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 Ewangelia: J 9, 1-41  (Biblia Tysiąclecia) 

 
 
 
 

(1) /Jezus/ przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od 

urodzenia. (2) Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził 

niewidomym - on czy jego rodzice? (3) Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani 

rodzice jego, ale /stało się tak/, aby się na nim objawiły sprawy 

Boże. (4) Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. 

Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. (5) Jak długo jestem na świecie, jestem 

światłością świata. (6) To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył 

je na oczy niewidomego, (7) i rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam - co się 

tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. (8) A sąsiedzi i ci, którzy 

przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to nie jest ten, który siedzi i 

żebrze? (9) Jedni twierdzili: Tak, to jest ten, a inni przeczyli: Nie, jest tylko do tamtego 

podobny. On zaś mówił: To ja jestem. (10) Mówili więc do niego: Jakżeż oczy ci się 

otwarły? (11) On odpowiedział: Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje 

oczy i rzekł do mnie: Idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i 

przejrzałem. (12) Rzekli do niego: Gdzież On jest? On odrzekł: Nie 

wiem. (13) Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do 

faryzeuszów. (14) A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był 

szabat. (15) I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: 

Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. (16) 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 powstało wśród nich 

rozdwojenie. (17) Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: A ty, co o Nim myślisz w 

związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział: To prorok. (18) Jednakże Żydzi nie 

wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, tak że aż przywołali rodziców tego, który 

przejrzał, (19) i wypytywali się ich w słowach: Czy waszym synem jest ten, o którym 

twierdzicie, że się niewidomym urodził? W jaki to sposób teraz widzi? (20) Rodzice zaś 

jego tak odpowiedzieli: Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomym.  
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(21) Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi, nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. 

Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, niech mówi za siebie. (22) Tak powiedzieli jego 

rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za 

Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. (23) Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: Ma 

swoje lata, jego samego zapytajcie!  

(24) Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: Daj 

chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem.(25) Na to odpowiedział: Czy 

On jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz 

widzę. (26) Rzekli więc do niego: Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci 

oczy? (27) Odpowiedział im: Już wam powiedziałem, a wyście mnie nie wysłuchali. Po co 

znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego uczniami? (28) Wówczas go zelżyli 

i rzekli: Bądź ty sobie Jego uczniem, my jesteśmy uczniami Mojżesza. (29) My wiemy, że 

Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś nie wiemy, skąd pochodzi. (30) Na to 

odpowiedział im ów człowiek: W tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie wiecie, skąd 

pochodzi, a mnie oczy otworzył. (31) Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, 

natomiast Bóg wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. (32) Od 

wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia.(33) Gdyby ten 

człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic czynić. (34) Na to dali mu taką odpowiedź: Cały 

urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzucili.(35) Jezus 

usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: Czy ty wierzysz w Syna 

Człowieczego? (36) On odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w Niego 

uwierzył? (37) Rzekł do niego Jezus: Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do 

ciebie. (38) On zaś odpowiedział: Wierzę, Panie! i oddał Mu pokłon. (39) Jezus rzekł: 

Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci , którzy nie 

widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą stali się niewidomymi. (40) Usłyszeli to 

niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli i rzekli do Niego: Czyż i my jesteśmy 

niewidomi? (41) Jezus powiedział do nich: Gdybyście byli niewidomi, 

nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: "Widzimy", grzech wasz 

trwa nadal. 
 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

➢   św. Efrem 
 

Uzdrowienie niewidomego od urodzenia  
 

A ponieważ bluźnili ze względu na Jego słowa: „Zanim Abraham stał się, ja 

byłem”, Jezus wyszedł na spotkanie człowieka niewidomego od urodzenia.  

A Jego uczniowie pytali Go: „Kto zgrzeszył: on czy jego rodzice?”  

On im rzekł: „Ani on, ani jego rodzice, ale aby Bóg był uwielbiony”.  



Powinien wykonywać czyny Tego, który Mnie posłał, jak długo jest dzień – jak długo 

jestem z wami. Nadchodzi noc; i Syn zostanie wywyższony, a znikniecie wy, którzy jesteście 

światłością świata, i nie będzie już więcej cudów z powodu niedowiarstwa. To 

powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i uczynił oczy z tego błota i światło 

wytrysnęło na ziemię, jak na początku, kiedy cień nieba, ciemności były rozpostarte ponad 

wszystkim, i gdy nakazał światłu, i zrodziło się ono z ciemności” (Rdz 1, 2n).  

Tak więc uczynił błoto ze śliny i uleczył wadę, która istniała od urodzenia, aby pokazać, 

że On, którego ręka wykończyła to, czego brakowało naturze, był Tym, którego ręka 

ukształtowała stworzenie na początku. I tak jak oni poprzednio nie chcieli uwierzyć, że istniał 

przed Abrahamem, tak teraz im udowodnił, że był Synem Tego, którego ręka ukształtowała z 

ziemi pierwszego Adama (Rdz 2, 7)... Na nowo uczynił członki brakujące z ziemi i śliny, a 

uczynił to ku pożytkowi tych, którzy szukali cudów, aby uwierzyć. „Żydzi szukają 

cudów” (1 Kor 1, 22).  

 

To nie sadzawka Siloe otworzyła oczy ślepca i nie wody Jordanu oczyściły 

Naamana (2 Krl 5, 14), ale wszystko to uczyniły nakazy Pana. I co więcej: 

 to nie woda naszego chrztu nas oczyszcza, ale imiona [Trójcy Świętej], które 

wymawia się nad nią.  

 

Namaścił oczy jego błotem, aby Żydzi oczyścili zaślepienie swych serc.  

 

Gdy niewidomy wszedł w tłum i zapytał, gdzie jest Siloe, widać było błoto na jego 

oczach. Ludzie pytali go, a on im udzielał wiadomości: szli za nim, aby oglądać, jak mu się 

otworzą oczy.  

Tych, którzy widzieli światło materialne, prowadził ślepiec, który widział światło 

ducha  i w owej nocy był prowadzony przez tych, którzy widzieli zewnętrznie, ale 

wewnętrznie pozostali ślepcami. Niewidomy zmył błoto ze swych oczu i ujrzał siebie 

samego; inni umyli zaślepienie swych serc i badali siebie samych. Tak więc otwierając 

zewnętrzne oczy jednego ślepca, Pan nasz otworzył tajemnie oczy wielu innych ślepców. 

 

 Ten niewidomy był dobrą zdobyczą naszego Pana: zyskał przez niego wielu 

niewidomych, których uleczył ze ślepoty serca.  

 

W tych kilku słowach Pańskich były ukryte nadzwyczajne skarby, a tym uzdrowieniem 

został naszkicowany symbol Jezusa, Syna Stwórcy. „Idź, umyj twoją twarz” – Pan wysyła 

go, aby się umył, chcąc uniknąć tego, by uzdrowienie nie zostało uznane raczej za oszustwo 

niż za cud. Powiedział to, aby pokazać, że ma moc uzdrawiania, i aby idąc i mówiąc, ogłaszał 

czyn i pokazywał swoją wiarę.  



Ślina Pańska służyła jako klucz do otwarcia zamkniętych oczu: uzdrowił oko i jego 

źrenicę przez wodę, z wody ukształtował błoto i naprawił zło. Tak postępował, aby, gdy mu 

będą pluli w twarz, świadczyły przeciw nim oczy ślepców otwarte Jego śliną. Oni nie 

rozumieli znaczenia wyrzutu, który im uczynił z powodu uzdrowionych oczu ślepców: „aby 

ci, którzy widzą, stali się ślepymi”. Mówił zarówno o niewidomych, aby Go widzieli 

cieleśnie, jak i o tych, którzy widzieli, ale ich serca nie znały Go. 

 

 „Uczynił błoto w czasie szabatu”. Pominęli fakt samego uzdrowienia, a zarzucają 

Mu, że uczynił błoto. Podobnie mówili o tym, który był chory od trzydziestu lat: „Kto ci 

kazał nieść twoje łoże?” (J 5, 5–12), a nie: Kto cię uzdrowił? I tu jest podobnie: „Uczynił 

błoto w czasie szabatu”.  

Czyż nie zazdrościli Mu również w mniejszym nieco stopniu i nie zaparli się Go, 

ponieważ uzdrowił chorego na puchlinę samym tylko słowem podczas szabatu? (Łk 14, 1–6).  

Cóż więc tam Pan uczynił, uzdrawiając go?  

Chory został uzdrowiony i oczyszczony samym tylko słowem. Według ich poglądów 

jednak, gwałci szabat ten, kto mówi. Ale jeśli tak jest, można zapytać: kto przede wszystkim 

pogwałcił szabat – Zbawiciel, który uzdrawiał, czy też ci, którzy o Nim mówią z zazdrością? 

 

 

W połowie Wielkiego Postu - Anonim (IX w.) 

 

Składajcie, bracia, dzięki Bożej łaskawości, która was doprowadziła do połowy 

Wielkiego Postu w zdrowiu. Za ten dar mogą Boga radośniej i żarliwiej chwalić ci, którzy 

starali się żyć tak, jak to na początku Wielkiego Postu poleciliśmy wam, to jest ci, którzy dla 

odpuszczenia swoich grzechów codziennie pościli i dawali jałmużny, a spiesząc do kościoła 

starali się modlić ze łzami i wzdychaniem. Przeciwnie zaś, nie mają się bynajmniej z czego 

cieszyć ci, którzy zaniedbali czynienia tego, to jest ci, którzy nie pościli codziennie, nie 

dawali jałmużny, nie byli pilni lub skruszeni na modlitwie; nieszczęśliwi oni, powinni raczej 

płakać.  Lecz niech nie płaczą tak, by popadli w rozpacz, bo Ten, który mógł oświecić 

niewidomego od urodzenia, może także i ich, teraz letnich i niedbałych, uczynić pilnymi                 

i gorliwymi w swej służbie, jeżeli tylko zechcą się doń nawrócić z całego serca.  

Tacy więc, to jest  

➢ żyjący w nieczystości,  

➢ zachowujący w sercu nienawiść przeciw komukolwiek,  

➢ biorący rzeczy cudze niesprawiedliwie albo  

➢ nadużywający swojej własności  

– niech poznają swoją ślepotę i niech biegną do lekarza, aby ich oświecił.  



Obyście, gdy zgrzeszycie, pożądali duchowego lekarstwa, tak jak gdy chorując na ciele 

pożądacie lekarstwa cielesnego!  

Któż z nas pośród tak wielkiego tu tłumu nie dałby w niebezpieczeństwie, nie mówiąc 

już śmierci, lecz utraty oczu, wszystkiego, co posiada, byleby się tylko z niego wyrwać?                  

A jeśli tak lękacie się śmierci ciał, dlaczego nie lękacie się śmierci duszy, szczególnie zaś gdy 

śmierć cielesna, to jest ból, trwa jedynie jedną chwilę, śmierć duszy natomiast, to jest płacz             

i kara, nigdy nie będzie miała końca? I jeśli tak ukochaliście oczy cielesne, które wkrótce 

umierając utracicie, czemu nie miłujecie oczu duchowych, którymi Boga i Pana naszego 

będziecie mogli oglądać do końca?  

 

Pracujcie więc, synowie umiłowani w Panu, pracujcie, jak długo jest dzień, bo przyjdzie 

noc, w której już nikt nie będzie mógł pracować. Dzień – to życie obecne, noc – to śmierć                

i czas po śmierci. Jeśli po tym życiu nie ma już możliwości pracy – jak to mówi Prawda – 

dlaczego każdy człowiek nie pracuje, jak długo ma czas, to jest gdy żyje na tym świecie?  

 

Lękajcie się, bracia, tej nocy, o której mówi Zbawiciel: „Przyjdzie noc, w której już 

nikt nie będzie mógł pracować”. Wszyscy źle czyniący nie lękają się tej nocy i dlatego 

opuściwszy życie, znajdują noc, to jest śmierć wieczną. Pracujcie więc, jak długo żyjecie, ale 

szczególnie w tych dniach wstrzymując się od dobrych pokarmów, zawsze natomiast 

wstrzymując się od złych występków. A ci, którzy wstrzymują się od pokarmów, a nie 

wstrzymują się od zła, stają się podobni do szatana, który nie je, a jednak nie przestaje czynić 

zła.  

 

Na koniec zaś wiedzcie, że to, co odbieracie sobie przez post, dając biednym, przenosicie 

do nieba. Bracia, wykonajcie czynem to, co usłyszeliście jako upomnienie w dzisiejszym 

kazaniu, aby nie przeszło na was przekleństwo skierowane do Żydów. Rzekli bowiem 

niewidomemu: „Ty jesteś Jego uczniem?”. 

 

 Cóż innego znaczy być uczniem Chrystusa jak nie to, że się jest uczniem 

pobożności, prawdy i pokory? Oni to powiedzieli na swoje przekleństwo, ale wielkie jest 

błogosławieństwo, które oby wam pozwolił otrzymać Ten, który żyje i króluje na wieki 

wieków. 

 

 

 

 

 

 

 



Catena Aurea "Złoty łańcuch" 

- św. Tomasz z Akwinu 

 

Św. Jan Chryzostom: Był dzień święty żydowski, i poszedł Jezus do Jerozolimy. 

Chrystus zawsze przychodził do Jerozolimy na święta, aby nie sądzono, iż sprzeciwia 

się Prawu, a przez to także wielu prostych ludzi pociągnąć przez znaki i naukę. 

Św. Augustyn: A jest w Jerozolimie Owcza sadzawka, którą po żydowsku 

nazywają Betsaida, mająca pięć krużganków. Sadzawka ta oraz woda oznaczają lud 

żydowski, jak mi się zdaje. Na to, że woda oznacza lud, wyraźnie wskazuje Apokalipsa 

św. Jana. 

Św. Beda: Dobrze zaś została opisana sadzawka Owcza. Lud żydowski jest bowiem 

oznaczony przez owcę, zgodnie ze słowami psalmu 94: "My ludem pastwiska jego                

i owcami ręki jego". 

Św. Jan Chryzostom: Najpierw dał Pan wodę oczyszczającą brudy cielesne i to, co 

traktowano jako zbrukanie, co jest związane z pogrzebem, trądem i temu podobnym. 

Następnie sprawił, że różne choroby były usuwane przez wodę. Stąd mówi się: "W tych 

leżało wielkie mnóstwo chorych, ślepych, chromych, wyschłych, którzy oczekiwali 

na poruszenie wody". Pan, pragnąc mocniej doprowadzić ich do daru chrztu, nie tylko 

oczyszczał ich z brudu, lecz także uzdrawiał z chorób. 

Św. Augustyn: Woda ta to jest lud żydowski, który był otoczony Pięcioksięgiem 

Mojżesza niczym pięcioma krużgankami. Uświadamiał on chorobę, lecz nie dawał 

uzdrowienia. Prawo bowiem przekonywało grzeszników o grzechu, lecz nie uwalniało     

z niego. 

Św. Jan Chryzostom: Nie uzdrawiała sama woda, bo mogłoby to zawsze się 

dokonywać, lecz dzięki zstąpieniu Anioła. Dlatego mówi się: Anioł Pański zstępował 

od czasu do czasu w sadzawkę, i poruszała się woda. Tak samo i w ochrzczonych nie 

działa sama woda, lecz gdy przyjmie ona łaskę Ducha Świętego, odpuszcza grzechy. 

Zstępujący Anioł poruszał wodę, i udzielał przez to jej uzdrawiającej mocy. (...) Lecz 

słabość stawała się przeszkodą dla pragnącego dostąpić uzdrowienia. Dodaje się 

bowiem: A kto pierwszy wszedł do sadzawki po poruszeniu wody, stawał się 

zdrowym, jakąkolwiek byłby zdjęty chorobą (...). Działo się tak, iż tylko jeden 

zostawał uzdrowiony po poruszeniu wody, aby pouczeni zostali, że tak samo jak w 

wodzie były leczone wszystkie choroby, to podobnie, przez długi czas pobudzeni, aby 

wierzyli, że tak samo choroby duszy będą uleczone.  



(...) Chrystus wchodzi do miejsca, w którym leżało wielu chorych, z których wybiera 

jednego, aby został uzdrowiony, o którym mówi się ponadto: A był tam pewien 

człowiek od trzydziestu i ośmiu lat niemocą złożony. (...) Nie uzdrawia go Chrystus 

od razu, lecz najpierw czyni go sobie bliższym, przez zapytanie przygotowując drogę do 

przyszłej wiary. (...) Gdy go Jezus ujrzał leżącego i poznał, że długi już czas choruje, 

rzecze mu: Chcesz być zdrów? Nie pyta go, aby się dowiedzieć(było to przecież 

niepotrzebne), lecz aby wzbudzić nadzieję w tym, który mając trzydzieści osiem lat, 

każdego roku oczekiwał uwolnienia z choroby, siedząc bez przerwy. 

(...) Odpowiedział mu chory: Panie! Nie mam człowieka, żeby mnie wpuścił do 

sadzawki, gdy poruszy się woda; gdy bowiem ja przychodzę, inny wstępuje przede 

mną. Nie znał Tego, który go pytał, a który miał go uzdrowić. Sądził zapewne, że 

Chrystus pomoże mu dostać się do wody. 

Lecz Chrystus pokazuje, że wszystko może uczynić swoim słowem. Dlatego mówi 

się: Rzecze mu Jezus: Wstań, weź łoże swoje, a chodź (...). Nie tylko go uzdrawia, ale 

i nakazuje odnieść swe łoże, aby wiarygodnym przez to uczynić cud, i by nikt nie 

sądził, że jest to tylko jakiś pozór. Nie mógłby przecież nieść łoża, gdyby jego członki 

nie zostały całkowicie i od razu uleczone. 

Słysząc zaś chory, iż Chrystus nakazuje mu i przemawia z mocą, nie wyśmiewa Go, 

mówiąc: Anioł zstępuje i porusza wodę, a tylko jednego uzdrawia, a ty sądzisz, że jesteś 

większy od Anioła? Lecz posłuchał i nie stracił wiary w tego, który mu rozkazał,                        

i został uzdrowiony. Dlatego mówi się: I natychmiast stał się zdrowym ów człowiek,                        

i wziął łoże swoje, i chodził. 

Św. Augustyn: Był zaś szabat dnia tego. Mówili więc żydzi temu, który został 

uzdrowiony: Szabat jest, nie godzi się tobie nosić łoża twego. Nie ganią Pana, że 

uzdrowił w szabat, (...) lecz tego, który niósł swoje łoże. Jakby mówili w ten sposób: 

Jeśli i zdrowie nie zostało przywrócone, to czyż wolno było nakazać coś do spełnienia? 

Lecz uzdrowiony broni się przed ganiącymi Tym, który mu przywrócił zdrowie. Stąd 

mówi się: Odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, on mi rzekł: Weźmij łoże 

twoje, a chodź. Jakby mówił: czemuż nie miałem wykonać polecenia tego, który mnie 

uzdrowił? 

Św. Jan Chryzostom: Spytali go więc: Któż jest ten człowiek, który ci 

powiedział: Weźmij łoże twoje, a chodź? Nie pytają: Kim jest ten, który cię uzdrowił? 

Lecz pytają o to, co traktowano jako przekroczenie. Następnie mówi się: Ów zaś 

uzdrowiony nie wiedział, kto to był; Jezus bowiem usunął się od rzeszy, która była 

na miejscu. Uczynił tak Chrystus, aby przez Jego nieobecność świadectwo 

uzdrowionego pozostało niepodejrzane. Ten bowiem, kto został uzdrowiony, był 

odpowiednim świadkiem takich dobrodziejstw. Następnie uczynił tak, aby nie zapłonęli 

większym gniewem ku Niemu. 



Św. Augustyn: Tylu leżało, lecz tylko jeden został uzdrowiony, mimo, że mógł 

Chrystus jednym słowem uzdrowić. Jak to rozumieć, jeśli nie tak, że moc i dobroć Boga 

bardziej czyniły to, co istotne dla zbawienia wiecznego duszy, niż tylko dla cielesnego 

uzdrowienia? 

Św. Jan Chryzostom: Uzdrowiony człowiek nie odchodzi do kupiectwa czy 

pożądliwości albo nie zwraca się ku próżnej chwale, ale kieruje się ku świątyni, co jest 

znakiem największej pobożności, jak to jest powiedziane: Potem znalazł go Jezus w 

świątyni. 

Św. Augustyn: Chrystus Pan zobaczył go i wśród tłumu i w świątyni. On zaś nie 

poznał Chrystusa w tłumie, a poznał w świątyni, w miejscu świętym. 

Św. Jan Chryzostom: i rzekł mu: Oto już stałeś się zdrowym, już nie grzesz, aby 

ci się co gorszego nie zdarzyło. Lecz czemu Chrystus mówi mu o grzechach? (...)             

Nie oskarża go bowiem o popełnienie grzechów, lecz tylko upomina go przed 

popełnianiem w przyszłości. (...) Ostrzega w ten sposób innych. (...) dał mu Chrystus 

znak swego bóstwa, mówiąc bowiem: już nie grzesz, pokazuje, że zna wszystko to, co 

uczynił złego 

Św. Augustyn: Teraz ten, jak ujrzał Jezusa, i poznał, że On jest sprawcą jego 

uzdrowienia, nie zwlekał w obwieszczaniu tego, kogo zobaczył. Stąd mówi się: 

Odszedł ów człowiek, i oznajmił żydom, że to jezus jest, który go zdrowym uczynił. 

 

 

Jezus z Nazarethu (Roman Brandstaetter) 

Cud przy sadzawce Bethesda  

   Wprawdzie wierny przyjaciel Jezusa Eleazar i jego siostry Miriam i Martha gorąco 

zapraszali Go do siebie, do Bethanii — Bethania była małą wsią położoną na wschodnim 

stoku Góry Oliwnej — jednak Rabbi postanowił ze względu na swoich uczniów, którzy 

znaleźli wygodne pomieszczenia w mieście, zatrzymać się w Jerozolimie, w domu swoich 

krewnych na przedmieściu Bethsata.  

     Tutaj u rodziny spędził wraz z uczniami wieczór pesachowy, modlił się nad kielichem 

wina, spożył pieczone jagnię, gorzkie zioła i chleb niekwaszony, maczany w charoseth, w 

przetartych owocach wymieszanych z miodem.  

 



Święta mijały w pogodnym nastroju. Jezus modlił się w Świątyni Pańskiej, a wolny czas 

poświęcał podmiejskim przechadzkom — raz nawet wybrał się w odwiedziny do Eleazara 

do Bethanii — a wieczorami siedział na dachu domu w towarzystwie krewnych, opowiadał 

przypowieści, mówił o pięknie Galilei i Jam Kinereth, snuł rozważania o święcie Pesach, a 

na koniec, chcąc zrobić przyjemność domownikom, zadawał im zagadki — była to ulubiona 

zabawa dzieci Izraela — które rozwiązywali trafnie, mniej trafnie lub błędnie, ale zawsze 

ku uciesze wszystkich zebranych i przy wtórze beztroskiego śmiechu.  

Zdawało się, że święta miną spokojnie. Prokurator, jak zawsze podczas Wielkich Świąt, 

wzmocnił w Antonii załogę rzymską i zarządził bojowe pogotowie. Żołnierze pełnili straż 

na ulicach i placach. Ale nikt z pielgrzymów nie zamierzał wzniecać rozruchów.  

Na Dziedzińcu Pogan, w Portykach Królewskim i Salomona i na dziedzińcach 

wewnętrznych uwijali się wywiadowcy Sanhedrynu. Galilejczycy zapytywani o Jezusa nie 

umieli udzielić jasnej odpowiedzi: jedni twierdzili, że pozostał w Kfar Nahum, inni, że 

widzieli Go w mieście i w Świątyni.  

Zresztą Pesach miał się już ku końcowi i skoro Jezus dotychczas nie ujawnił w 

Jerozolimie swojej obecności, prawdopodobnie zaniechał myśli o publicznym działaniu 

podczas świąt. A to było najważniejsze. Czujność wywiadowców poczęła więc powoli 

przygasać, ich oczy przestały być bystre i ruchliwe, a ich słuch stępiał.  

Był Szabat. Jeszcze gwiazdy świeciły na niebie, gdy Jezus wstał, odmówił poranną 

modlitwę, wziął kąpiel, nałożył nową, całodzianą tunikę i udał się do Świątyni.  

Idąc z Bramy Owczej obok sadzawki Bethesda — tę piękną sadzawkę otaczały cztery 

portyki o korynckich kolumnach, a piąty, biegnący środkiem sadzawki, dzielił ją na dwie 

równe części — zatrzymał się i po krótkim namyśle skierował ku niej swoje kroki. Świtało. 

Zza Góry Oliwnej pospiesznie wytoczyło się ogromne słońce i blaskiem swoim zalało 

Świątynię Pańską, Antonię, pałac Hasmonejczyków, pałac Heroda, płaskie dachy domów i 

podmiejskie ogrody. Promienie słoneczne, odbite od krytych srebrną blachą dachów 

Świątyni, ustokrotnione, ogniste, iskrzące, utworzyły nad Przybytkiem oślepiający słup 

światła, który jak rozżarzony róg mocy wznosił się ku bezobłocznemu niebu. Rozległy się 

przeciągłe dźwięki trąb i psalmiczne śpiewy lewitów.  

Jezus usiadł na schodach prowadzących do sadzawki, w cieniu marmurowego portyku. 

Dźwięk trąb przypomniał Mu tajemniczy wypadek, który wydarzył się przed rokiem 

właśnie o tej samej porze, o świcie: lewici, obchodząc dziedziniec, stwierdzili ku swojemu 

przerażeniu, że bramy świątynne były w zagadkowy sposób otwarte.  

Wówczas to młody uczony, uczeń Gamaliela, Johanan ben Zakkaj, wyrzekł słowa — na 

pewno nie przypuszczał, że już za kilkadziesiąt lat staną się one strasznym dokonaniem, a 

on sam będzie w owych dniach współuczestnikiem tragicznych wypadków i 

błogosławionym narzędziem ocalenia szczątków Izraela od całkowitej zagłady — które 

zabrzmiały jak grzmiące trąby Dnia Jahwe: „O, Świątynio, Świątynio, dlaczego nas 

przerażasz? Wiemy, że jesteś bliska upadku”.  

Jezus pomyślał ze współczuciem o potężnych murach Świątyni i pokiwał smutnie głową. 

Rozejrzał się dokoła. Pod portykami gromadzili się cierpiący, ślepi, kulawi, porażeni, 

zgrzybiali starcy, wychudzeni młodzieńcy o gorączkujących oczach, chorzy bez kropli krwi 

w twarzy, dzieci pokryte wrzodami.  

Tłocząc się i rozpychając rękami, szczudłami i kulami, wśród krzyków, przekleństw i 

rozpaczliwych nawoływań starali się znaleźć jak najbliżej wody.  

 



Często w takich wypadkach nie obywało się bez gorszących scen i prostackich bójek — 

tym bardziej godnych pożałowania, że działy się one nieomal na oczach Malach Jahwe, 

Anioła Pana — chorzy tratowali się wzajemnie, okładali pięściami, szczudłami, kulami, 

laskami, spychali ze schodów, skakali sobie do oczu.  

Ponieważ nawet świat kalek i chorych dzieli się na mocnych i słabych, sprawnych                      

i nieudolnych, zręcznych i niezgrabnych, obrotnych i nieporadnych, najsilniejsi                            

i najzręczniejsi zwyciężali w tej nieustępliwej walce o miejsca i ci właśnie sadowili się nad 

wodą, na samej krawędzi sadzawki.  

Wierzyli bowiem, że jest to sadzawka cudowna, w którą o niespodziewanej godzinie 

wstępuje Malach Jahwe, Anioł Pana — jest on odpryskiem Pańskiej Niewidzialności, 

wprawdzie z domieszką delikatnej i przeźroczystej materii, ale mimo owej cienistej 

domieszki jest wciąż niewidzialny — i uderzeniami niewidzialnych skrzydeł lub ruchami 

swojego niewidzialnego ciała porusza wodę, a wtedy ten, kto pierwszy w nią wstąpi, 

odzyskuje zdrowie.  

Dlatego więc, dobywając resztę sił ze swoich ciał steranych długimi chorobami, starali 

się dotrzeć kosztem współcierpiących nad sam brzeg sadzawki, wywalczali sobie 

najdogodniejsze miejsca i wysiadując nad wodą od świtu do wieczora — było to mozolne, 

pełne napięcia czyhanie na Anioła, wręcz polowanie na niego — oczami gorączkowo 

utkwionymi w wodzie wypatrywali jej poruszenia, najmniejszej zmarszczki na jej 

powierzchni.  

Gdy wreszcie dostrzegli jej znamienne, niespokojne drżenie, które powoli przechodziło 

w kipiące bulgotanie — niekiedy były to tylko fałszywe alarmy — w nieprzytomnym 

wyścigu rzucali się do wody i zanurzali po szyję w uzdrawiająco-falującej toni.  

Ale, jak już powiedzieliśmy, wszystko zależało od tego, kto pierwszy znajdzie się w 

cudownym żywiole. Z zazdrością więc patrzyli na owego zwinnego szczęśliwca, któremu 

udało się przed wszystkimi skoczyć do sadzawki i wykąpać się w wodzie nasyconej 

Aniołem Pańskim.  

Tak też i teraz siedzieli nad sadzawką i wpatrzeni w wodę czekali w skupieniu na szum 

skrzydeł, muskających jej powierzchnię. Ale była gładka i nieporuszona. Czyżby tym razem 

Anioł Pański z jakichś nieznanych powodów opóźnił swój przylot, a może w ogóle dzisiaj 

się nie zjawi? Zdarzało się to, zdarzało.  

Ostatecznie Anioł jest tylko aniołem — tak twierdzili — więc może być opieszały, 

niedbały, a nawet leniwy w wypełnianiu swoich obowiązków. Niecierpliwili się i sarkali. 

Sarkali jednak z umiarem, nie chcieli bowiem nadmiernym niezadowoleniem zrażać sobie 

swojego dobroczyńcy.  

Jezus, który siedział na jednym z górnych stopni portyku i miał w zasięgu wzroku całą 

sadzawkę, spostrzegł dwóch chłopców ciągnących z trudem łoże, na którym leżał 

sparaliżowany mężczyzna.  

Chłopcy, zmęczeni i zasapani, z trudem dowlekli łoże do pierwszych kolumn krużganku 

i tu je wraz z chorym pozostawiwszy na łasce losu — chory wołał chrapliwym głosem: 

Bachurim! Bachurim! Znieście mnie na dół! Znieście mnie na dół! — szybko się oddalili, a 

jeden z nich odwrócił się i krzyknął:  

— Niech cię inni na dół zniosą!  

— Kiedy po mnie wrócicie?! — skomlał chory.  

— Wieczorem! — krzyknęli jednocześnie i uciekli.  



Chory poczuł na sobie wzrok Jezusa. Błagalnie spojrzał na Niego i wskazując na 

sadzawkę, rzekł:  

— Znieś mnie na dół, panie. Widziałeś, oni uciekli. Cóż mam począć? Od trzydziestu 

ośmiu lat choruję. Nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy się woda 

poruszy. Zanim zaś sam się dowlokę — a ledwo chodzę — inni mnie wyprzedzają.  

Jezus, odpowiadając, spytał go:  

— Chcesz być zdrowy?  

— Chcę, panie — odparł ze smutnym uśmiechem.  

Rabbi wstał i podszedł do chorego.  

— Zniesiesz mnie do sadzawki, panie? — spytał, a w jego głosie zabłysła nadzieja.  

Jezus pochylił się nad chorym. Pokora i uniżenie Boga ukorzyły się i uniżyły 

przed człowiekiem, rozlały się przed nim jak służebna woda i stały się prawdziwą, 

posłusznie uległą wodą. Jezus-Woda, poruszona i wzburzona, płynął u stóp człowieka i 

czekał z takim pożądaniem na zanurzenie się chorego w Jego głębinie, jakby nie On 

chorego, ale chory Jego miał uleczyć i przywrócić Mu pełnię sił i zdrowia.  

W swojej Wszechmocy, wyświadczając człowiekowi Łaskę, czekał na jego łaskę i im 

dłużej czekał, tym większe było Jego uniżenie i większa była Jego służebność, gdyż pragnął 

wchłonąć w siebie, w swoje poruszenie i wzburzenie całe cierpienie człowiecze, wypełnić 

się nim, nasycić, rozpuścić je w sobie i uczynić je swoją zawartością, treścią, sensem 

swojego nieśmiertelnego Bytu. Mało tego.  

Chcąc przynęcić do siebie człowieka, dobroczynnie udawał, że jest pusty bez jego 

cierpień, bez jego udręczeń, bez jego bolesnego brzemienia i że dopiero one, wchłonięte 

przez Niego, udoskonalą Go. I oto nienaganna Doskonałość błagała ułomną niezupełność, 

aby wstąpiła, zanurzyła się w Niej i nakarmiła Ją swoim nędznym człowieczeństwem.  

Jezus, rozlany jak Woda, rzekł:  

— Wstań, weź łoże swoje i idź.  

Chory wytrzeszczył oczy, wyprężył się i zastygł w bezruchu. Przez jego ciężkie ciało 

przebiegły dreszcze, jakby wstępował w chłodną wodę sadzawki. Wstępował w Jezusowe 

słowa, w ich źródlaną, niezmąconą czystość, która opływała jego sparaliżowane ciało, 

muskała je, wygładzała, muskułom przywracając prężność i siłę.  

Poruszone słowa burzyły się, bulgotały i wciągały chorego w szumiącą kipiel, coraz 

głębiej, coraz głębiej, aż wreszcie całkowicie pochłonęły go w sobie.  

 

Chory, zanurzony w anielskich słowach, które już nie były teraz słowami, ale płynącym i 

szumiącym Aniołem — śmiało więc można rzec, że szczęśliwiec zanurzył się w Aniele 

Pana — wchłaniał w siebie wszystkimi porami ciała uzdrawiającą moc Wody, a oddawał 

Jej swoje cierpienie, niemoc swoją i ułomną nieruchomość.  

Święta Woda wypełniała się niemocą i cierpieniem człowieczym, aż nasyciwszy się nim 

w upragnionym nadmiarze, uspokoiła swoje poruszenie i wzburzenie, złagodniała i poczęła 

z wolna nacichać. A wtedy chory, nasycony zdrowiem i siłami, poruszał się coraz raźniej, 

gdyż rosła w nim krzepkość i świeżość, a krew jego wartko płynęła w żyłach i rozgrzewała 

serdecznym ciepłem całe ciało.  

Zerwał się z łoża, chwycił je w obie ręce i ciągnąc za sobą, jakby było zewłokiem 

upolowanego zwierzęcia, łupem myśliwskim, skakał i tańczył, i krzyczał:  

— Cud! Cud! Jestem zdrowy! Jestem zdrowy! Jestem zdrowy!  



Ci, którzy mogli się poruszać o własnych siłach, zerwali się ze swoich miejsc, paralitycy 

utkwili w tańczącym zdziwione spojrzenie, ślepcy wyciągnęli przed siebie ręce, pytając:  

— Jaki cud? Kto uzdrowił? Co się stało?  

A tańczący tańczył i wlókł za sobą łoże, głośno dziękował Elohim za uzdrowienie i 

podkasawszy tunikę, wyrzucał wysoko nogi, zdrowe nogi, krzepkie nogi, które jeszcze 

przed chwilą były chore i wiotkie jak źdźbło trawy, a teraz są potężne jak kolumny 

marmurowe i jędrne jak pnie terebintów.  

Ludzie tłoczyli się dokoła uzdrowionego, wołali, krzyczeli, domagali się wyjaśnień, a 

ponieważ wszyscy go znali jako kalekę cierpiącego od wielu, wielu lat na bezwład obu nóg, 

nie wątpili o jego cudownym uzdrowieniu i chodziło im tylko o ustalenie okoliczności, 

wśród których cud się dokonał.  

Widzieli, że uzdrowiony szczęśliwiec nie wszedł do wody, i widzieli również, że woda 

była nieporuszona, z czego wynika, iż Malach Jahwe — bo któż inny mógł go uzdrowić! — 

tym razem nie nawiedził wód sadzawki, ale zjawił się na kamiennych schodach portyku i 

zerwawszy ze swoim dotychczasowym, utartym zwyczajem, nie w wodzie, ale na ziemi 

dokonał uzdrowienia i w tym celu sam spośród tłumu chorych i kalek wybrał kandydata na 

błogosławionego uzdrowieńca.  

Było to zdarzenie dotychczas niespotykane, wszyscy więc uważali, że należy je ze 

względu na dalsze cudowne możliwości dokładnie zbadać i omówić. Dowiedzieli się od 

szczęśliwca — tak go natychmiast nazwali — że uzdrowił go nie Malach Jahwe, ale jakiś 

nieznany Mąż, który siedział o tu... tu... w tym miejscu — wskazał palcem na schody 

portyku — a potem podszedł do niego i kazał mu wstać, a on wstał i chodził. Te słowa 

wprawiły ich w osłupienie.  

Wzruszali ramionami, spoglądali po sobie, potem dotykali nóg szczęśliwca, a wreszcie 

upewniwszy się, że naprawdę są zdrowe, mocne i krzepkie (jeden z kulawych krzyknął: — 

Oby mnie Elohim dał takie nogi!), z zadowoleniem, ale i z nieukrywaną zazdrością kiwali 

głowami.  

— Gdzie On jest?! — krzyknął jakiś kaleka.  

— Nie ma Go, poszedł — odpowiedział szczęśliwiec.  

— Poszedł?! Dlaczego poszedł?! Dokąd poszedł?! — krzyczeli ludzie.  

— Nie wiem — odparł, a po chwili dodał: — Zdaje mi się, że w kierunku Świątyni.  

— Jak wyglądał?! Opisz Go! Tak! Niech opisze, jak wyglądał!— podniecenie rosło w 

tłumie.  

— Miał czarne włosy i czarne oczy...  

— Wszyscy mamy czarne włosy i czarne oczy!  

— Był wysoki...  

— Ja także jestem wysoki — ktoś huknął.  

— Młody czy stary?  

— W sile wieku...  

— Opisz Jego twarz!  

— Nie umiem... nie umiem... — jąkął bezradnie. — Nie umiem...  

— Poznałbyś Go?  

— Na pewno — słowa te wypowiedział z głębokim przekonaniem.  

— To był z pewnością Malach Jahwe! — zawołał ślepiec.  

— Skąd wiesz? Widziałeś Go? — spytał złośliwie kulawy.  



— To był człowiek... jak ja... jak wy... jak wy wszyscy — szczęśliwiec zapewniał 

solennie.  

— A czy Malach Jahwe nie może przyjąć na siebie postaci człowieka? Mało to razy 

Izrael widział aniołów przyobleczonych w ludzkie ciało? — wołał ślepiec.  

— Słusznie mówi! Słusznie! To był na pewno Malach Jahwe! Któż inny mógł to być? 

Tylko Malach Jahwe! — niezliczone głosy potakiwały niewidomemu.  

Szczęśliwiec podniósł z ziemi łoże, przerzucił je na plecy i ruszył w kierunku wyjścia.  

— Dziś jest Szabat! — krzyknął z oburzeniem jeden z chorych. — Nie wolno ci dźwigać 

łóżka!  

— Zostaw! Jutro je zabierzesz! — wołali inni. Mąż uzdrowiony odwrócił się i spokojnie 

odparł:  

— Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: „Weź łoże i idź”.  

Z łożem na plecach, wyprostowany, lekkim, pewnym krokiem, jakby dźwigał na plecach 

wór najlżejszego puchu, opuścił sadzawkę Bethesda.  

— Co?! — ryczał za nim ślepiec. — Malach Jahwe kazał ci w Szabat nosić łoże na 

plecach?! Jeżeli tak powiedział, to On nie jest Malach Jahwe! Malach Jahwe nie mógł tak 

powiedzieć!  

— Więc kto go uzdrowił?! — rozpaczliwie krzyknął kulawy.  

 

W odpowiedzi na ten krzyk zapanowało wśród chorych i kalek głuche milczenie, gdyż 

na to pytanie nikt z obecnych nie umiał odpowiedzieć.  

 

 


