządzony przez 
Mojżesza na polecenie Boga. Każdy człowiek ukąszony przez 
węża mógł pozostać przy życiu, jeśli spojrzał na węża miedzia-
nego (Lb 21, 9). Ewangelia św. Jana mówi o chwalebnym wywyż-
szeniu Jezusa na krzyżu (J 3, 14-16). Użyte tu słowo „wywyższyć” 
(gr. hypsoō) nawiązuje do śmierci krzyżowej Jezusa, postrzeganej 
jako moment chwały i zwycięstwa w blasku Zmartwychwstania.
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Chrystus wywyższony na krzyżu pragnie wyprowadzić nas ze 
śmierci do życia. Kontemplując z wiarą Jego oblicze, jesteśmy po-
ciągani przez miłość do życia w wolności dzieci Bożych. Chwa-
lebne oblicze Syna na krzyżu objawia nam miłość Ojca, który 
udziela nam swego najcenniejszego daru (J 3, 16). Przyjmując 
z wiarą dar Ojca, możemy powrócić z otchłani grzechu do stru-
mieni życia w głębokim przytuleniu do Ukrzyżowanego, który 
umiłował nas miłością aż do końca. W spotkaniu z Ukrzyżowaną 
Miłością pragniemy doświadczać prawdy, że Bóg jest miłością 
(1 J 4, 8. 16). Tylko takie spotkanie może pobudzić nas do głębo-
kiego świadectwa wobec współczesnego świata, że poznaliśmy 
i uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma dla nas (1 J 1, 1-4). 

W postawie pokory i zawierzenia spoglądajmy na krzyż, od-
dając wszystkie swe słabości, zaniedbania i grzechy, nasz egoizm 
i pychę Ukrzyżowanej Miłości, prosząc o serce nowe, pulsujące 
pokojem, radością i wrażliwością. Bóg nie chce śmierci grzesz-
nika, lecz pragnie, by się nawrócił i żył (Ez 18, 21-23). Jezus nie 
został posłany po to, by świat potępić, ale by świat zbawić. Nasz 
sąd nie jest odsunięty w nieokreśloną przyszłość, lecz dokonuje 
się tu i teraz poprzez nasz wybór, a jego najważniejszym kryte-
rium jest postawa wiary. Zawierzając się Ukrzyżowanej Miłości, 
zbliżamy się do Światłości świata i spełniamy wymagania prawdy. 
Postawa niewiary jest postawą odrzucenia miłości i kroczenia 
drogą ciemności, na której Szatan pragnie uczynić człowieka na-
rzędziem swojej przewrotności i zła. Blask Chrystusowego krzyża 
staje się dla nas znakiem naszego zwycięstwa, które polega na 
wychodzeniu z ciemności do światłości, z grzechu do łaski, ze 
śmierci do życia! (ks. Mirosław S. Wróbel)
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udręki i cierpienia zostaną szybko pogrążone w niepamięci, gdyż 
Pan obiecuje stworzyć nowe niebiosa i nową ziemię, a wraz z nimi 
obdarować swój lud radością i weselem. W Piśmie Świętym niebo 
i ziemia oznaczają cały świat. Tak zresztą rozpoczyna się biblijny 
opis stworzenia świata: Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię 
(Rdz 1, 1). Dzisiejsze czytanie mówi więc o stworzeniu zupełnie 
nowego świata. Do tego stopnia nowego, że odtąd nie będzie się 
nawet wracać do historii. Radość, wesele, długowieczność i moż-
liwość korzystania z owoców własnej pracy – oto marzenie ówcze-
snych ludzi. Przecież z powodu ciągłych wojen i najazdów bywa-
ło, że w ledwo wzniesionym domu nie było dane zamieszkać jego 
budowniczym ani skosztować owoców wypielęgnowanej winnicy. 
Odtąd będzie zupełnie inaczej. Wokół panuje zniechęcenie, a Bóg 
mówi: Ja uczynię z Jerozolimy wesele. Naokoło smutek i przygnę-
bienie, a w proroctwie słychać, że jej lud będzie przyczyną radości.

Sam Bóg chce rozweselić się z Jerozolimy. Dlatego woła, żeby 
pozostać Mu wiernym. Prosi o wiarę zakotwiczoną w Jego słowie, 
które jest jedynym światłem w każdej, nawet tragicznej sytuacji. 
Zachęta do wiary dociera też do naszych czasów i okoliczności 
naszego życia – tych, w których jesteśmy. Zaproszenie to można 
oprzeć jedynie na Bożym słowie, bo tylko wierność słowu spra-
wia, że człowiek podejmuje na nowo wysiłek powrotu do nadziei, 
która daje zniechęconym nową siłę. Prorok Izajasz również nas 
wzywa, byśmy przyjęli słowo Boże i żyli nim na co dzień.

Zbawcze dzieło Boga dokonuje nieustannej przemiany ca-
łego świata. Ta życiodajna obietnica znajduje swoją realizację 
w Jezusie Chrystusie, a swoją pełnię osiągnie na końcu czasów, 
o czym zapewnia nas Apokalipsa św. Jana (por. Ap 21, 1nn).  
(ks. Sławomir Radulski)

J 4, 43-54
Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, 
że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie, kiedy jednak przyszedł do 
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Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Je-
rozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto.
Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił 
wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn 
chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego 
z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, był on już bowiem umierający. 
Jezus rzekł do niego: „Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie”.
Powiedział do Niego urzędnik królewski: „Panie, przyjdź, zanim umrze 
moje dziecko”.
Rzekł do niego Jezus: „Idź, syn twój żyje”. Uwierzył człowiek słowu, które 
Jezus powiedział do niego, i poszedł.
A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn 
jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: „Wczoraj 
około godziny siódmej opuściła go gorączka”. Poznał więc ojciec, że było 
to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: „Syn twój żyje”. I uwierzył on 
sam i cała jego rodzina.
Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei.

Cud uzdrowienia syna dworzanina w Kanie Galilejskiej, nazywa-
ny drugim znakiem, łączy się z cudem przemiany wody w wino 
podczas godów w tej samej miejscowości (J 2, 1-11). Dwa cuda 
dokonane przez Jezusa w Kanie Galilejskiej tworzą w tekście Ja-
nowym inkluzję, w obrębie której ewangelista opisuje pierwsze 
objawienie Jezusa w Galilei, w Judei i w Samarii. Jezus, wcielone 
Słowo Boga, objawia swoją moc przed judaizmem ortodoksyj-
nym (Nikodem – J 3, 1-21), przed Samarytanami (kobieta sama-
rytańska – J 4, 1-26) oraz przed światem pogańskim (urzędnik 
królewski – J 4, 46-54). 

Przedstawiciel świata pogańskiego mieszkający w Kafarnaum 
i pełniący funkcję urzędnika królewskiego na obszarze Galilei 
przeżywa dramat śmiertelnej choroby własnego dziecka. Po 
usłyszeniu wielu świadectw o uzdrowicielskiej mocy Jezusa po-
stanawia osobiście zwrócić się do Mistrza z Nazaretu z prośbą 
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o pomoc w uzdrowieniu jego ukochanego syna. Urzędnik prze-
mierza drogę z Kafarnaum do Kany Galilejskiej (ok. 30 km), aby 
osobiście spotkać się z Jezusem i uwierzyć Jego słowu: Idź, syn 
twój żyje (J 4, 50). Swoją postawą pokazuje, że wiara nie jest tylko 
wynikiem spektakularnych cudów dokonywanych przez Jezusa, 
ale stanowi rzeczywistość otwarcia się na słowo Pana. Jezus nie 
pozostaje obojętny na cierpienie i ból ojca. Dokonuje uzdrowie-
nia na odległość, dostrzegając głęboką wiarę urzędnika. Wiara ta 
zostaje wzmocniona przez świadectwo sług, którzy wychodzą na 
spotkanie z powracającym urzędnikiem i zapewniają go o tym, że 
jego syn żyje. Kiedy ojciec pyta o godzinę uzdrowienia swojego 
syna, rozpoznaje, że jest to dokładnie ta godzina, w której Jezus 
zapewnił go: Syn twój żyje. To głębokie doświadczenie pozwala 
uwierzyć nie tylko samemu urzędnikowi, ale całej jego rodzinie.

Postawa urzędnika uczy nas otwartości w wierze na słowo 
Boga. Motywem naszej wiary nie powinny być jakieś sensacyj-
ne wydarzenia lub spektakularne cuda, ale słowo Boga zawarte 
w Piśmie Świętym. Urzędnik królewski uwierzył słowu, które 
skierował do niego Jezus, podobnie jak wcześniej słowu Boga 
uwierzył Abram, wychodząc z Ur Chaldejskiego do Ziemi Obie-
canej: Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał (Rdz 12, 4). 
Słowo Boże ma moc przemieniać naszą rzeczywistość i napełniać 
nas nowym życiem. Posiada moc stwórczą i skuteczną dynami-
kę. Wiara oparta na tym słowie prowadzi do życia na drodze ku 
niebu, które charakteryzuje się świętością, miłością i nadzieją na 
eschatologiczną pełnię. Wiara pogańskiego urzędnika królewskie-
go jawi się jako kolejny cud Jezusa, który naucza: Błogosławieni, 
którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20, 29). (ks. Mirosław S. Wróbel)
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Woda, która przechodziła w wielką i życiodajną rzekę, wy-
pływała spod progu świątyni. To kieruje wzrok na Boga i przy-
pomina, że życie, błogosławieństwo czy uzdrowienie biorą swój 
początek od Niego. Tylko On jest w stanie zaspokoić ludzkie 
pragnienie pełni życia. Tę wodę czerpiemy w Kościele dzięki 
sakramentom, zwłaszcza przez chrzest święty, pojednanie i Eu-
charystię. Zaczęła ona płynąć także z prawej strony, gdy żołnierz 
przebił włócznią Serce Jezusa, otwierając życiodajne strumienie 
miłosierdzia. W nich naprawdę znajdujemy uzdrowienie i peł-
nię życia, ponieważ to Chrystus jest prawdziwą świątynią, czyli 
znakiem naszego spotkania z Bogiem Ojcem. Słuchając nawo-
ływania starotestamentowych proroków w okresie Wielkiego 
Postu, mamy szczególną okazję, aby duchowo zanurzyć się jak 
Ezechiel w tej życiodajnej wodzie. Ona nie tylko uzdrawiająco 
wypełni nasze serca, ale jednocześnie sprawi, że my sami stanie-
my się źródłem wody żywej płynącej z naszego wnętrza (J 7, 38). 
(ks. Mariusz Szmajdziński)

J 5, 1-16
Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy.
W Jerozolimie zaś jest przy Owczej Bramie sadzawka, nazwana po hebraj-
sku Betesda, mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych: 
niewidomych, chromych, sparaliżowanych.
Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cier-
piał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już 
dłuższy czas, rzekł do niego: „Czy chcesz wyzdrowieć?”.
Odpowiedział Mu chory: „Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził 
do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie kiedy ja dochodzę, 
inny wstępuje przede mną”.
Rzekł do niego Jezus: „Wstań, weź swoje nosze i chodź!”. Natychmiast wy-
zdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził.
Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: „Dziś 
jest szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy”.
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On im odpowiedział: „Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje no-
sze i chodź”. Pytali go więc: „Cóż to za człowiek ci powiedział: Weź i chodź?”. 
Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim On jest; albowiem Jezus odsunął się od 
tłumu, który był w tym miejscu.
Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: „Oto wyzdrowiałeś. Nie 
grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło”. Człowiek ów 
odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześla-
dowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w szabat.

Jezus, widząc człowieka chromego, cierpiącego od trzydziestu 
ośmiu lat, nie przechodzi obok niego obojętnie. Mimo szabatu 
dokonuje jego uzdrowienia, objawiając Bożą moc. Uzdrowienie 
ma miejsce w Jerozolimie, przy sadzawce Betesda, w pobliżu 
świątyni. W tym miejscu gromadziło się wielu chorych, którzy 
czekali na poruszenie wody i na uzdrowienie. Człowiek chromy 
skarży się Jezusowi, że nie ma nikogo, kto pomógłby mu wejść 
do sadzawki. Kiedy po poruszeniu wody pragnie do niej wejść, 
zawsze ktoś inny go wyprzedza. Jezus swój cud poprzedza pyta-
niem skierowanym do chorego: Czy chcesz wyzdrowieć? Słysząc 
pełną desperacji odpowiedź chorego, Jezus kieruje do niego sło-
wa: Wstań, weź swoje nosze i chodź! Chory natychmiast wyko-
nuje polecenie Jezusa. Po trzydziestu ośmiu latach cierpienia 
doświadcza miłosiernego działania Boga w osobie Jezusa. Nie 
waha się wykonać czynności zabronionej w szabat, gdyż autory-
tet Jezusa stawia wyżej niż zachowywanie litery prawa. Chociaż 
nie zna Jezusa po imieniu, to jednak staje się Jego posłusznym 
uczniem, gdyż doświadcza Jego miłosiernej miłości. W spotka-
niu z uzdrowionym w świątyni Jezus kieruje do niego słowa: Oto 
wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie 
przydarzyło (J 5, 14). Tym sposobem wiąże uzdrowienie z choroby 
z uzdrowieniem wewnętrznym z grzechu. Zachęca uzdrowione-
go, aby więcej nie grzeszył, gdyż każdy grzech prowadzi do du-
chowej śmierci. Uzdrowiony bierze sobie do serca naukę Jezusa 
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i świadczy o swoim Uzdrowicielu wobec przywódców żydowskich, 
którzy prześladują Go i żywią wobec Niego zabójcze zamysły.

Scena uzdrowienia chromego przy sadzawce Betesda uczy 
nas, że Jezus z wrażliwością i miłością pochyla się nad ludzką 
chorobą i słabością. Uzdrawia On nie tylko ciało, ale także ludz-
ką duszę. Pragnie, aby człowiek doświadczył prawdziwej mocy 
Boga, który zstąpił na świat w osobie Jezusa. Mistrz z Nazaretu 
nie zważa na szabat. Życie ludzkie jest dla Niego ważniejsze niż 
litera prawa. Wykazuje, że jest Panem szabatu, który działa na 
polecenie swego Ojca. Doświadczając mocy Jezusa, jesteśmy na 
wzór uzdrowionego zachęceni do dzielenia się z innymi magna-
lia Dei, które Pan czyni w naszym życiu. Świadectwo życia oraz 
szczere nawrócenie są znakiem przynależności do Pana. Stajemy 
się Jego uczniami, którzy przemierzają szlak ziemskiej wędrówki 
ze wzrokiem skierowanym ku niebu. Tylko wtedy w naszym życiu 
możemy doświadczyć zwycięstwa nad Szatanem i grzechem. Nie 
lękamy się wówczas prześladowań i zabójczych intencji przeciw-
ników, gdyż nosimy w sobie przekonanie zwycięskich uczniów 
Chrystusa. (ks. Mirosław S. Wróbel)
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nał z Bogiem wszystkich ludzi. Jego ofiara miłości dała dostęp 
do zbawienia wszystkim narodom i otworzyła drzwi wolności 
marniejącym w ciemnościach grzechu. (ks. Sławomir Radulski)

J 5, 17-30
Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat.
Lecz Jezus im odpowiedział: „Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam”.
Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał 
szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu.
W odpowiedzi na to Jezus im mówił: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 
Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. 
Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje 
Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże 
Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, 
tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi ni-
kogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, 
tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, 
który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa 
mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod 
sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, 
kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak 
Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to Synowi: mieć życie w so-
bie. Dał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym.
Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są 
w grobach, usłyszą głos Jego: i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na 
zmartwychwstanie do życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwych-
wstanie do potępienia.
Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest spra-
wiedliwy; szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał”.

Dzisiejsza perykopa ewangeliczna następuje bezpośrednio po opi-
sie uzdrowienia chromego przy sadzawce Betesda. Jezus wyjaśnia 
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duchowe znaczenie dokonanego czynu. Choć jest krytykowany 
przez władze żydowskie za przekroczenie prawa szabatu, to jed-
nak swoje działanie uzasadnia swoją szczególną relacją z Ojcem. 
Ścisła komunia pomiędzy Ojcem i Synem jest mocno akcento-
wana na kartach czwartej Ewangelii. Jezus podkreśla stwórcze 
działanie Boga, które trwa przez cały czas aż do tej chwili. W to 
Boże działanie włącza się także Jezus wybrany i posłany przez 
samego Ojca. Jezus współpracuje z Ojcem w stwórczym dziele 
zbawienia aż do uzyskania eschatologicznej pełni.

Słowa Jezusa, które negują prawo szabatu oraz czynią Go 
równym Bogu, oburzają przedstawicieli judaizmu. Zaczynają oni 
żywić niechęć wobec Niego i pragną Go zgładzić. Jezus rozwija 
tę problematykę w swojej dalszej mowie: Syn nie może niczego 
czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca (J 5, 19), Ojciec zaś z mi-
łości ukazuje Synowi to wszystko, co sam czyni. Dzięki temu Je-
zus staje się dla ludzkości obliczem miłosiernego Boga. Stwórcze 
działanie Ojca skoncentrowane jest na zwycięstwie nad śmiercią 
i na obdarowywaniu życiem. W to działanie wpisuje się cudowne 
uzdrowienie paralityka dokonane przez Jezusa. Ojciec cały sąd 
przekazuje Synowi. W Jezusie obecna jest cała pełnia bóstwa, 
dlatego kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go 
posłał (J 5, 23). Relacja wobec Jezusa ukazuje w ten sposób naszą 
pozycję wobec Boga Stwórcy. Dzięki Jezusowi ludzkość zostaje 
obdarowana życiem pochodzącym od samego Boga. Każdy, kto 
słucha słowa Jezusa objawiającego zamysły Boga, zostaje wskrze-
szony ze śmierci do życia. Dzięki Niemu do życia zostaną wzbu-
dzeni zarówno ci, którzy umarli na duchu, jak i ci, którzy umarli 
cieleśnie. Słowo Jezusa inauguruje nowe stworzenie, dzięki któ-
remu człowiek z grzechu i śmierci może wraz ze swym Zbawcą 
przechodzić drogę paschalną ku życiu wiecznemu. 

Tekst dzisiejszej Ewangelii uczy nas o istocie działania Jezu-
sa ściśle złączonego ze stwórczym dziełem Ojca. Jezus w swoim 
działaniu ukazuje Boże przymioty, dzięki którym może podjąć 
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misję zbawienia świata. Jego dzieło polega na obdarowywaniu 
życiem wszystkich pogrążonych w cieniu śmierci duchowej i fi-
zycznej. Dzieło to nie jest ograniczone tylko do grupy naśladow-
ców Jezusa, ale ma wymiar uniwersalny. Wywyższony na krzy-
żu Jezus pragnie przyciągnąć do siebie wszystkich bez wyjątku  
(J 12, 32). Tylko z Nim możliwe jest nasze zwycięstwo nad śmiercią 
i wejście do krainy wiecznego szczęścia. (ks. Mirosław S. Wróbel)
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cą i ma moc skutecznie ochronić Izraela przed gniewem Boga. 
My natomiast mamy pewność jeszcze co do jednej istotnej rze-
czy: ludzka słabość nie stanie się nigdy przeszkodą w realizacji 
tego, co Bóg obiecał nie tylko Abrahamowi i jego potomstwu, 
ale również wszystkim innym ludom na ziemi (por. Rdz 12, 3).  
(ks. Janusz Lemański)

J 5, 31-47
Jezus powiedział do Żydów: „Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, 
świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadec-
two o Mnie; a wiem, że świadectwo, które o Mnie wydaje, jest prawdziwe.
Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam 
na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, 
co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem.
Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi 
do wypełnienia; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. 
Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście 
ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza; nie macie także Jego sło-
wa, trwającego w was, bo wy nie uwierzyliście Temu, którego On posłał.
Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: 
to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do 
Mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem was, że 
nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie 
przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to 
przyjęlibyście go. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie od-
bieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?
Nie sądźcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarży-
cielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak 
wierzyli Mojżeszowi, to i Mnie wierzylibyście. O Mnie bowiem on pisał. Jeżeli 
jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli?”.

Dzisiejsza perykopa z Ewangelii według św. Jana ukazuje rolę 
świadectwa o Jezusie jako Mesjaszu i Synu Bożym. Jezus nie 
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wydaje sam o sobie świadectwa, lecz czynią to inni. Wśród nich 
najbardziej prawdziwe i wiarygodne jest świadectwo Ojca. Oj-
ciec w Chrystusie objawia ludzkości samego siebie i wydaje świa-
dectwo o swym Synu. Użyty w tym tekście czasownik martyreō 
‘świadczyć’ w czasie perfectum wskazuje na trwałość i wieczny 
charakter świadectwa Ojca. Jezus nie przychodzi sam od siebie, 
lecz zostaje posłany przez swojego Ojca. Jako posłany zyskuje 
nie tylko autorytet działania od Boga, ale objawia się jako jedno 
z Ojcem i jako Ten, który ma uczestnictwo w dziele Ojca. 

W Ewangelii według św. Jana Jezus wielokrotnie zwraca się 
do Boga, używając słowa „Ojcze” (J 11, 41; 12, 27. 28; 17, 1. 5. 
11. 21. 24. 25). Ujawnia w ten sposób swoją tożsamość Syna. 
Boże synostwo Jezusa zostaje wielokrotnie wyrażone na kartach 
czwartej Ewangelii przez świadectwo spotykających Go osób: 
Jana Chrzciciela (J 1, 34 – On jest Synem Bożym), Natanaela  
(1, 49 – Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym), Marty (J 11, 27 – Ty jesteś 
Mesjasz, Syn Boży). Posłanie Syna przez Ojca potwierdzają także 
dzieła dokonywane przez Jezusa (J 5, 36) oraz Pisma (J 5, 39).  
Stanowią one istotne świadectwo o Chrystusie jako Słowie wypo-
wiedzianym przez Ojca. Dzieła, które zostały przekazane Synowi 
do wypełnienia, są całkowicie zespolone ze zbawczym zamysłem 
Ojca i w ten sposób ukazują tożsamość Jezusa jako Syna Bożego 
realizującego wolę Ojca. Brak wiary w Jezusa i Jego dzieła powo-
duje zamknięcie na Boga i niemożność oglądania Jego oblicza 
oraz słuchania Jego głosu. Niewiara to postawa zamknięcia się 
na słowo Boga objawione w osobie Syna.

Ważną rolę w dawaniu świadectwa o Jezusie odgrywa Jan 
Chrzciciel. W J 5, 33-35 sam Jezus odnosi się w swoim naucza-
niu do świadectwa Jana, charakteryzując je jako pierwsze i praw-
dziwe, lecz tylko czasowe. Jan jako pierwszy daje świadectwo 
prawdzie, jednakże jego płonąca lampa ma ograniczony czas. 
Jawi się on jako świadek ziemski, doczesny, który prowadzi do 
Jezusa – Światłości nieskończonej. Ważnym świadkiem Boskiej 
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tożsamości Jezusa są Pisma, które objawiają Jezusa – prawdziwe 
źródło życia wiecznego. W tym kontekście ziemskie świadectwo 
Jana jawi się jako ściśle podporządkowane niebiańskiemu świa-
dectwu Ojca, Syna i Ducha Świętego, objawionemu w dziełach, 
słowach i pismach.

Wszyscy ci, którzy zamknęli się na zbawczą misję Jezusa, będą 
osądzeni przez Mojżesza. Jezus naucza, że Mojżesz pisał o Nim, 
dlatego wszyscy, którzy wierzą Mojżeszowi, powinni uwierzyć 
także Synowi Bożemu (J 5, 46). Podkreślając tę prawdę, słowa 
dzisiejszej Ewangelii zachęcają nas, abyśmy przyjmując z wiarą 
osobę Syna Bożego, głęboko rozważali tajemnicę Boga Ojca.  
(ks. Mirosław S. Wróbel)
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ców: Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za 
nim (Mdr 2, 18). (ks. Bogdan Poniży)

J 7, 1-2. 10. 25-30
Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi za-
mierzali Go zabić.
A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. Kiedy zaś bracia Jego udali się 
na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie.
Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: „Czyż to nie jest Ten, którego 
usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzch-
nicy naprawdę się przekonali, że On jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, 
skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wie-
dział, skąd jest”.
A Jezus, nauczając w świątyni, zawołał tymi słowami: „I Mnie znacie, i wiecie, 
skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam z siebie; lecz prawdomówny 
jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Nie-
go jestem i On Mnie posłał”.
Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, po-
nieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła.

Pomimo zabójczych intencji ze strony niektórych przeciwników 
Jezus przybywa skrycie do Jerozolimy na Święto Namiotów. Przy-
chodzi jako Mesjasz posłany przez Ojca. Chociaż znane jest Jego 
pochodzenie z Nazaretu, to jednak o wiele ważniejsze jest roz-
poznanie Jego pochodzenia od Boga. Jest to zadanie wszystkich, 
którzy pragną zbliżyć się do Boga. 

W Jerozolimie nikt nie jest w stanie podnieść ręki na Jezusa, 
ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła. Termin „godzina” na 
kartach czwartej Ewangelii ma bardzo głębokie znaczenie teolo-
giczne. Może on oznaczać czas, w którym dokonuje się wydarzenie 
zbawcze: czas kultu Ojca w Duchu i prawdzie (J 4, 21. 23); czas 
zmartwychwstania umarłych (J 5, 25. 28-29); czas prześladowania 
i rozproszenia uczniów (J 16, 2. 32). W perykopie o Kanie Gali-
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lejskiej, gdzie Jezus objawił początek swoich znaków, znajdujemy 
także wzmiankę o godzinie, która jeszcze nie nadeszła (J 2, 4).  
Święty Jan przez zastosowanie tego terminu stwarza w swojej 
narracji pewne napięcie, które polega na oczekiwaniu momentu 
nadejścia jakiegoś ważnego wydarzenia. We fragmentach J 7, 30 
i J 8, 20 Żydzi próbują pojmać Jezusa, ale nie mogą tego uczynić, 
ponieważ nie nadeszła jeszcze Jego godzina. Widać stąd, że na-
dejście godziny nie zależy od woli nieprzyjaciół Jezusa. Realizacja 
godziny wskazuje na fakt rozpoczęcia Paschy – przejścia Jezusa 
z ziemi do Ojca w niebie (J 13, 1). Wywyższenie Jezusa rozpoczy-
na się z chwilą wejścia w Jego uniżenie aż do końca, do śmierci 
krzyżowej. Całe życie Jezusa ukierunkowane jest na tę godzinę.

Rodzi się więc pytanie, kiedy owa godzina Jezusa realizuje się 
w czwartej Ewangelii? Ostatni okres ziemskiego życia Jezusa roz-
poczyna się, gdy Najwyższa Rada Żydowska podejmuje decyzję 
skazania Jezusa na śmierć (J 11, 53. 55; 12, 1). Następnego dnia 
Jezus wyraźnie mówi, że godzina Jego nadeszła (J 12, 23). Jest to 
więc godzina związana z Paschą – z Męką, Śmiercią i Zmartwych-
wstaniem Jezusa. W niej jest realizowany Boży plan zbawienia. 
Jest to również godzina miłości aż do końca. W godzinie tej moż-
na dostrzec cierpienie i chwałę (J 12, 23). W J 19, 14 ewangelista 
konkretyzuje ową godzinę i stwierdza, że jest to około godziny 
szóstej, czyli w samo południe, kiedy w świątyni rozpoczynano 
składać w ofierze baranki paschalne. Chwalebna śmierć Jezusa 
objawia miłość Ojca i Syna. Realizacja godziny Ojca przez Syna 
poprzez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie wiąże się z Jego wy-
wyższeniem. Ziemia w godzinie tej dotyka pocałunkiem miło-
ści szczytów nieba. Każdy z nas zaproszony jest do wejścia w tę 
godzinę i do osobistego spotkania z Mesjaszem posłanym przez 
Ojca, który przybywa do Jerozolimy naszego serca, aby objawiać 
nam prawdę o Bogu, o człowieku i o otaczającej rzeczywistości. 
Od wejścia w tę godzinę zależy kształt naszego życia oraz nasze 
wejście do wieczności. (ks. Mirosław S. Wróbel)
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miejscowości, Anatot. Być może właśnie to wydarzenie przyczy-
niło się do powstania cytowanego przez Jezusa przysłowia: Ża-
den prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie (Łk 4, 24).

Naprzeciwko siebie stają prorok oraz oskarżający go słuchacze. 
Tekst przytacza wyrok, który wydali na swego rodaka: Zniszcz-
my drzewo w pełni jego sił, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego 
imienia niech już nikt nie wspomina! (Jr 11, 19b). Zamierzali 
oni wymazać imię Jeremiasza przez morderstwo dokonane na 
bezpotomnym przedstawicielu rodu. Prorok, uznając swe życie 
za najcenniejszy dar pochodzący od Pana i do Niego należący, 
nie szuka odwetu, nie knuje planu zemsty, lecz rozstrzygnięcie 
pozostawia Bogu. Bóg jako sprawiedliwy sędzia nie kieruje się 
pozorami, lecz bada nerki i serce (Jr 11, 20), czyli przenika czło-
wieka do głębi jego jestestwa i zna całą prawdę o nim. Wszelkie 
ludzkie zamiary, nawet te najtajniejsze i niedostępne dla osób 
postronnych, są dla Niego całkowicie jawne.

Odrzucenie proroka przez rodaków, porównanie jego cierpli-
wości do baranka pokornie znoszącego cierpienia, wydanie wy-
roku śmierci na niewinnego sprawiły, iż w pierwszych wiekach 
widziano w Jeremiaszu typ odrzuconego i cierpiącego Jezusa. 
Oprócz podobieństw jest jednak także wyraźna różnica: podczas 
gdy Jeremiasz pragnie oglądać karę wymierzoną swym przeciw-
nikom (Jr 11, 20), Jezus przebacza swym oprawcom i modli się 
za nich (Łk 23, 34). (ks. Piotr Jaworski)

J 7, 40-53
Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: „Ten prawdziwie 
jest prorokiem”. Inni mówili: „To jest Mesjasz”. „Ale – mówili drudzy – czyż 
Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pocho-
dził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid?”. 
I powstał w tłumie rozłam z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet poj-
mać, lecz nikt nie podniósł na Niego ręki.
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Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: 
„Czemu Go nie pojmaliście?”.
Strażnicy odpowiedzieli: „Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten czło-
wiek”.
Odpowiedzieli im faryzeusze: „Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze 
zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna 
Prawa, jest przeklęty”.
Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem 
przyszedł do Niego: „Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw 
nie przesłucha i nie zbada, co on czyni?”.
Odpowiedzieli mu: „Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden pro-
rok nie powstaje z Galilei”.
I rozeszli się – każdy do swego domu.

Akcja dzisiejszej perykopy z Ewangelii według św. Jana rozgrywa 
się w Jerozolimie podczas Święta Namiotów. Tekst odzwierciedla 
dyskusję teologiczną wspólnoty Janowej na temat Boskich prero-
gatyw Posłańca oraz zachęca do trwania mocą wiary w łączności 
z Jezusem. Kontekst poprzedni tej perykopy wskazuje na to, że 
Żydzi dyskutowali między sobą w kwestii utożsamienia Jezusa 
z oczekiwanym Mesjaszem. Zastanawiali się najpierw nad samym 
czasem nadejścia Mesjasza (J 7, 26-27), a następnie rozważali 
kwestię miejsca Jego pochodzenia (J 7, 41-43). Kwestionowali 
mesjańską godność Jezusa przede wszystkim z dwóch powodów. 
Po pierwsze uważali, że w czasie nadejścia Mesjasza nikt nie bę-
dzie wiedział, jakie jest Jego pochodzenie. Tymczasem wszyscy 
wiedzieli dokładnie, skąd pochodzi Jezus. Po drugie stwierdzali, 
że według tradycji Mesjasz miał pochodzić z Betlejem, z miasta 
Dawidowego, podczas gdy Jezus pochodził z Galilei. 

W wyniku dyskusji dochodzi do radykalnej różnicy stano-
wisk. Obok tych, którzy mogli uwierzyć Jezusowi i uznać Go za 
Mesjasza, są także strażnicy i przedstawiciele zwierzchników 
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żydowskich. Spotykają się oni z ostrą reprymendą ze strony fa-
ryzeuszów. Oprócz Żydów pragnących zabić Jezusa występują 
także ci, którzy podziwiają naukę Jezusa, prowadzą dyskusję 
na Jego temat oraz otwierają się w wierze na Jego orędzie. Ich 
przykładem może być Nikodem, faryzeusz i dostojnik żydowski, 
który pod osłoną nocy rozmawiał niegdyś z Jezusem i uznawał 
Jego pochodzenie od Boga (J 3, 1-21). W naszym tekście broni on 
Jezusa, wskazując na konieczność wcześniejszego przesłuchania 
człowieka przed jego potępieniem. Spotyka się on jednak z drwi-
ną i niezrozumieniem ze strony swoich towarzyszy.

Dzisiejsza Ewangelia wzywa nas do zajęcia stanowiska w spo-
rze na temat mesjańskiej i Boskiej godności Jezusa. Ewangelista 
podkreśla, że w kwestii tej nie można być obojętnym. Tylko w wie-
rze możemy przyjąć tajemnicę Jezusa z Nazaretu. Podobnie jak 
mieszkańcy Jerozolimy i jak Nikodem powinniśmy się otwierać 
na Jego moc w naszej konkretnej historii życia. Kontemplowanie 
Wcielonego Słowa w jego historycznych uwarunkowaniach po-
zwala nam na głębokie zanurzenie w tajemnicy Mesjasza i Boga, 
który zstąpił z nieba dla naszego zbawienia. Wszelkie zamknięcie 
i grzech czynią z nas przeciwników Jezusa, którzy nie potrafią 
dostrzec Jego działania jako Posłańca Bożego. Jezus objawia nam 
tajemnicę Ojca i prowadzi nas do źródeł zbawienia. W Jezusie, 
Synu Bożym i Mesjaszu z Nazaretu, możemy rozpoznać miłujące 
oblicze Ojca. W Nim możemy też do głębi kontemplować nasze 
człowieczeństwo, zanurzając się w zdrojach naszego zbawienia. 
(ks. Mirosław S. Wróbel)
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J 11, 1-45; krótsza: J 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45
Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry, Marty. Maria zaś 
była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. 
Jej to brat, Łazarz, chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: 
„Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz”. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: 
„Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn 
Boży został otoczony chwałą”.
A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza.
Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. 
Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: „Chodźmy znów do Judei”.
Rzekli do Niego uczniowie: „Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamieno-
wać i znów tam idziesz?”.
Jezus im odpowiedział: „Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeśli ktoś 
chodzi za dnia, nie potyka się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli 
jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła”.
To powiedział, a następnie rzekł do nich: „Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, 
lecz idę go obudzić”.
Uczniowie rzekli do Niego: „Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje”. Jezus jed-
nak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie.
Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: „Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie 
tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego”.
A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: „Chodźmy także i my, 
aby razem z Nim umrzeć”.
Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego 
w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów. I wielu 
Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata.
Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotka-
nie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: „Panie, gdybyś 
tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, 
o cokolwiek byś prosił Boga”.
Rzekł do niej Jezus: „Brat twój zmartwychwstanie”.
Marta Mu odrzekła: „Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwych-
wstania w dniu ostatecznym”.
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Powiedział do niej Jezus: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we 
Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, 
nie umrze na wieki. Wierzysz w to?”.
Odpowiedziała Mu: „Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn 
Boży, który miał przyjść na świat”.
Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, mówiąc: 
„Nauczyciel tu jest i woła cię”. Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko 
i udała się do Niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż 
w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią 
w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za 
nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać.
A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go, padła Mu 
do nóg i rzekła do Niego: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”.
Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy razem z nią 
przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: „Gdzie go położyliście?”.
Odpowiedzieli Mu: „Panie, chodź i zobacz!”. Jezus zapłakał. Żydzi więc mó-
wili: „Oto jak go miłował!”. Niektórzy zaś z nich powiedzieli: „Czy Ten, który 
otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?”.
A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była 
to pieczara, a na niej spoczywał kamień.
Jezus powiedział: „Usuńcie kamień!”.
Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: „Panie, już cuchnie. Leży bowiem 
od czterech dni w grobie”.
Jezus rzekł do niej: „Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz 
chwałę Bożą?”.
Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: „Ojcze, dziękuję 
Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale 
ze względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że 
Ty Mnie posłałeś”. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: „Łazarzu, 
wyjdź na zewnątrz!”. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opa-
skami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: „Rozwiążcie 
go i pozwólcie mu chodzić”.
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Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Je-
zus dokonał, uwierzyło w Niego.

Wskrzeszenie Łazarza z Betanii jest opisane tylko na kartach 
czwartej Ewangelii. To ostatni ze znaków Jezusa, który staje się 
przyczyną podjęcia decyzji o Jego pojmaniu i śmierci. Znak ten 
w narracji całej Ewangelii jawi się jako zapowiedź zwycięstwa 
Jezusa nad śmiercią w blasku Zmartwychwstania. Imię Łazarz 
(gr. Lazaros) pochodzi od hebrajskiego imienia Eleazar ‘Bóg 
wspomógł’. Siostry Łazarza, widząc, że choroba brata jest po-
ważna, posłały wiadomość do Jezusa, wierząc, że Mistrz z Naza-
retu dokona cudu jego uzdrowienia. Jezus jednak nie przybywa 
do Betanii zaraz po otrzymaniu tej wiadomości. Stwierdza, że 
choroba ta nie zmierza ku śmierci, lecz ku Bożej chwale. Jezus 
wskazuje, że cierpienie ukrywa w sobie jakiś głębszy sens, który 
prowadzi ku uwielbieniu Boga i zbawieniu człowieka.

Słowo „śmierć” ma w tej Ewangelii podwójne znaczenie: du-
chowe i fizyczne. Ktoś może być fizycznie żywy, lecz martwy du-
chowo, bądź też na odwrót, jak w przypadku Łazarza: fizycznie 
umarły, a duchowo żywy. Według św. Augustyna: „Śmierci ciała 
lękają się wszyscy, ale śmierci prawdziwej, bo wiecznej, tylko nie-
liczni”. Cztery dni śmierci Łazarza mogą symbolizować ludzkie 
życie. Pierwszy dzień to dzień naszych narodzin, który jest począt-
kiem naszej drogi ku śmierci. Drugi dzień to nasze całe ziemskie 
życie, spowite lękiem przed śmiercią. Trzeci dzień to dzień naszego 
powrotu do ziemi. Natomiast czwarty dzień to rzeczywistość po 
śmierci, którą możemy przez pryzmat wiary postrzegać jako życie 
wieczne w niebie bądź też przez pryzmat niewiary jako ciemność, 
pustkę i niebyt. Po usunięciu kamienia na rozkaz Jezusa następu-
je zwycięstwo życia nad śmiercią oraz światłości nad ciemnością.

Główne orędzie tekstu jest zawarte w słowach Jezusa wypo-
wiedzianych do Marty: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. 
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Kto we Mnie wierzy, to choćby i umarł, żyć będzie. Jezus jest Zba-
wicielem wyprowadzającym ludzkość z grobowej ciemności grze-
chu ku światłości poranka zmartwychwstania. Jezus nie uwalnia 
nas od naszej śmiertelności fizycznej, lecz zbawia przez śmierć. 
Tak jak Jego droga wiodła przez Mękę i Śmierć ku Zmartwych-
wstaniu, tak też droga każdego człowieka przechodzi przez próg 
śmierci, który nie jest pustką i kresem, lecz początkiem nowe-
go życia. Wskrzeszenie Łazarza jest zapowiedzią ostatecznego 
zwycięstwa Jezusa nad śmiercią, w którym uczestniczą wszyscy 
wierzący. Wiara w Jezusa jest nieodzownym warunkiem, któ-
ry pozwala człowiekowi otworzyć się na działanie Boga, wejść 
z Nim w żywą wspólnotę i doświadczyć zwycięstwa życia nad 
śmiercią. W Jezusie możemy przezwyciężyć strach przed śmier-
cią i żyć w blasku miłości, odczuwając w sercu pokój i radość. 
(ks. Mirosław S. Wróbel)
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dziwym kapłanem, choć właśnie kapłani żydowscy wydali Go 
na śmierć. Krótki fragment listu, który dziś czytamy w liturgii, 
wykazuje to w dwóch etapach. Jezus już za swych dni doczesnych 
pełnił funkcje kapłańskie, zanosząc gorące prośby i błagania. Jest 
to niewątpliwie nawiązanie do konania Chrystusa w Ogrójcu. 
Ewangeliści niewiele mówią na ten temat, jedynie Łukasz wska-
zuje na znamienny szczegół: Jezusowa udręka osiągnęła swój 
szczyt, co wyraziło się krwawym potem.

Nasz autor nawiązuje do tego wydarzenia w wymowny spo-
sób, ukazując ludzki wymiar Męki Chrystusa. Doświadczył On 
bowiem trwogi konania wobec zagrożenia śmiercią: zanosił 
gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od 
śmierci. Autor nie precyzuje, o co Jezus błagał w Ogrójcu swe-
go Ojca: czy błagał za siebie, lękając się śmierci, czy raczej za 
grzeszników, o odpuszczenie im win i możliwość zjednoczenia 
z Bogiem? W tym drugim przypadku Jego modlitwa została wy-
słuchana. Przecież taki był cel Jego Męki i Śmierci. Modlił się 
On w Getsemani, aby Jego misja przyniosła oczekiwany cel. Jeśli 
prosił za grzeszników i za nich zanosił przebłagalne modlitwy, to 
rzeczywiście został wysłuchany. Uległość Jezusa jest w najwyż-
szym stopniu aktem przebłagania za nasze nieposłuszeństwo.  
(ks. Antoni Tronina)

J 12, 20-33
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli 
też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy 
Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł 
i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.
A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został otoczony 
chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno 
pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli 
obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto 
nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto 

774A_Biblia_w_liturgii_Wielki_Post_inside.indd   246 16.02.2017   09:30



5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU,  rok B | 247

zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie 
i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.
Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie 
od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, 
wsław imię Twoje!”. Wtem rozległ się głos z nieba: „Już wsławiłem i jeszcze 
wsławię». Stojący tłum to usłyszał i mówił: „Zagrzmiało!”. Inni mówili: „Anioł 
przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu 
na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. 
Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad 
ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”.
To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

Jezus kieruje do Greków przybyłych do Jerozolimy na święto 
Paschy naukę o misterium paschalnym. Jego wypowiedź roz-
poczyna się od słów: Nadeszła godzina (J 12, 23). Nadejście go-
dziny w Ewangelii według św. Jana łączy się ze świętem Paschy 
– z Męką i uwielbieniem Syna Człowieczego. W ten sposób jest 
realizowany Boży plan zbawienia. Jest to również godzina miłości 
aż do końca. W czwartej Ewangelii godzina oznacza uwielbienie 
Syna Człowieczego poprzez wywyższenie na krzyżu i powrót do 
nowego życia poprzez Zmartwychwstanie. Jezus podaje klarow-
ny przykład ziarna pszenicy, które musi obumrzeć w ziemi, aby 
przynieść plon obfity. Za jego pomocą też poucza swych uczniów 
o darze życia wiecznego, dostępnego dla tych, którzy potrafią 
nienawidzić swego życia na tym świecie (J 12, 25). 

Służba Jezusowi polega na chodzeniu za Nim. Na tej drodze 
za Jezusem człowiek, ofiarowując swoje życie na wzór Mistrza, 
może osiągnąć prawdziwą wolność. Na drodze służby i oddania 
wierny uczeń zostaje uczczony przez Ojca, który obdarowuje 
go najcenniejszym darem życia wiecznego. Jezus w wewnętrz-
nym zmaganiu przyjmuje wolę Boga, aby zrealizować Boży plan 
zbawienia i wsławić imię Ojca. Zapowiada też swoją Śmierć na 
krzyżu, która w Bożym zamyśle jawi się jako chwalebne wy-
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wyższenie. Jej skutkiem jest zwycięstwo nad Szatanem, władcą 
tego świata, oraz zbawienie całej ludzkości. Ponadto Jezus pod-
kreśla, że gdy zostanie nad ziemię wywyższony, wówczas przy-
ciągnie wszystkich do siebie. Aby mogło się to urzeczywistnić, 
potrzebna jest wiara w Syna Bożego, która stanowi kryterium 
podziału (sądu) na otrzymujących i odrzucających życie wieczne  
(por. J 3, 36). Tylko osoba Jezusa Chrystusa jest w stanie ukoić 
najgłębsze pragnienia człowieka, obdarowując go wiekuistym 
szczęściem (J 4, 14). Ci, którzy w wierze przyjmują Jezusa, po-
trafią rozpoznać, że ma On moc obdarowania życiem wiecznym. 
Podobnie jak pierwszy Adam poprzez swoje nieposłuszeństwo 
Bogu sprowadził na ludzkość śmierć, tak Chrystus, Nowy Adam, 
poprzez swe posłuszeństwo aż do końca obdarza wszystkich wie-
rzących życiem wiecznym (por. J 17, 2; Rz 5, 17).

Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do wnikania w głębię ta-
jemnicy paschalnej Jezusa. Droga z Jezusem, polegająca na ob-
umieraniu dla tego świata, wiedzie przez krzyż ku zmartwych-
wstaniu. Na tej drodze człowiek nigdy nie pozostaje sam. Jezus 
z wysokości krzyża pragnie każdego przyciągnąć do siebie, aby 
ukazać blask bezinteresownej miłości i objawić oblicze miłosier-
nego Ojca. Jesteśmy wezwani, aby wraz z Jezusem odbywać sąd 
nad tym światem i uczestniczyć w zwycięstwie życia nad śmier-
cią, dobra nad złem i prawdy nad kłamstwem. (ks. Mirosław  
S. Wróbel)
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otworzył się na sprawiedliwość, która jest wielkim darem łaski 
i Bożego miłosierdzia.

Nowy początek, jaki św. Paweł przeżył w spotkaniu ze zmar-
twychwstałym Chrystusem, stał się dla niego żywym procesem 
dalszego poznawania Paschy Chrystusa, by w ten sposób na za-
wsze Go pozyskać i w Nim się znaleźć. Istotą tego procesu jest 
przeżywanie swoich cierpień i krzyża w zjednoczeniu z Chry-
stusem, by mieć udział w mocy Jego zmartwychwstania. Święty 
Paweł, chlubiąc się takim doświadczeniem, wyznaje z pokorą, 
że w tej dziedzinie nie jest jeszcze doskonały. Nie traktuje więc 
swego życia jako spełnionego, ale używając metafory sportowej, 
porównuje je do biegu po nagrodę nieba.

Pawłowa lekcja paschalnego życia przypomina o konieczności 
pozostawienia tego wszystkiego, co trzyma nas w niewoli grzechu. 
Zamiast zadręczać się grzeszną przeszłością lub usprawiedliwiać 
siebie, trzeba ją oddać Chrystusowi w sakramencie pokuty. Jedy-
nie wyzwoleni z kajdan trzymających nas przy ziemi będziemy 
w stanie biec ku niebu. Nie będzie to jednak możliwe, jeśli tak 
jak św. Paweł nie przyjmiemy własnych słabości i cierpienia, by 
w nich doświadczać mocy zmartwychwstałego Chrystusa. Tyl-
ko ona bowiem sprawia, że nasz życiowy bieg z przeszkodami 
stopniowo zbliża nas ku mecie wiecznego zbawienia. (ks. Stani-
sław Haręzga)

J 8, 1-11
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały 
lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich.
Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, 
którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrod-
ku, powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwyco-
no na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. 
A Ty co powiesz?”. Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go  
oskarżyć.
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Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu 
Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: „Kto z was jest bez grzechu, niech 
pierwszy rzuci w nią kamieniem”. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi.
Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od star-
szych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku.
Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: „Kobieto, gdzież oni są? Nikt 
cię nie potępił?”. A ona odrzekła: „Nikt, Panie!”. Rzekł do niej Jezus: „I Ja cie-
bie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz”.

Uczeni w Piśmie i faryzeusze, pragnąc podważyć autorytet Jezusa, 
przyprowadzają do Niego kobietę pochwyconą na cudzołóstwie. 
Zdanie Jezusa w tej sprawie staje się dla Jego przeciwników pro-
bierzem, na ile przestrzega On Prawa Mojżeszowego. Intencją 
oskarżycieli jest wyraźne przeciwstawienie autorytetu Mojżesza 
autorytetowi Jezusa. Wszelkie sprzeczności w tym zakresie mogły 
być traktowane jako motyw Jego oskarżenia. Na taką intencję 
Jego przeciwników wskazuje ich pośpiech oraz brak współwin-
nego mężczyzny i męża oskarżonej kobiety. 

Jezus staje przed trudnym dylematem. Uniewinnienie kobiety 
jest sprzeczne z Prawem Mojżeszowym, natomiast wydanie na 
nią wyroku śmierci przez ukamienowanie jest sprzeczne z Jego 
nauką o przebaczeniu i miłosierdziu Boga wobec grzeszników. 
Pierwszą reakcją Jezusa na tę prowokację jest Jego milczenie i pi-
sanie palcem po ziemi. Na dalsze pytania oskarżycieli kobiety 
Jezus wypowiada znamienne słowa: Kto z was jest bez grzechu, 
niech pierwszy rzuci w nią kamieniem (J 8, 7). W zdaniu tym na-
wiązuje do przepisu zawartego w Pwt 13, 10, mówiącego o tym, 
że pierwszy cios powinien wymierzyć naoczny świadek prze-
stępstwa. Jezus odkrył grzeszne zamiary swoich przeciwników 
i ich nieprawe postępowanie wobec kobiety. Kiedy powtórnie 
się nachylił, aby pisać na ziemi, wówczas oskarżyciele zaczęli od-
chodzić, poczynając od najstarszych. Słowo Jezusa dotknęło ich 
sumień i mogli rozpoznać, jak subtelna jest różnica pomiędzy 

774A_Biblia_w_liturgii_Wielki_Post_inside.indd   255 16.02.2017   09:30



256 | WIELKI  POST

sędzią a oskarżonym. Po ich odejściu na scenie pozostał tylko Je-
zus z cudzołożną niewiastą. Mistrz z Nazaretu potrafił oddzielić 
człowieka od zła przez niego popełnionego. Zło nazywał złem, 
ale nigdy nie potępiał grzeszników. Również w tym przypadku 
pokazuje, że nie przyszedł na ziemię, aby potępić grzeszników, ale 
by ich zbawić. Z tego też powodu wzywa kobietę do nawrócenia 
i do zaniechania grzechu. Kobieta w swej odpowiedzi nazywa Go 
Panem, a słowo to wskazuje na jej skruchę i wiarę w Tego, który 
ma moc zbawienia nawet największego grzesznika.

Scena ta ukazuje zwycięstwo miłości nad nienawiścią, łaski 
nad grzechem, prawdy nad kłamstwem. Wrażliwość Jezusa wobec 
grzesznego człowieka i wskazywanie na ludzką godność stanowią 
istotne cechy Jego zbawczego działania. Jezus nie chce śmierci 
grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył. Jezus jest prawdziwym 
Sędzią ludzkich sumień, obnażającym nieprawość i zakłamanie 
tych, którzy pragną być sędziami innych. Wezwanie do nawró-
cenia w całkowitej wolności i zaufaniu Bogu jest rysem orędzia 
Tego, który umiłował każdego człowieka. Słowa Jezusa do cu-
dzołożnej kobiety: Idź i odtąd już nie grzesz (J 8, 11) są skiero-
wane także do każdego z nas. Jest to wezwanie do życia w łasce  
i w prawdziwej wolności dziecka Bożego. (ks. Mirosław S. Wróbel)
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pogan. W tym dramacie przeżywanego opuszczenia, a także 
wykorzystywania Bożych urzędów dla swoich celów, ustami Da-
niela rozlega się głos Boga, Pana i Sędziego, który zawsze jest ze 
swym ludem, aby przyjść ze skuteczną pomocą i ocalić swoich 
wiernych. Ilekroć doświadczamy dramatu opuszczenia, krzyw-
dy i niesprawiedliwości, wspomnijmy piękną i czystą Zuzannę 
i bądźmy ufni i wierni Bogu, który przychodzi nam z pomocą. 
(ks. Mariusz Szmajdziński)

J 8, 1-11 (zob. 5 niedziela Wielkiego Postu, rok A)

J 8, 12-20
Jezus przemówił do faryzeuszów tymi słowami: „Ja jestem światłością 
świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał 
światło życia”. Rzekli do Niego faryzeusze: „Ty sam o sobie dajesz świadec-
two. Twoje świadectwo nie jest prawdziwe”.
W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: „Nawet jeżeli Ja sam o sobie daję świa-
dectwo, to świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem 
i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie, ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy osą-
dzacie według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeślibym nawet 
sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ nie jestem sam, lecz Ja i Ten, 
który Mnie posłał. Także w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo 
dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto Ja daję świadectwo o sobie samym oraz 
zaświadcza o Mnie Ojciec, który Mnie posłał”.
Na to powiedzieli Mu: „Gdzież jest twój Ojciec?”.
Jezus odpowiedział: „Nie znacie ani Mnie, ani mego Ojca. Gdybyście Mnie 
poznali, poznalibyście i mojego Ojca”.
Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy nauczał w świątyni. Mimo to nikt 
Go nie pojmał, gdyż godzina Jego jeszcze nie nadeszła.

Akcja dialogu zawartego w dzisiejszej perykopie Ewangelii we-
dług św. Jana rozgrywa się w świątyni jerozolimskiej podczas 
Święta Namiotów. W J 8, 20 jej miejsce zostaje doprecyzowane 
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jako skarbiec, co może się odnosić do pomieszczenia w świątyni 
znajdującego się w północnej części dziedzińca kobiet. Łączność 
z kontekstem poprzednim zostaje zaakcentowana poprzez użycie 
w J 8, 12 greckiego przysłówka palin ‘znów, ponownie’. Słowo 
to pojawia się wielokrotnie w czwartej Ewangelii i pełni rodzaj 
pomostu, który pozwala autorowi zachować ciągłość narracji 
i rozwijać stopniowo problematykę. Za jego pomocą ewangeli-
sta wyjaśnia, że Jezus wciąż na nowo, cierpliwie podejmuje dia-
log ze swymi słuchaczami, aby ich doprowadzić do nawrócenia.

W tekście tym wyraźnie widać, że Żydzi są wrogo nastawieni 
do Jezusa. Dystans pomiędzy Jezusem a Jego rozmówcami zostaje 
wyrażony też przez zastosowanie określenia w waszym prawie 
(J 8, 17). Jezus wykazuje ignorancję swoich przeciwników co do 
tożsamości Jego osoby i Jego Ojca oraz zarzuca im skoncentro-
wanie się tylko na wymiarze ziemskim. Mimo napięcia i kontro-
wersji Jezus wzywa swoich rozmówców do wiary i słowami: Ja 
jestem światłością świata (J 8, 12) objawia swą boską godność. 
Poucza ich, że każdy, kto kroczy za Nim, będzie miał światło ży-
cia. Jezus obdarza światłością wszystkich swoich naśladowców. 
Różnią się oni od Jego przeciwników, którzy kroczą w ciemno-
ści. Świadectwo Jezusa jest wiarygodne i prawdziwe, gdyż ma 
On świadomość swojego trwania w Ojcu, który jest dla Niego 
punktem wyjścia i punktem dojścia. Z relacji z Ojcem, który 
świadczy o Nim, wypływa także prawdziwość sądu Jezusa. Sąd 
ten różni się całkowicie od sądu Jego przeciwników, który jest 
oparty tylko na ludzkich zasadach. Wszyscy zamknięci na ob-
jawienie przyniesione przez Jezusa nie znają Ojca. Tylko wiara 
i przyjęcie Mistrza z Nazaretu jako Mesjasza i Syna Bożego po-
zwalają wniknąć w Jego objawienie i rozpoznać istotę Boga Ojca.

Również po tym dialogu św. Jan zauważa, że Jezus jeszcze nie 
został pojmany, gdyż godzina Jego jeszcze nie nadeszła. W czwartej 
Ewangelii nadejście godziny wiąże się z Misterium Paschalnym, 
w którym Jezus odnosi zwycięstwo nad Szatanem i grzechem, 
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otwierając ludzkości kroczącej w ciemnościach śmierci krainę 
wiecznej światłości.

Jezus, Posłaniec Boży, zaprasza nas do kroczenia za Nim dro-
gą światłości. Tylko ta droga prowadzi do prawdziwego szczę-
ścia. Na drodze tej człowiek przezwycięża lęk przed śmiercią, 
stając się dzieckiem światłości. Na tej drodze spotyka też Jezusa, 
odwieczne Słowo Wcielone, Światłość prawdziwą oświecającą 
każdego człowieka (por. J 1, 9). W światłości człowiek potrafi głę-
biej dostrzegać tajemnicę Boga oraz rozpoznawać swoją własną 
tożsamość. Życie w światłości prowadzi do wolności i pokoju, 
których nie jest w stanie dać świat spowity mrokiem śmierci. 
(ks. Mirosław S. Wróbel)
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J 8, 21-30
Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szu-
kać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie”.
Mówili więc Żydzi: „Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie 
Ja idę, wy pójść nie możecie?”.
A On rzekł do nich: „Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy je-
steście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że 
pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że Ja Jestem, 
pomrzecie w grzechach waszych”.
Powiedzieli do Niego: „Kimże Ty jesteś?”.
Odpowiedział im Jezus: „Przede wszystkim po cóż do was mówię? Wiele 
mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia. Ale Ten, który Mnie 
posłał, jest prawdomówny, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od 
Niego”. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu.
Rzekł więc do nich Jezus: „Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy 
poznacie, że Ja Jestem i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, 
czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozo-
stawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba”.
Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.

W dialogu z faryzeuszami zawartym w J 8, 21-30 Jezus oznajmia, 
że odchodzi i tam, gdzie idzie, oni pójść nie mogą. Zapowiada 
przy tym, że po Jego odejściu umrą oni w swoich grzechach. Pod-
jęta przez nich próba szukania Jezusa zakończy się fiaskiem, gdyż 
nie znają Mistrza z Nazaretu i kierują się swoją własną, ludzką 
mądrością. W rzeczywistości żyją w grzechu i są oddaleni od 
Boga. Tworzą sobie obraz Boga na miarę własnych wyobrażeń, 
ale tak naprawdę Bóg jest daleki od ich ludzkich miar. W swoim 
zamknięciu nie są w stanie rozpoznać obecności Boga w Jezu-
sie. Nie rozumieją Jego słów i myślą, że chce On pozbawić życia 
sam siebie.

Faryzeusze są całkowicie zanurzeni w mentalności tego 
świata: Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata  
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(J 8, 23). Misja Jezusa jest całkowicie podporządkowana woli 
Ojca, dlatego może On powiedzieć o sobie, że jest z wysoka, w od-
różnieniu od swoich przeciwników, którzy są z niskości. Jezus 
jest całkowicie zjednoczony ze swoim Ojcem, który jest w nie-
bie. W Nim mieszka cała pełnia bóstwa, dlatego może odnieść 
do siebie określenie Ja jestem (egō eimi), które aż dwukrotnie 
pojawia się w naszym tekście (J 8, 24: Jeżeli nie uwierzycie, że Ja 
jestem, pomrzecie w grzechach swoich; J 8, 28: Gdy wywyższycie 
Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem). Tymi słowami 
Jezus nawiązuje do tekstu z Wj 3, 14, gdzie Bóg objawia swoje 
imię Mojżeszowi, które brzmi właśnie: Ja jestem. W Biblii He-
brajskiej (w Księdze Powtórzonego Prawa i u Deutero-Izajasza) 
można znaleźć także teksty, które zawierają formułę Ja jestem 
w sensie absolutnym (Pwt 32, 39; Iz 41, 4; 43, 10. 13. 25 i in.). Ta 
formuła egō eimi, użyta w Ewangelii według św. Jana w sensie 
absolutnym, wskazuje na Jezusa, który jako Syn Boży obdarza 
ludzkość życiem wiecznym, objawiając jej prawdziwe oblicze 
i chwałę Boga Ojca.

Faryzeusze nie są w stanie odkryć tajemnicy Boga w Jezusie, 
stąd stawiają Mu pytanie: Kimże Ty jesteś? (J 8, 25). Chociaż Je-
zus przekazuje światu wszystko, co usłyszał od Ojca, to jednak 
pozostaje niezrozumiany i odrzucony. Dopiero w kontekście Mi-
sterium Paschalnego, które oznacza wywyższenie Syna Człowie-
czego, rozmówcy będą mogli rozpoznać Jego boską tożsamość 
i Jego ścisłą wieź z Ojcem. Albowiem pytanie o tożsamość Jezusa 
będzie mogło uzyskać pełną odpowiedź w kontekście wywyższe-
nia na krzyżu oraz wywyższenia po prawicy Ojca. W Misterium 
Paschalnym najlepiej widać pełne zjednoczenie Syna z Ojcem 
i całkowite realizowanie Jego woli. 

Tekst ewangeliczny wzywa nas do rozpoznawania w Jezusie 
Bożego Posłańca, który przybywa z wysoka, aby oznajmić ludzko-
ści prawdę o odwiecznej miłości Ojca. (ks. Mirosław S. Wróbel)
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Opowiadanie o trzech młodzieńcach ukazuje dwa aspekty. 
Po pierwsze, obecność Boga pośród swego ludu na wygnaniu. 
Ta idea była już widoczna w poprzednich perykopach z Księgi 
Daniela, np. w opowiadaniu o Zuzannie. Tu jednak dochodzi 
do głosu nowa myśl. Nieoczekiwanie w piecu ognistym poja-
wia się czwarta osoba, co wzbudza zadziwienie samego króla. 
Był to anioł, wysłannik Boży. Jego obecność jest darem. Mówi 
o tym Bóg w Wj 23, 20: Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby 
cię strzegł. Wysłannik niebios staje się obrońcą tych, którzy są 
wierni Bogu. Ponownie Daniel dodaje otuchy i umacnia wiarę 
w obliczu prześladowań. Po drugie, to opowiadanie ukazuje 
triumf Boga nad ludzką pychą. Król, który chciał panować nad 
całym światem i zająć miejsce Boga, ostatecznie wyznaje z podzi-
wem wiarę w Niego i błogosławi Go, bo wziął w obronę swoich 
wiernych. Bóg króluje w życiu każdego człowieka. Mamy i my 
umieć dostrzegać Jego cudowną i zbawczą obecność, gdy bierze 
nas w obronę. (ks. Mariusz Szmajdziński)

J 8, 31-42
Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli trwacie w nauce 
mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda 
was wyzwoli”.
Odpowiedzieli Mu: „Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy 
poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: «Wolni będziecie?»”.
Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto 
popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje 
w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wy-
zwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potom-
stwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca 
dla mojej nauki. Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, 
co usłyszeliście od waszego ojca”.
W odpowiedzi rzekli do niego: „Ojcem naszym jest Abraham”.
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Rzekł do nich Jezus: „Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywaliby-
ście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam 
powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy doko-
nujecie czynów ojca waszego”.
Rzekli do Niego: „My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca – 
Boga”.
Rzekł do nich Jezus: „Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miło-
wali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od 
siebie, lecz On Mnie posłał”.

Na początku dialogu zawartego w dzisiejszej perykopie  
(J 8, 31-42) Jezus oznajmia żydowskim rozmówcom, że warun-
kiem koniecznym do tego, aby być Jego uczniem jest trwanie 
w Jego nauce. Taka postawa prowadzi do poznania prawdy i do 
życia w wolności. Słowa Jezusa objawiające w pełni naukę Boga 
wywołują natychmiastową reakcję Jego rozmówców, którzy de-
klarują, że są potomstwem Abrahama i nigdy nie byli poddani 
w niewolę. W odpowiedzi na to Jezus uwypukla różnicę pomię-
dzy synem i niewolnikiem. Według Niego każdy, kto popełnia 
grzech, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik w odróżnieniu od 
Syna nie pozostaje w domu na zawsze. Podobnie też ten, kto żyje 
w niewoli grzechu, znajduje się poza domem Ojca i poza Bogiem. 
Tylko Syn ma możliwość obdarowania prawdziwą wolnością.

Przeciwnicy Jezusa, wykazując zabójcze zamysły wobec Nie-
go, sami ujawniają, że nie są potomstwem Abrahama. Źródłem 
nauczania Jezusa jest to, co widział On u swego Ojca, a źródłem 
działania Jego przeciwników, którzy chcą Go zabić, jest to, co 
widzieli u swego ojca. Mówiąc tak, Jezus sugeruje, że ich ojcem 
nie jest Abraham, lecz Szatan, ojciec zabójstwa i kłamca, oraz że 
narodzili się z nierządu. Demaskuje więc tożsamość swoich prze-
ciwników poprzez ukazanie ich negatywnego stosunku wobec 
siebie. Negacja Tego, który został posłany przez Ojca, i usiłowa-
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nie zabicia Go demaskują ich szatańskie pochodzenie. Zabójcze 
zamiary Żydów nie pozostają tylko w sferze ich myśli i słów, lecz 
zamieniają się w czyn, gdyż po zakończeniu dyskusji z Jezusem 
biorą kamienie, aby Go ukamienować (J 8, 59). Podobnie jest  
w J 10, 31, gdzie wskutek nauki Jezusa na temat jedności z Oj-
cem też reagują gwałtownie, chwytając kamienie, aby wymierzyć 
śmierć „bałwochwalcy”. Wreszcie w J 11, 8 uczniowie Jezusa, 
pragnąc powstrzymać Go przed pójściem do Betanii, przypomi-
nają Mu o niedawnej próbie ukamienowania Go przez Żydów. 
Oficjalny dekret zabicia Jezusa wydają także arcykapłani i fary-
zeusze wchodzący w skład Sanhedrynu (J 11, 53). Te wszystkie 
zamiary przeciwników Jezusa doprowadzają w końcu do Jego 
Męki i Śmierci na krzyżu (J 18 – 19). Strażnicy żydowscy biorą 
czynny udział w pojmaniu Jezusa (J 18, 12), a Żydzi stwierdzają 
stanowczo, powołując się na Prawo, że Jezus powinien umrzeć 
(J 19, 7).

Chrystus zachęca nas do trwania w Jego nauce, które polega 
na przyjmowaniu z wiarą Jego słowa i wypełnianiu go w konkre-
cie życia. Taka postawa kształtuje tożsamość słuchaczy Jezusa 
jako jego uczniów, którzy są w stanie odkryć prawdę. Proces 
odkrywania prawdy ma walor wyzwalający. Uczeń Chrystusa 
w postawie wolności może dostrzec w sobie dziecko Boże umi-
łowane przez Boga. Pozwala to wzrastać w świętości na drodze 
ku wiecznemu szczęściu. (ks. Mirosław S. Wróbel)
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mologicznie: „mój ojciec jest wzniosły/szlachetnie urodzony” 
lub „mój ojciec [Bóg] jest wywyższony”). Nowe powołanie oraz 
imię oznacza, że w duchowym sensie patriarcha będzie ojcem 
narodów i od niego będą się wywodzić królowie. Innymi słowy, 
słyszy on, że będzie przodkiem przyszłej dynastii królewskiej. 
Autor biblijny bez wątpienia myśli tu o dynastii Dawidowej, na-
tomiast z perspektywy Nowego Testamentu możemy dostrzec 
w tej zapowiedzi również charakter mesjański.

Przymierze zawierane przez Boga z Abrahamem ma permanent-
ny charakter, dotyczy bowiem jego i jego potomstwa i trwać będzie 
na wieki (Rdz 17, 7). Potomstwo, o którym jest mowa w słowach 
skierowanych do Abrahama, wyraźnie zawęża się ponownie do 
Izraela, któremu Bóg obiecuje dać jako własność na wieki ziemię 
Kanaan i być dla niego Bogiem. Słowa te naśladują formułę zawie-
rania przymierza, która domaga się jeszcze drugiej części (Ja jestem/
będę twoim/waszym Bogiem, a ty/wy jesteście/będzie moim ludem). 
Druga część deklaracji wybrzmiewa tu jednak w formie wezwania 
skierowanego do narodu wybranego, by wiernie zachowywał to 
przymierze z Bogiem. Wybranie jednego narodu nie oznacza od-
rzucenia innych ludzi i nie służy samemu tylko narodowi wybra-
nemu. Ten wybór jest wpisany w Boży plan zbawienia dotyczący 
wszystkich innych narodów, a nawet wszystkich istot żyjących na 
ziemi (por. Rdz 9, 8-17; Wj 19, 5-6). (ks. Janusz Lemański)

J 8, 51-59
Jezus powiedział do Żydów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli 
ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki”.
Rzekli do Niego Żydzi: „Teraz wiemy, że jesteś opętany, Abraham umarł, 
i prorocy – a Ty mówisz: «Jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie 
zazna na wieki». Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Abrahama, który 
przecież umarł? I prorocy pomarli. Kimże Ty siebie czynisz?”.
Odpowiedział Jezus: „Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest 
niczym. Ale jest Ojciec mój, co otacza Mnie chwałą, o którym wy mówi-
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cie: «Jest naszym Bogiem». Lecz wy Go nie poznaliście. Ja Go jednak znam. 
Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale 
Ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się 
z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał go i ucieszył się”.
Na to rzekli do Niego Żydzi: „Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abraha-
ma widziałeś?”.
Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abra-
ham stał się, Ja jestem”.
Porwali więc kamienie, aby rzucić w Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł 
ze świątyni.

Jezus w dialogu z Żydami zapewnia, że zachowanie Jego na-
uki pozwala na uniknięcie śmierci. Słowa te są jednak zupeł-
nie niezrozumiałe dla Jego rozmówców. Uważają oni Jezusa za 
opętanego, gdyż życie każdego człowieka na ziemi kończy się 
śmiercią. Na poparcie swego przekonania przytaczają przykład 
Abrahama i proroków, którzy choć byli blisko Boga, to jednak 
umarli. Nie rozumiejąc słów Jezusa, czynią Mu zarzut, że uważa 
się za kogoś większego od Abrahama. W ich pytaniu: Kimże ty 
siebie czynisz? (J 8, 53) przebija nie autentyczne poszukiwanie 
tożsamości Jezusa, lecz chęć podważenia Jego autorytetu. Od-
powiadając im, Jezus przytacza motyw chwały, którą nie otacza 
się sam, lecz jest nią otoczony przez swojego Ojca. W Starym 
Testamencie chwała objawiała się w zbawczym działaniu Boga. 
W sposób szczególny była ona związana z sanktuarium (Wj 29, 
43), a później ze świątynią jerozolimską (1 Krl 8, 10). Idea po-
wiązania chwały Bożej ze świątynią jerozolimską była mocno 
akcentowana przez proroków.

Według czwartej Ewangelii chwała Boża objawia się na ziemi 
poprzez osobę Jezusa, który przez fakt Wcielenia jako odwiecz-
ne Słowo zamieszkał w ciele na ziemi (J 1, 1-4). Jego pojawieniu 
się towarzyszy chwała (por. J 12, 40-41). Otoczenie chwałą przez 
Ojca oznacza uwielbienie Syna. Czasownik „uwielbić” (gr. dok-
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sadzō) w wielu miejscach Ewangelii Janowej występuje w sensie 
eschatologicznym i wskazuje na to, że Bóg zaakceptował chwa-
lebną śmierć swojego Syna, która wiedzie ku zmartwychwstaniu 
i wywyższeniu po prawicy Ojca. Uwielbienie Syna przez Ojca 
stanowi niejako przypieczętowanie i pełne poparcie działania 
podjętego przez Jezusa. Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Syna 
potwierdzają miłość Boga do rodzaju ludzkiego. Przez zbawczy 
czyn Syna Ojciec może zajaśnieć w pełnym blasku przed całym 
stworzeniem. Uwielbienie Syna przez Ojca i Ojca przez Syna jest 
procesem dokonującym się w godzinie Jezusa, która wykracza 
poza czas ziemski i jest zorientowana ku wieczności.

W odróżnieniu od swych rozmówców Jezus zna swego Ojca 
i zachowuje Jego naukę. Poznanie Ojca przez Syna nie ograni-
cza się tylko do procesu intelektualnego, ale stanowi ścisłą więź 
opartą na wzajemnym doświadczeniu. Jezus poucza swych roz-
mówców, że Abraham rozradował się, kiedy ujrzał Jego dzień, 
gdyż Mesjasz był przedmiotem danej mu obietnicy. Według tra-
dycji żydowskiej radość Abrahama z narodzin Izaaka (Rdz 17, 
17) dotyczyła także radości z ujrzenia przyszłego Mesjasza.

Do odkrywania osoby Jezusa otoczonego chwałą przez Ojca 
zachęca nas dzisiejsza Ewangelia, Dobra Nowina, która wzbu-
dza głęboką radość w naszych sercach. (ks. Mirosław S. Wróbel)
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J 10, 31-42
Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: 
„Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który 
z tych czynów chcecie Mnie kamienować?”.
Odpowiedzieli Mu Żydzi: „Nie kamienujemy Cię za dobry czyn, ale za bluź-
nierstwo, za to, że Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga”.
Odpowiedział im Jezus: „Czyż nie napisano w waszym Prawie: «Ja rzekłem: 
Bogami jesteście?». Jeżeli Pismo nazwało bogami tych, do których skie-
rowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – to czemu wy o Tym, 
którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: «Bluźnisz», dlatego że 
powiedziałem: «Jestem Synem Bożym?». Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego 
Ojca, to Mi nie wierzcie! Jeżeli jednak dokonuję, to choć nie wierzylibyście 
Mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we 
Mnie, a Ja w Ojcu”.
I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za 
Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał.
Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego 
znaku, ale wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam 
w Niego uwierzyło.

Zabójcze intencje, które od początku ujawniali rozmówcy Jezusa, 
nie pozostają tylko teorią, ale zamieniają się w czyn. W J 10, 31 
biorą w ręce kamienie, aby Go ukamienować, są bowiem prze-
konani, że Jezus popełnił bluźnierstwo, uważając się za Boga. 
Na kartach czwartej Ewangelii Jezus wielokrotnie spotyka się ze 
strony swoich rozmówców z zarzutem bluźnierstwa. Żydzi wielo-
krotnie w sposób gwałtowny wyrażają swoją niechęć wobec Jego 
stwierdzeń, pragnąc Go zabić. Tak jest również podczas święta 
Poświęcenia Świątyni. Kiedy Jezus głosi naukę o swej jedności 
z Ojcem (J 10, 30: Ja i Ojciec jedno jesteśmy), Jego rozmówcy re-
agują z oburzeniem i pragną go ukamienować za bluźnierstwo  
(J 10, 31. 33). Ich gwałtowna reakcja następuje także w dalszej 
części dialogu, gdy Jezus wyraźnie podkreśla, że jest Synem 
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Bożym oraz że jest ściśle zjednoczony z Ojcem (J 10, 38: Ojciec 
jest we Mnie, a Ja w Ojcu). Tożsamość Jezusa jako Syna Bożego 
z jednej strony jest przyjmowana w wierze przez uczniów Jezu-
sa, z drugiej zaś odrzucana przez Jego przeciwników. Uznanie 
bądź odrzucenie Jezusa jako Syna Bożego staje się w ten sposób 
kryterium podziału na wierzących i zatwardziałych w wierze. 
W dialogu z Żydami Jezus przytacza cytat z Ps 82, 6, gdzie przy-
wódcy i sędziowie ludu są nazywani bogami. Chce w ten sposób 
ukazać, że jako poświęcony i posłany na świat przez Ojca ma 
pełne prawo do noszenia tytułu Syna Bożego.

Jezus przez całą swą działalność na ziemi wykonuje dzieła swe-
go Ojca. Czwarta Ewangelia mocno podkreśla, że Jego zbawcza 
moc jest skutkiem ścisłego zjednoczenia z Ojcem oraz wiąże się 
z całkowitym wypełnieniem przez Posłanego woli Posyłające-
go. Misja Posłanego jest przez św. Jana charakteryzowana jako 
wypełnienie dzieła, które Syn otrzymał od Ojca do wykonania. 
Dzieło Ojca jest zespolone z dziełem Syna. Jezus otrzymuje to 
dzieło i wypełnia je aż do końca poprzez posłuszeństwo i miłość 
wobec Ojca. Słowa „wypełnić dzieło” wskazują na ścisłą relację 
pomiędzy Ojcem i Synem. Dzieło jawi się jako dar Ojca dla Syna. 
Dar ten jest w pełni przyjęty poprzez jego wykonanie. W realizacji 
tego dzieła widać zatem działanie Ojca, który obdarowuje, oraz 
działanie Syna, który wykonuje dzieło. Dlatego Jezus nawołuje 
swoich rozmówców do wiary w Jego dzieła, poprzez które sam 
Bóg dokonuje zbawienia świata.

Ewangelista wzywa nas do kontemplacji Jezusa, którego Oj-
ciec posyła do ludzi, aby im objawił Boże zamysły. Tylko wiara 
pozwala dostrzec w Jezusie Syna Bożego, który ściśle zespolony 
z Ojcem dokonuje dzieła naszego zbawienia. W wierze człowiek 
może dostrzec miłosierne oblicze Boga, który pragnie szczęścia 
każdego człowieka. Dzieło Jezusa dotyka też konkretu mojego życia, 
ubogacając je dotykiem Bożej miłości. (ks. Mirosław S. Wróbel)
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i gromadził ich w jedno oraz ustanowił jednego i dobrego Paste-
rza. Były to dowody troski i miłości Boga o swój lud i każdego 
człowieka. To wszystko wypełniło się w Chrystusie. To On jest 
prawdziwą świątynią – znakiem spotkania człowieka z Bogiem; 
On jest Źródłem wody życia dla wszystkich spragnionych; On 
jest Dobrym Pasterzem, który daje swe życie za owce i gromadzi 
je z rozproszenia; On w Eucharystii pozostał z nami na zawsze. 
(ks. Mariusz Szmajdziński)

J 11, 45-57
Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus doko-
nał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli 
im, co Jezus uczynił.
Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli: „Cóż zrobimy wo-
bec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli Go tak pozostawimy, 
to wszyscy uwierzą w Niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce 
święte i nasz naród”. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku 
był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: „Wy nic nie rozumiecie i nie bie-
rzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł 
za lud, niżby miał zginąć cały naród”.
Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym 
roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród, i nie tylko za 
naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. 
Tego więc dnia postanowili Go zabić.
Odtąd Jezus już nie występował otwarcie wśród Żydów, tylko odszedł 
stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam 
przebywał ze swymi uczniami.
A była blisko Pascha żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej oko-
licy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli 
w świątyni, mówili jeden do drugiego: „Jak wam się zdaje? Czyżby nie miał 
przyjść na święto?”.
Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie 
wiedział o miejscu Jego pobytu, doniósł o tym, by można było Go pojmać.
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Perykopa J 11, 45-57 stanowi swoisty wstęp do opisu Męki i ukrzy-
żowania Jezusa. Podkreśla ona zbawczy wymiar śmierci Jezusa 
oraz odpowiada na pytania o jej cel i znaczenie. Wskrzeszenie 
Łazarza, opisane wcześniej, sprawiło, że wielu Żydów uwierzy-
ło w Jezusa, dlatego faryzeusze i arcykapłani, dowiedziawszy się 
o cudach Jezusa oraz o Jego coraz większej popularności wśród 
ludu, postanawiają zwołać Sanhedryn. Pragną przerwać działal-
ność Jezusa, motywując to w sposób polityczny. Twierdzą miano-
wicie, że wiara ludu w Jezusa może doprowadzić do przybycia 
Rzymian, którzy oburzeni buntowniczą postawą narodu żydow-
skiego zniszczą świątynię i naród. Arcykapłan Kajfasz w swoim 
wystąpieniu podkreśla, że lepiej jest, aby jeden człowiek umarł 
za lud, niżby miał zginąć cały naród (J 11, 50). Stwierdzenie Kaj-
fasza ma głęboki sens teologiczny, wskazuje bowiem na to, że 
śmierć Jezusa jest w swej istocie oddaniem życia za cały naród. 
Przytaczając jego słowa, ewangelista Jan jeszcze wyjaśnia ze swej 
strony, że śmierć Jezusa ma znaczenie zbawcze, gdyż gromadzi 
w jedno wszystkie rozproszone dzieci. 

Chrystus poprzez swoją śmierć dokonuje zbawienia wszyst-
kich ludzi jako dzieci Bożych (J 10, 15; 11, 52) oraz unicestwia 
grzech powodujący podziały. Jego Śmierć jest też wypełnieniem 
proroctwa Ezechiela zapowiadającego zebranie w jedno stado 
wszystkich rozproszonych owiec: Jak pasterz dokonuje przeglą-
du swojej trzody, gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak 
Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich 
miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Wyprowa-
dzę je spomiędzy narodów i zgromadzę je z krajów, sprowadzę 
je z powrotem do ich ziemi i paść je będę na górach izraelskich, 
w dolinach i we wszystkich zamieszkałych miejscach kraju (Ez 
34, 12-13). Gdy Sanhedryn podjął decyzję zgładzenia Jezusa, On 
sam udaje się do miasta Efraim w pobliżu pustyni, aby tam za-
pewne przygotować się do wydarzenia paschalnego poprzedzone-
go Jego tryumfalnym wejściem do świętego miasta (J 12, 12-19). 
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Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do kontemplowania śmierci 
Jezusa jako wydarzenia zbawczego, które nie może być oddzie-
lone od zwycięskiego Zmartwychwstania. Jezus umiera za mnie, 
abym mógł żyć. Śmierć Jezusa nie jest bezsensownym aktem eg-
zekucji na krzyżu, ale przynosi zbawienie całej ludzkości. Me-
sjasz zostaje wywyższony na krzyżu, aby wszystkich przyciągnąć 
do siebie (J 12, 32). To, co przez ludzi zostało obmyślane jako 
zbrodnia, w planie Bożym uzyskuje swój zbawczy sens. Wypo-
wiedź arcykapłana Kajfasza w perspektywie zbawczej okazuje 
się więc proroctwem wypełnionym przez Mękę, Śmierć i Zmar-
twychwstanie Chrystusa. (ks. Mirosław S. Wróbel)
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przez Ojca jest pośrednikiem Nowego i Wiecznego Przymierza, 
potwierdzonego ofiarą Jego Ciała i Krwi. (ks. Sławomir Radulski)

J 12, 1-11
Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, 
którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Mar-
ta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria 
zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła 
Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku.
Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z Jego uczniów, ten, który Go miał wydać: 
„Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich 
ubogim?”. Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ 
był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano.
Na to rzekł Jezus: „Zostaw ją! Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień 
mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, Mnie zaś nie za-
wsze macie”.
Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze wzglę-
du na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. 
Arcykapłani zatem postanowili zabić również Łazarza, gdyż wielu z jego 
powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa.

Perykopa J 12, 1-11 wyraźnie wskazuje na czas (sześć dni przed 
Paschą, czyli poniedziałek według naszego kalendarza) oraz 
miejsce wydarzenia (dom Marii, Marty i Łazarza w Betanii). 
Jezus przychodzi do swoich przyjaciół na ucztę, podczas której 
Maria drogocennym olejkiem nardowym namaszcza Jezusowi 
nogi, a następnie ociera je w pokorze swoimi włosami. Dzięki tej 
czynności cały dom napełnia się wonią olejku. Ten piękny gest 
miłości ze strony Marii Jezus wyjaśnia w kluczu paschalnym: 
Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu 
(J 12, 7). Odpowiedź miłości człowieka na bezinteresowną mi-
łość Boga wprowadza na drogę prawdziwego szczęścia i radości 
życia wiecznego. 
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Jakże odmienna jest postawa Judasza, który wyraża żal, iż 
użyto tak drogiego olejku: Czemu to nie sprzedano tego olejku 
za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim? (J 12, 5). Swoją 
grzeszną postawę pragnie on ukryć za maską dobroczynności 
i wrażliwości wobec ubogich. W godzinie Jezusa postawa ta zo-
staje zdemaskowana. Judasz odwraca się od światłości i wkracza 
w ciemność, w której umiera miłość i sens życia. Ulegając pokusie 
zła, Judasz pogrąża się w ciemności, która prowadzi do rozpaczy 
i samounicestwienia. Odpowiedź zniewolonego przez Szatana 
człowieka na bezinteresowną miłość Boga jest drogą prowadzą-
cą do śmierci. Miłość Chrystusa do każdego człowieka jest tak 
wielka, że nawet gdyby się oddało za nią wszystko, co jest naj-
cenniejsze na ziemi, to i tak okazałoby się to niewystarczające.

Jako chrześcijanie powinniśmy być zawsze otwarci na zbaw-
cze dzieło Pana. Ukrzyżowany Mesjasz pragnie wszystkich 
przyciągnąć do siebie. Jego miłość nie zna granic i jest zawsze 
pełna wiosennej świeżości. Postawa Marii uczy nas wdzięcz-
ności, wrażliwości i hojności wobec Pana. Ofiarowując wiele, 
otrzymujemy jeszcze więcej, aby stawać się świadkami Bożej 
miłości i dobroci dla współczesnych ludzi. Umierając dla siebie, 
otwieramy się na Boga i na bliźniego. Miłość objawiona przez 
Chrystusa jest wieczna. Trwając w tej miłości, człowiek przyno-
si owoc stokrotny, którym obdarowuje wszystkich ludzi wokół 
siebie. Owoc ten nigdy się nie starzeje i nie umiera, ale trwa na 
wieki. Tylko w ofiarnej miłości możemy z Chrystusem wchodzić 
w proces ogołocenia (kenozy), w którym ludzki egoizm, pycha 
i wszelki grzech zostają przezwyciężone przez moc paschalnego 
Jezusa, który obdarowuje ludzkość Duchem Świętym. On wzywa 
nas, abyśmy w służebnej miłości, na wzór Chrystusa, ukazywali 
światu miłosierne oblicze Ojca. Tylko w takiej postawie możemy 
osiągnąć mentalność zwycięzców, którzy z Chrystusem tryum-
fują nad Szatanem i grzechem. W naszej konkretnej odpowiedzi 
na Bożą miłość kryje się twórczy dynamizm i sens życia zanu-
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rzonego w Bogu. Nasza szczodra i pełna wrażliwości postawa 
miłości wobec Boga i drugiego człowieka kształtuje w nas ludzi 
żyjących na obraz i podobieństwo samego Stwórcy. (ks. Miro-
sław S. Wróbel)
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J 13, 21-33. 36-38
W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: 
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda”. Spoglądali 
uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi.
Jeden z Jego uczniów – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego 
piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: „Kto to jest? O kim 
mówi?”. Ten, oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do Niego: „Panie, 
któż to jest?”.
Jezus odparł: „To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu”. 
Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona 
Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego Szatan.
Jezus zaś rzekł do niego: „Co masz uczynić, czyń prędzej!”. Nikt jednak 
z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz 
miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: 
„Zakup, czego nam potrzeba na święto”, albo żeby dał coś ubogim. On więc 
po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc.
Po jego wyjściu rzekł Jezus: „Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, 
a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwa-
łą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to 
Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść 
nie możecie”.
Rzekł do Niego Szymon Piotr: „Panie, dokąd idziesz?”.
Odpowiedział Mu Jezus: „Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, 
ale później pójdziesz”.
Powiedział Mu Piotr: „Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie 
moje oddam za Ciebie”.
Odpowiedział Jezus: „Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz”.

Przygotowując uczniów do wydarzeń paschalnych, Jezus zwraca 
się do nich greckim słowem teknia ‘dzieci’, wskazującym na to, 
że traktuje ich jako swoją najbliższą rodzinę. Niestety, w tej ro-
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dzinie, wśród najbliższych, znajdują się ci, którzy będą mieli swój 
udział w Męce Jezusa. Jan Ewangelista w swym opisie Ostatniej 
Wieczerzy ukazuje dramat apostołów, którzy nie wytrzymują cię-
żaru krzyża. Jezus zapowiada zdradę Judasza oraz zaparcie się 
Piotra. Obie te postawy uczniów ujawniają słabość i grzeszność 
człowieka. Jezus jednak po wyjściu Judasza w ciemną noc (J 13, 30)  
naucza o swoim tryumfie oraz o chwale, którą jest otoczony Syn 
Człowieczy. Chodzi tu o widzialną manifestację Boga poprzez 
czyny pełne mocy. Dokonuje się ona w osobie i działaniu Jezu-
sa – w Jego Śmierci i Zmartwychwstaniu. W ten sposób Jezus 
ukazuje światu chwałę Boga. W tekście Ewangelii występuje 
charakterystyczne dla Jana zestawienie obok siebie wypowiedzi 
mówiących o wywyższeniu Syna Człowieczego jako o czymś już 
dokonanym (w. 31), a równocześnie mającym nastąpić w przy-
szłości (w. 32; por. J 12, 28). Czas dokonany obejmuje tu Mękę, 
Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa, rozumiane jako jeden akt 
ofiary odkupieńczej, który się właśnie rozpoczął. Czas przyszły 
natomiast wskazuje na chwałę, którą Jezus otrzyma w domu 
Ojca (por. J 17, 5).

Postawa Jezusa uczy nas, że nawet najtrudniejsze sytuacje 
i rozczarowania wobec najbliższych nie niweczą Bożego planu 
zbawienia. Bóg ze zła potrafi wyprowadzić dobro. Jezus nie obra-
ża się na tych, którzy wyrządzą Mu zło, lecz szuka ich zbawienia 
zgodnie ze swoją nauką o miłości wobec nieprzyjaciół. On wi-
dzi głębiej i dalej niż człowiek. W swoim największym uniżeniu 
na krzyżu potrafi dostrzec zdradę Judasza i zaparcie się Piotra. 
Potrafi także dostrzec mój grzech. Jest świadomy, że droga do 
Jego chwały prowadzi przez Mękę i krzyż. Podobnie jak ziarno 
wrzucone w ziemię, Jezus pragnie najpierw obumrzeć, aby jak 
najobficiej zaowocować. Tym sposobem też uczy nas, że w życiu 
chrześcijanina nie ma słów „nigdy” i „za późno”. W Jego mocy 
potrafimy przezwyciężyć nawet największe przeszkody. On przy-
chodzi, aby swą chwałę i moc objawić w naszej ludzkiej słabo-
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ści. Prawda ta jest dla nas źródłem wielkiej pociechy i nadziei. 
Umieć rozpoznać w naszych trudnościach i codziennych krzy-
żach działanie samego Boga to największa mądrość ludzkiego 
życia. Każda trudność pojawiająca się w naszym życiu we wspól-
nocie z ukrzyżowanym Mesjaszem może prowadzić do zwycię-
skiej chwały. W każdej próbie Jezus jeszcze bardziej się jednoczy 
z nami i daje nam łaskę kroczenia drogą świętości. Na tej drodze 
potrafimy odnaleźć tożsamość dzieci Bożych: Jeżeli zaś jesteśmy 
dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami 
Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie 
mieć udział w chwale (Rz 8, 17). (ks. Mirosław S. Wróbel)
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