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(5) Przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które 
/niegdyś/ dał Jakub synowi swemu, Józefowi. (6) Było tam źródło Jakuba. Jezus 
zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. (7) Nadeszła 

/tam/ kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj Mi pić! (8) Jego 
uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. (9) Na to rzekła 

do Niego Samarytanka: Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci 
dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. (10) Jezus 
odpowiedział jej na to: O, gdybyś znała dar Boży i /wiedziała/, kim jest Ten, kto ci mówi: 

Daj Mi się napić - prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej. (11) Powiedziała do 
Niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz 

wody żywej? (12) Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę 
studnię, z której pił i on sam, i jego synowie i jego bydło? (13) W odpowiedzi na to rzekł 
do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. (14) 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 wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. (15) Rzekła do Niego kobieta: Daj 

mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. (16) A On jej 
odpowiedział: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. (17) A kobieta odrzekła Mu na to: Nie 
mam męża. Rzekł do niej Jezus: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. (18) Miałaś 

bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś 
zgodnie z prawdą. (19) Rzekła do Niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. (20) 

Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest 
miejsce, gdzie należy czcić Boga. (21) Odpowiedział jej Jezus: Wierz Mi, kobieto, że 
nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. 

(22) Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze 
początek od Żydów. (23) Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi 

czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć 
Ojciec. (24) Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w 
Duchu i prawdzie. (25) Rzekła do Niego kobieta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany 

Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. (26) Powiedział do niej Jezus: 
Jestem Nim Ja, który z tobą mówię. (27) Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że 

rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział: Czego od niej chcesz? - lub: - 
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Czemu z nią rozmawiasz? (28) Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I 

mówiła tam ludziom: (29) Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, 
co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem? (30) Wyszli z miasta i szli do Niego. (31) 

Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz! (32) On im rzekł: Ja mam do 
jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. (33) Mówili więc uczniowie jeden do drugiego: 
Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia? (34) Powiedział im Jezus: Moim pokarmem jest 

wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. (35) Czyż nie mówicie: 
Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam: Podnieście oczy i 

popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. (36) żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon 
na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. (37) Tu bowiem okazuje 
się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. (38) Ja was wysłałem żąć to, 

nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli. (39) 
Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety 

świadczącej: Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. (40) Kiedy więc Samarytanie 
przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. (41) I o 
wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, (42) a do tej kobiety mówili: Wierzymy już nie 

dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, 

że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. 

 

"Ewangelia według Jana"                                                              
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Francis Martin, William M. Wright IV.  Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      
 

 

J 4,1-54 
 

Temat wiary konstytuowany jest w czwartym rozdziale, w dwóch opowiadaniach 

o nie-Żydach, którzy dochodzą do wiary w Jezusa.  

W pierwszym Jezus rozpoczyna właśnie powrotną wędrówkę z  Judei na północ, do 

Galilei – to jakieś dwa i pół dnia drogi. Postanawia przejść przez Samarię.  

Gdy odpoczywa przy studni Jakubowej, w środku dnia przychodzi tam Samarytanka, 

aby zaczerpnąć wody. Jezus nawiązuje z nią rozmowę – to zachowanie uważane za 

wysoce niestosowne w ówczesnej kulturze i obyczajowości – i prowadzi Samarytankę 

na drogę wiary, aby mogła Go rozpoznać. Samarytanka, której imienia nigdy nie 

poznaliśmy, zaczyna ewangelizować ludzi ze  swojego miasta i dzięki niej również oni 

dochodzą do wiary w Jezusa, Zbawiciela świata.  

Drugie opowiadanie rozgrywa się już w Galilei. Urzędnik królewski, który nie 

wywodzi się z narodu żydowskiego, prosi Jezusa, by uzdrowił jego syna. A kiedy 

dowiaduje się, że chłopiec jest uleczony, zostaje wyznawcą Jezusa i  zaszczepia Jego 

naukę u swoich domowników.  

W obu historiach widzimy nie-Żydów dochodzących do wiary w Jezusa i dzielących 

się nią z innymi. Jan, przytaczając je, prowadzi nas tą samą drogą wiary, k tórą podjęły 
owe dwie postaci, i kieruje nas ku głębszemu zrozumieniu oraz doświadczeniu wiary 

w Jezusa. 



 

Droga wiary Samarytanki I: dar wody żywej (J 4,1–15) 

 

ST: Rdz 29,1–14; 2 Krl 17 

NT: Dz 8,4–25 

KKK: ludzka natura Jezusa, 470–478; symbole Ducha Świętego, 694–701; Jezus 

objawia Ducha Świętego, 728–729 

Lekcjonarz: trzecia niedziela Wielkiego Postu (rok A, opcjonalnie rok B i  rok C) 
 

[4,1-3]  A kiedy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus pozyskuje 

sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan – chociaż sam Jezus nie chrzcił, lecz 

Jego uczniowie – opuścił Judeę i odszedł znów do Galilei.  

 

Jezus opuścił Judeę i powrócił do Galilei, ponieważ faryzeusze usłyszeli, iż 

pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan. Ewangelista precyzuje 

następnie, że sam Jezus nie chrzcił, tylko Jego uczniowie (zob. 3,22)1. 

 

[4,4]  Trzeba Mu było przejść przez Samarię.  

 

Były też inne drogi dostępne dla Żydów, pozwalające ominąć Samarię, Jezus jednak 

musiał przejść przez Samarię (EŚP). Jan często używa słowa „musiał”, aby wyrazić 

konieczność wypełnienia woli Ojca2. W ten sposób daje do zrozumienia, że dialog 

z Samarytanką i nawrócenie samarytańskiego miasta były częścią zbawczego planu 

Ojca. 

 

TŁO BIBLIJNE:  Samarytanie 

Żydzi i Samarytanie byli w starożytności etnicznymi i religijnymi rywalami, historię 

ich wzajemnych relacji znaczyły akty agresji i  prześladowań. Samaria jest centralną 

częścią Palestyny, położoną między Galileą na północy i  Judeą na południu. Bierze 

swoją nazwę od stolicy północnego królestwa Izraela, które odłączyło się od królestwa 

Dawidowego ze stolicą w Jerozolimie w 922 roku p.n.e. (1 Krl 12,16–20). W 721 roku 

p.n.e. królestwo to zostało podbite przez Imperium Asyryjskie. Asyryjczycy w  wyniku 

swojej okupacyjnej polityki wypędzili część Izraelitów i  na należących do nich terenach 

osadzili obcokrajowców. Mieszane małżeństwa Izraelitów i  owych osadników stały się 

źródłem etnicznych napięć z Żydami. 

 
1 Egzegeci często wskazują zmianę treści względem 3,22 jako dowód na to, że tekst Ewangelii był poddany 

rewizjom w trakcie jego komponowania. 
2 Tak jak w J 3,7.14.30; 9,4; 10,16; 12,34; 20,9 



     Samarytanie czcili Boga Izraela, ale inaczej niż Żydzi. Głównym punktem napięć 

między Samarytanami a Żydami było miejsce oddawania czci Bogu. Żydzi sprawowali 

kult w świątyni jerozolimskiej, której odbudowę Samarytanie utrudniali (zob.  Ezd 4); 

Samarytanie zaś czcili Boga w świątyni zbudowanej na górze Garizim, której Żydzi nie 

uznawali i która została zburzona przez żydowskiego króla Jana Hirkana około roku 129 

p.n.e. Żydowscy odbiorcy tekstów biblijnych mogli uważać kult Samarytan za skażony 

wpływami pogańskimi. Według 2 Krl 17 Asyryjczycy sprowadzili w region Samarii 

pięć obcych ludów, by je tam osiedlić (17,24), a  każdy z tych ludów wprowadził swoich 

bogów (17,29–34). 

  Rozdział czwarty Ewangelii Jana to jedno z  kilku miejsc w Nowym Testamencie, 

wzmiankujących wzajemne otwarcie się na siebie Samarytan i  pierwszych chrześcijan 

(zob. Łk 17,16; Dz 8,4–25) 

 

 

[4,5-6]  Przybył więc 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.  

 

Jezus przybył do samarytańskiego miasta o  nazwie Sychar. Bardzo prawdopodobne, 

że jest to dzisiejsze miasto Askar, położone mniej więcej dwa kilometry na północ od 

studni Jakubowej. Studnia nosi taką nazwę, ponieważ uważano, że Jakub dał swemu 

synowi Józefowi pole blisko Sychem (Rdz 48,21–22). 

      Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Słowo Boże przyjęło prawdziwą 

naturę ludzką i naprawdę czuje pragnienie, naprawdę jest utrudzone drogą 3.  

      Uwaga o tym, że Jezus zatrzymuje się, by odpocząć  przy studni4, przywołuje inną 

znaną biblijną scenę: spotkanie przy studni, które doprowadziło do małżeństwa.  

❖ W Rdz 24,10–53 sługa Abrahama, który został wysłany, by znaleźć żonę dla 

Izaaka, spotyka przy studni Rebekę, a  ona, rozpoznana dzięki Bożemu znakowi, 

zgadza się zostać żoną Izaaka.  

❖ Podobnie Jakub, syn Izaaka, spotkał przy studni Rachelę, miłość swojego życia 

(Rdz 29,1–14).  

❖ Księga Wyjścia 2,15–21 opowiada o Mojżeszu, który przy studni wziął w obronę 

córki madianickiego kapłana, a w konsekwencji ów kapłan dał Mojżeszowi 

swoją córkę Seforę za żonę. 

      Czas spotkania Jezusa z Samarytanką: około godziny szóstej, czyli w samo 

południe, jest znaczący. Nim to wyjaśnimy, warto zaznaczyć kontrast między tym 

spotkaniem a rozmową z Nikodemem, który przyszedł do Jezusa w nocy (3,2). 

 
3 KKK, 470-478 
4 Starsze przekłady BT używają tu słowa „studnia”, tak też dalej w tym fragmencie Ewangelii Jana 



 

[4,7-9]  [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.  

 

Samarytanka zaczerpnąć wody przychodzi w samo południe – ta uwaga wprowadza 

inny ważny motyw do opowieści: zachowanie, które przekracza kulturowe 

i obyczajowe uwarunkowania.  

Kobieta ma zapewne coś do ukrycia, skoro przychodzi do studni o  nienaturalnej 

porze (nie rano i nie wieczorem) i sama (nie w towarzystwie innych kobiet 

z miasteczka).  

Dalej mamy kolejne odejście od norm kulturowych  – Jezus rozpoczyna rozmowę 

z kobietą, w miejscu publicznym, i mówi: Daj Mi pić!  

Jest to wprawdzie miejsce publiczne, niemniej Jezus łamie ówczesny obyczaj, 

ponieważ mężczyzna nie powinien inicjować rozmowy z  kobietą, która nie należy do 

jego rodziny, zwłaszcza gdy są tylko we dwoje  – a z taką właśnie sytuacją mamy tu do 

czynienia, Ewangelista nadmienia, że uczniowie są nieobecni.  

Samarytanka zwraca uwagę na to, że Jezus narusza religijną konwencję: On, będąc 

Żydem, prosi Samarytankę, by dała Mu się napić. Z uwagi na prawa związane 

z pokarmem i rytualną czystością Żydzi (…) i Samarytanie unikają się nawzajem. 
 

[4,10]  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”.  

 

Na uwagę Samarytanki o łamanej właśnie konwencji Jezus odpowiada: 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.  

Dialog rozpoczyna się od rozmowy o  piciu wody w sensie dosłownym, ale Jezus 

przechodzi na poziom duchowy, odwołując się do „wody żywej”, co w  sensie 

duchowym oznacza „życie wieczne”. Jezus oczekuje czegoś więcej niż wody do picia.  

On chce, by wiara Samarytanki zwróciła się ku Niemu. Chce jej dać wody żywej, 

Ducha Świętego, który w Nowym Testamencie często jest nazywany „darem”                    

(np. Dz 2,38; 8,20; 10,45) i symbolizowany przez wodę (J 3,5; 7,37–39)5.  

 
5 KKK, 694 



Ale wyrażenie „woda żywa” to także semicki idiom, który oznacza „wodę źródlaną” 

(Kpł 14,5–66). Samarytanka, podobnie jak wcześniej Nikodem, myśli w kategoriach 

ziemskich, dlatego nie rozumie intencji Jezusa. 

 

[4,11-12]  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?”  

 

Kobieta stawia Jezusa wobec dwu kwestii.  

Pierwsza zdradza jej brak zrozumienia: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest 

głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej?7  

Jak ten człowiek mógłby nabrać źródlanej wody, a  tym bardziej dać mi się napić, 

skoro ewidentnie nie ma naczynia, by jej zaczerpnąć i  ją przynieść?  

Jezus prowadzi rozmowę na poziomie duchowym, ale kobieta myśli w kategoriach 

ziemskich. Drugie pytanie podnosi ważną kwestię tożsamości Jezusa: 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?  

Grecka składnia tego pytania sugeruje, że Samarytanka spodziewa się  odpowiedzi 

negatywnej. W jej pytaniach pobrzmiewa ironia; kobieta wydaje się kpić, kiedy 

sugeruje, że Jezus mógłby być większy od Jakuba. 

 

[4,13-14]  W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: „Każdy, kto pije tę wodę, 

znów będzie 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 tryskającym ku 

życiu wiecznemu”.  

 

Jezus swoją odpowiedzią zmusza Samarytankę do głębszych poszukiwań. Najpierw 

przeciwstawia zwykłą wodę wodzie duchowej, o  której mówi: Każdy, kto pije tę 

wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie 

będzie pragnął na wieki.  

On nie oferuje zwykłej wody, która gasi pragnienie tylko na jakiś czas, ale wodę 

duchową, która wystarcza całkowicie i na zawsze: Woda, którą Ja mu dam, stanie 

się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu.  

 
6 Ang.: (NJB) „running water” (płynąca woda) (NABRE) „fresh water” (świeża woda). Przekład polski za EŚP  
7 Greckie słowo kyrios oznacza „pan” w znaczeniu przypisującym rozmówcy pewną godność, ale znaczy także: 

„Pan” i „mistrz”. Samarytanka nie tylko staje się uprzejmiejsza, lecz przybliża się także do wiary. 



Ta woda to Duch Święty, wewnętrzne źródło błogosławieństwa i odrodzenia. Duch 

Święty daje nam uczestnictwo w życiu Boga, podnosząc ludzkie istnienie na poziom 

daleko wyższy niż życie naturalne i obdarzając nas istnieniem wiecznym, które zaczyna 

się już teraz. 

 

[4,15]  Rzekła do Niego kobieta: „Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła 

i nie przychodziła tu czerpać”. 

 

Samarytanka uzmysławia sobie, że woda Jezusa nie jest jak ta ze studni: Panie, daj 

mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać.  

Jej błędne przekonanie, że woda Jezusa zaspokoi fizyczne pragnienie, wprowadza 

ironię, woda bowiem, którą Jezus daje, rzeczywiście trwale zaspokoi wszelkie 

pragnienie. Samarytanka, choć nadal myśli zasadniczo przede wszystkim w ziemskich 

kategoriach, coraz bardziej otwiera się na Jezusa i Jego dar. 

 

 

Droga wiary Samarytanki II: cześć oddawana w duchu i prawdzie (J 4,16–26) 

 

ST: Rdz 12,1–3; Wj 3,13–15; Pwt 18,15–18; Iz 49,1–6 

NT: Rz 8,14–17; Ga 4,1–7 

KKK: tytuł „Pan”, 446–455, 590; kult w Duchu i prawdzie, 1104–1109, 1179 

Lekcjonarz: trzecia niedziela Wielkiego Postu (rok A, opcjonalnie rok B i  C) 

 

[4,16-18]  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”.  

 

Rozmowa przyjmuje nowy, istotny obrót, gdy Jezus mówi do kobiety: Idź, zawołaj 

swego męża i wróć tutaj, a ona odpowiada: Nie mam męża.  

Jezus zna jednak sytuację Samarytanki: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. 

Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem.  

Na poziomie dosłowności historia związków Samarytanki jest wysoce 

nieuporządkowana i podejrzana. Ale biblijne tło tej opowieści sugeruje głębszy wymiar.  



Spotkanie odbywa się przy studni, a  to przywołuje na myśl Izaaka, Jakuba 

i Mojżesza – biblijne opowieści o spotkaniach przy studni, prowadzących do 

małżeństwa.  

Co więcej, Biblia w kontekście Samarytan i ich religii mówi o obcych bogach 

(zob. Tło biblijne : Samarytanie), co tkwiło mocno w pamięci Żydów.  

W tym świetle Jezusowa wypowiedź o mężach Samarytanki odnosi się nie tylko do 

historii jej osobistych związków z  mężczyznami – jest znacznie szersza, bo dotyka 

również historii związku Samarytan z Bogiem.  

Pięciu mężów Samarytanki symbolizuje pogańskich bogów pięciu ludów, 

wspomnianych w siedemnastym rozdziale Drugiej Księgi Królewskiej. Jezus pragnie 

nie tylko wody, lecz także, co znacznie ważniejsze, trwałego zjednoczenia Samarytan 

z Ojcem. 

 

[4,19-20]  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]”.  

 

Tym razem Samarytanka wydaje się rozumieć słowa Jezusa: Panie, widzę, że jesteś 

prorokiem. Kobieta coraz lepiej pojmuje Jezusa; świadczy o  tym jej wypowiedź – 

Samarytanka nazywa Go najpierw „Panem” (4,15), a  następnie „prorokiem”.  

Zdawszy sobie sprawę, że rozmawia z prorokiem, pyta Jezusa o jedną z najbardziej 

kontrowersyjnych kwestii we wzajemnych relacjach Samarytan i Żydów – o miejsce 

kultu: Ojcowie nasi oddawali cześć [Bogu] na tej górze, a  wy mówicie, że 

w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić [Boga] .  

Samarytanie oddawali cześć Bogu nie w świątyni jerozolimskiej, ale w świątyni na 

górze Garizim. Król żydowski Jan Hirkan zburzył tę samarytańską świątynię około 129 

roku p.n.e. i w Samarii nigdy o tym nie zapomniano. Być może ten prorok potrafi 

zażegnać spór o miejsce oddawania czci Bogu. 

 

[4,21-22a]  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,  

 

Jezus otwiera jej umysł na nowe możliwości: Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi 

godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca.  

Jezus przepowiada przyszłość: Żydzi, Samarytanie i  tak naprawdę cały świat poznają 

Ojca i będą Go czcić w nowy sposób (4,23–24).  



Następnie Jezus przeciwstawia żydowską znajomość Boga wiedzy Samarytan:                  

Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy .  

Greckie słowo tłumaczone jako „znać”, „poznać” (oida) w sensie biblijnym oznacza 

nie tylko poznanie intelektualne, lecz także rodzaj zjednoczenia między poznającym 

i poznanym.  

Orygenes tak opisuje ten głębszy wymiar poznania: Pismo Święte mówi, że „ ludzie, 

którzy połączyli się i związali z jakąś sprawą, w różny sposób poznają to, z czym 

się związali i zjednoczyli: przed tym połączeniem i zjednoczeniem nie poznają owej 

sprawy, choćby nawet pojęli sens nauki o  niej”8.  

Dzięki przymierzu, jakie Bóg zawarł ze swoim ludem, Żydzi znają jedynego Boga 

w sposób, który Samarytanom jest niedostępny. 

 

[4,22b]  ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów.  

 

Jezus podkreśla znaczenie tego faktu: zbawienie bierze początek od Żydów. Jezus, 

zbawiciel świata, jest Żydem.  

Rozróżniając Samarytan („wy czcicie”) od Żydów, Jezus identyfikuje siebie jako 

Żyda i staje po stronie swojego ludu („my czcimy”).  

Pismo Święte zaświadcza, że Bóg wybrał Izraela, zwanego też Jakubem, i  zawarł 

z nim przymierze, a zatem lud Izraela powinien ukazywać świętość Boga i  służyć Jego 

zamiarom, niosąc błogosławieństwo i zbawienie całemu światu. Bóg obiecał 

Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi: „Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć 

szczęścia [takiego, jakie jest udziałem] twego potomstwa” (Rdz 26,4; zob. 12,3; 

28,14).  

W Iz 49 Pan, mówiąc o przyszłym dziele zbawienia, obiecuje swojemu Słudze, który 

uosabia cały lud Izraela: „Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie 

dotarło aż do krańców ziemi” (Iz 49,6).  

Po długim czasie przygotowań, gdy „nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, 

zrodzonego z niewiasty” (Ga 4,4), z niewiasty żydowskiej, i tak oto zbawienie całego 

świata przyszło przez Jezusa, potomka Abrahama i dziecko Izraela.  

W Jezusie Bóg wypełnił obietnice zbawienia i błogosławieństwa złożone w chwili 

zawarcia przymierza, „jak przyobiecał naszym ojcom – Abrahamowi i jego 

potomstwu na wieki” (Łk 1,55; zob. Ga 3,26–29). 

 

 
8 Orygenes. Komentarz do Ewangelii św. Jana. Ta zasada ilustruje, dlaczego słowo „poznać” jest biblijnym 

idiomem na określenie zjednoczenia seksualnego męża i żony: „Adam potem poznał żonę swoją, Ewę, która 
poczęła” (Rdz 4,1 – przekład ks. Jakuba Wujka) 



[4,23]  Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele 

będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec.  

 

Kobieta opowiada o wydarzeniach z przeszłości jej ludu (4,12.20), Jezus natomiast 

kieruje jej uwagę na teraźniejszość: nadchodzi jednak godzina, nawet już jest  – i wznosi 

jej umysł do swojego Ojca.  

W wersecie 21 Jezus wspomina o nowym rodzaju kultu, który nie będzie 

sprawowany ani na górze Garizim, ani w świątyni jerozolimskiej9. Naucza, że ten nowy 

rodzaj kultu, którego pragnie Ojciec, to cześć oddawana w Duchu i prawdzie. Istotnie, 

kto czci Boga w ten sposób, jest prawdziwym czcicielem – to znaczy: przebywa 

w eschatologicznej pełni. 

 

[4,24]  Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć 

w Duchu i prawdzie”.  

 

Jezus mówi, że Bóg jest duchem, trzeba więc, by czciciele Jego oddawali 

Mu cześć w Duchu i prawdzie.  

Wcześniej wyjaśniał Nikodemowi, że aby ujrzeć królestwo Boże i do niego wejść, 

trzeba „narodzić się z wody i z Ducha” (3,5), otrzymać nowe, niebiańskie życie przez 

Ducha w chrzcie.  

 Jako wcielone Słowo Jezus sam jest „prawdą” (14,6), objawieniem Boga i  

 przyszedł „na świat, aby dać świadectwo prawdzie” (18,37; zob. 8,40).  

Oddawać cześć w Duchu i prawdzie oznacza czcić Boga objawionego w Jezusie, 

który jest Prawdą, i być ożywionym przez Ducha Świętego, który obdarza nas nowym 

niebiańskim życiem i rozumieniem objawienia Jezusa.  

„Duch i prawda” – to nie oznacza, że cześć oddaje się Bogu jedynie wewnętrznie 

albo że jest ona wyłącznie niematerialna. Jezus wyjaśniał już Nikodemowi, że osoba 

ludzka musi się narodzić na nowo z „wody i z Ducha” (3,5 – podkreślenie autorów), 

pouczył też swoich uczniów, by jedli Jego ciało i pili Jego krew w Eucharystii. 

Święty Paweł opisuje taką modlitwę do Ojca jako dar Ducha: „Bóg zesłał do serc 

naszych Ducha Syna swego, który woła: »Abba, Ojcze!«” (Ga 4,6; zob. Rz 8,15–16).  

List św. Judy upomina nas także: „budując samych siebie, na fundamencie waszej 

najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie” (w. 20). Cześć oddawana 

w Duchu i w prawdzie, nasza modlitwa, musi być ożywioną przez Ducha Świętego 

odpowiedzią na Jezusowe objawienie Ojca10. 

 
9 KKK, 1179 
10 Cześć oddawana „w Duchu i prawdzie” to trynitarny kult Boga. Na przykład w liturgii eucharystycznej zwracamy 
się do Ojca, a wiele zawartych w niej modlitw wznosimy „przez Chrystusa Pana naszego” duch Święty „aktualizuje  



 

 

TŁO BIBLIJNE:  Imiona a Boże Imię 

    W Biblii imię, jakie nosi ta czy inna osoba, nie jest po prostu nazwą czy sposobem 

zwracania się do innej osoby. Wyraża tożsamość osoby i  jej rolę – w bardzo głębokim 

sensie.  

   Gdy Bóg objawia swoje imię Mojżeszowi na górze Synaj, jest to głębokie, o sobowe 

objawienie własnej tożsamości11. Bóg objawia swoje imię: „Jestem, który jestem”                     

(Wj 3,14), które jest językowo powiązane z  imieniem „Jahwe” (albo JHWH)12.  

W Starym Testamencie Bóg niekiedy identyfikuje siebie samego jako „Ja jestem 

JHWH”, co najczęściej tłumaczy się jako „Ja jestem Pan” (Wj 6,2–8; Kpł 19,10).       

U Izajasza są miejsca, w których Bóg wyjawia swoją tożsamość w prostej hebrajskiej 

formule ’ani hu’ („Ja jestem on” albo „Ja jestem” – Iz 43,10; 52,6). 

       Gdy około 200 roku p.n.e. powstał grecki przekład Biblii zwany Septuagintą, 

hebrajskie imię JHWH oddano w nim słowem Kyrios („Pan”). Słowa Boga, którymi 

określił On sam siebie w Wj 3,14 („Jestem, który jestem”) i tytuł ’ani hu’ zostały 

przetłumaczone jako egō eimi („Ja jestem”).  

       W Ewangelii Jana Jezus kilkakrotnie odnosi do siebie tę prostą formułę: 

„JA JESTEM” (egō eimi)13. Gdy mówi o sobie: „Ja jestem” albo gdy chrześcijanie 

nazywają Go „Panem” (Kyrios), następuje utożsamienie Jezusa i  JHWH, Boga Izraela14. 

 

 

[4,25]  Rzekła do Niego kobieta: „Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany 

Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko”.  
  

Reakcja Samarytanki wyraża poszukiwanie: być może ten człowiek to Mesjasz, bo 

kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Samarytanie oczekiwali mesjańskiej postaci, 

którą nazywali Taheb i utożsamiali z obiecanym prorokiem jak Mojżesz (Pwt 18,15).  

Choć nie znamy dokładnie natury tego oczekiwania, fraza „[On] objawi nam 

wszystko” najprawdopodobniej odnosi się właśnie do obiecanego proroka, którego 

uważano za prawdziwego mesjańskiego nauczyciela. 

 
jedyne misterium [Chrystusa] w liturgii (KKK, 1104; celebrans w epiklezie poprzedzającej konsekrację wzywa 

Ducha Świętego, by uświęcił On chleb i wino (zob. KKK, 1105 -1109). 
11 KKK, 446 
12 Zarówno „Jestem, który jestem” , jak i JHWH opierają się na hebrajskim czasowniku hayah – „być” 
13 W NABRE (J 4,26; 6,20; 8,24.28.58; 13,19;18,5-6.8) słowo „JESTEM” w zdaniach typu „JA JESTEM” 
wypowiadanych przez Jezusa zapisane jest wersalikami po to, by wskazać, że Jezus używał tej formy boskiej 

autoprezentacji w nawiązaniu do wypowiedzi Boga („JA JESTEM”) zawartych w ST. Podobnie angielskie przekłady 

tradycyjnie oddają hebrajskie JHWH słowem Lord zapisanym kapitalikami. 
14 KKK, 590 



 Samarytanka pyta nie wprost, czy to Jezus jest owym prorokiem podobnym do 

Mojżesza  

[4,26]  Powiedział do niej Jezus: „Jestem nim Ja, który z  tobą mówię”. 

 

W odpowiedzi Jezus otwarcie ujawnia własną tożsamość, objawiając nie tylko swoje 

mesjańskie powołanie, ale o wiele więcej: Jestem nim Ja, który z tobą mówię. 

Wyrażenie „Jestem nim Ja” oddaje grecką frazę (egō eimi), co dosłownie oznacza                     

„Ja jestem”. Jezus nie tylko przyznaje, że jest Mesjaszem – On zarazem utożsamia się 

z imieniem Boga. 

 

Droga wiary Samarytanki III: zbieranie owoców ewangelizacji (4,27–42) 

 

ST: Iz 49,1–6; Jl 4,13 

NT: Mt 9,37–38; 13,24–43; 1 Kor 1,25–31 

KKK: ewangelizacja płynie z poznania Jezusa, 426–429, 850; Jezus wypełnia wolę 

Ojca, 2824 

Lekcjonarz: trzecia niedziela Wielkiego Postu (rok A, opcjonalnie rok B i  C) 

 

[4,27]  Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden 

jednak nie powiedział: „Czego od niej chcesz?  – lub: Czemu z nią rozmawiasz?”. 

 

Uczniowie wracają z pożywieniem. Są zaskoczeni, że Jezus rozmawia z  kobietą – 

Jego rozmowa z Samarytanką przekracza bowiem konwencje kulturowe. 

 

[4,28-30]  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.  

 

W tym miejscu tok opowieści rozdziela się na  dwa wątki: pierwszy dotyczy 

Samarytanki w mieście, drugi – Jezusa i Jego uczniów przy studni.  

Najpierw narracja podąża za Samarytanką. Przyszła do studni, by nabrać wody (4,7), 

teraz jednak zostawiła swój dzban, powód swej obecności przy studni (tak przynajmniej 

sądziła). Spotkanie z Jezusem poruszyło ją do tego stopnia, że On sam pochłonął całą 

jej uwagę. Odeszła do miasta, aby opowiedzieć sąsiadom o  swoim spotkaniu 

z Jezusem – oto samo sedno definicji „ewangelizacji”.  



Kobieta niesie dobrą nowinę mieszkańcom swojego miasta i  zaprasza ich, by sami 

poznali Jezusa. Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co 

uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?  

Mówi z własnego doświadczenia, nie wahając się wspomnieć o  swojej przeszłości 

i prorockiej wiedzy Jezusa (4,18–19). Samarytanie, wysłuchawszy jej świadectwa, 

wyszli z miasta i szli do Niego. Tak jak Andrzej i Filip z pierwszego rozdziału, 

Samarytanka staje się świadkiem; jej relacja prowadzi innych do Jezusa 15. 

[4,31-34]  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.  

 

Tymczasem uczniowie, skupieni na jedzeniu, które zdobyli dla Jezusa, proszą Go, by 

coś zjadł. Jezus jednak odpowiada: Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie 

wiecie. Uczniowie nie rozumieją i zastanawiają się, kto przyniósł Jezusowi posiłek.  

Jak wcześniej przełożeni w świątyni, jak Nikodem i Samarytanka, tak teraz 

uczniowie nie zdają sobie sprawy, że On mówi o  rzeczywistościach duchowych.  

Jezus, który nie miał nic do jedzenia, a  przypuszczalnie także do picia, objawia, co 

naprawdę jest Jego pożywieniem: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który 

Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło.  

Pełnienie woli Ojca jest źródłem Jego siły; Jezus znalazł swoje pożywienie, 

przekonując Samarytankę, do której posłał Go Ojciec. Odpowiedź dana uczniom 

zapowiada także chwilę, w której Jezus wypełni do końca wolę Ojca i ogłosi z krzyża: 

„Dokonało się” (19,30).16 

 

[4,35-38]  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 natrudzili, a  wy w ich trud weszliście”.  
  

Jezus rozwija swój wieloznaczny obraz żniw. Przytoczone przysłowie ma najpewniej 

niewiele wspólnego z bieżącymi wydarzeniami, ponieważ jeśli Jezus jest właśnie 

w drodze do Jerozolimy na święto Paschy (2,13), to nadchodzące żniwa będą miały 

miejsce o wiele wcześniej niż po upływie czterech miesięcy.  

 
15 KKK, 428-429, 850 
16 KKK, 2824 



Żniwa oznaczają tu zatem raczej biblijny obraz eschatologicznego sądu Bożego                 

(Oz 6,11; Jl 4,13; Mt 13,24–43).  

Zarówno tu, jak i w innych sytuacjach Jezus mówi o dziele, które ma się dokonać 

zgodnie z planem Ojca, jako o żniwie zbieranym „na końcu czasu” (Mt 9,37–38; 

28,19–20). 

   Słowa: Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa, powinny znaczyć mniej więcej: 

„Mamy mnóstwo czasu”.  

Jezus mówi jednak coś przeciwnego, mówi, że czas nagli: Podnieście oczy 

i popatrzcie na pola, jak bieleją 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 żąć to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się 

natrudzili, a w ich trud wyście weszli.  

Jezus mówi: „Otwórzcie oczy waszych serc i zobaczcie, że wasz czas jest krótki. 

Musimy głosić Ewangelię i zbierać żniwo przygotowane przez Ojca. Jesteście posłani, 

by zbierać owoc pracy wielu proroków, patriarchów i  świętych, którzy byli przed wami. 

Trzeba przygotować ludzi, aby mogli zrozumieć znaczenie mojej nadchodzącej śmierci 

i zmartwychwstania”.  

Jezus wypowiada tym samym głębokie pragnienie, by przez swoich uczniów uczynić 

dla całego świata to, co osobiście uczynił dla Samarytanki. 

 

[4,39-42]  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 pozostał. 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”.   

 

Sceneria znów się zmienia; widzimy wielu Samarytan z owego miasta, którzy zaczęli 

w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej. Oni są pierwszym „żniwem” (4,35) 

zebranym przez kobietę. Samarytanie z miasta przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich 

pozostał. Jezus pozostał tam zatem dwa dni (zob. 1,39) – przyjął ich zaproszenie.  

Gdy przebywa wśród nich, oni doświadczają Jego obecności bezpośrednio 

(usłyszeliśmy bowiem na własne uszy), a  nie dzięki opowiadaniu innych. Dlatego 

uznają w Nim Zbawiciela świata. Tytułując tak Jezusa, ci dobrzy ludzie ukazują nie 

tylko otwartość ducha, lecz także wolę przyjęcia prawdy, że Jezus jest Zbawicielem 

wszystkich, nie tylko Żydów czy Samarytan. Jego zbawcza moc ma sięgać „aż do 

krańców ziemi” (Iz 49,6) 



Rozważanie i zastosowanie praktyczne (J 4,1-42) 
 

Kobieta z nieuporządkowaną przeszłością przychodzi do studni, by zaczerpnąć 

zwykłej wody, a spotyka się z propozycją pozyskania boskiego życia. Sama w sobie ta 

opowieść o Samarytance i Jezusie uczy nas czegoś, co św. Paweł często z naciskiem 

powtarza: nasze poznanie Jezusa jako Zbawiciela jest darem Bożym.  

Boże wezwanie, Jego łaska i nasza osobista więź z Nim to czyste, niezasłużone dary.  

Święty Paweł przypomina o tym chrześcijanom z Koryntu, a także nam:  

„Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Według oceny ludzkiej 

niewielu [tam] mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg 

wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, 

co niemocne, aby mocnych poniżyć (…). Przez Niego bowiem jesteście 

w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i  sprawiedliwością, 

i uświęceniem, i odkupieniem” (1 Kor 1,26–27.30). 

 

   Gdy Duch Święty odciska w nas piętno całkowicie darmo danej łaski Bożej, 

zaczynają się dziać dwie rzeczy.  

1. Ogarnia nas podziw i dziękczynienie, a nasza ufność pokładana w Bogu 

rozszerza się do rozmiarów autentycznej wolności. Nie mamy już czego się 

bać, doświadczając potrzeby Bożego miłosierdzia względem nas.  

2. Odkrywamy w sobie zapał i gorliwość, by nieść tę dobrą nowinę innym.                     

Tak jak Samarytanka chcemy, by wszyscy poznali Jezusa, i  pragniemy 

opowiedzieć wszystkim o tym, co On dla nas uczynił. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

Pokonany grzech- Rz 5,1-2.5-8 

komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

"Żyj Słowem - JUTRO NIEDZIELA -Idź, naśladuj Boga" 

rok A, wyd. Stacja 7, Kraków 2019 
 

 

Paweł przypomina prawdę, o której tak często zapominamy: Chrystus za 

nas umarł. A chrześcijanin już dziś żyje w Jego obecności. 

 

❖ SUMMARIUM  PASTORALNE 
 

     Podobnie jak dwa tygodnie temu usłyszymy dziś fragment Listu do Rzymian. 

Przypomnijmy, list powstał dwa lata przed tym, jak Paweł po raz pierwszy zobaczył 

Wieczne Miasto. Powstał z powodów pragmatycznych: celem listu było zapewnienie 

sobie wsparcia ze strony wspólnoty w planowanej przez Pawła podróży misyjnej do 

Hiszpanii (patrz: Rz 15,23-24). 

Jednak zakres treści poruszonych w liście jest szerszy: Paweł głosi Rzymianom 

Ewangelię, pisze do wspólnoty w stolicy imperium, w sercu antycznego świata. Rzym 

ma być kołem zamachowym dla głoszonej przez Pawła Dobrej Nowiny. List zyskuje 

zatem charakter summarium pastoralnego, w którym Paweł zbiera doświadczenie 

całego życia, swej pracy i głoszenia Ewangelii. 

 

❖ ROZDZIAŁ 5 

 

Ton listu momentami staje się polemiczny . Z jednej strony to próbka retoryki Pawła, 

który aby zdynamizować przekaz, „dyskutuje” z fikcyjnym rozmówcą (zabieg zwany 

diatrybą). Z drugiej strony polemiczny ton to efekt pytań, wątpliwości, a nawet 

oskarżeń wobec Pawła. Treścią listu są sprawiedliwość Boża oraz usprawiedliwienie 

płynące z wiary ( i te słowa najczęściej się w nim pojawiają). 

Najpierw Paweł pisze o powodach osamotnienia człowieka, o grzechu i o 

wybawieniu z niego przez Chrystusa. W końcowej części podejmuje temat ostatecznego 

zbawienia Izraela, wreszcie następują praktyczne upomnienia. 

Po wytłumaczeniu we wcześniejszych rozdziałach, że wszyscy są równi (i poganie, i 

Żydzi) potrzebują usprawiedliwienia poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, w 5 

rozdziale Paweł opisuje skutki tegoż usprawiedliwienia. 

 



❖ NOWE ŻYCIE 

 

     Dwa tygodnie temu czytaliśmy fragment 5 rozdziału listu, dziś wracamy do jego 

początku. Paweł opisuje nowe życie w Jezusie, które charakteryzuje się pokojem z 

Bogiem oraz nadzieją przyszłej chwały, która nie może zawieść, bo umacnia ją w 

naszych sercach Duch Święty. 

     Chwała, tak jak w Starym Testamencie, oznacza tu pełną mocy i miłości Bożą 

obecność. Chrześcijanin dzięki Duchowi Jezusa już dziś żyje w obecności Pana, ciesząc 

się tym, że w przyszłości, w Jego królestwie będzie doświadczał jej bez ograniczeń.  

     Kluczowa jest tu rola Ducha, który przemienia naszą naturę, zamienia szemranie w 

posłuszeństwo Bożemu Słowu i już dziś pozwala żyć Bożym życiem. 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Nadzieja zawieść nie może 

 

 

Biblijny insider  

 

❖     Nowe życie w Chrystusie 
 

Paweł w niezwykle jasnym świetle przedstawia nowe życie w Chrystusie. 

Praktycznie nie zagraża mu grzech, a chrześcijanin już może oglądać siebie jako 

uczestnika chwały Bożej. Jej nadzieję podtrzymuje w wierzących Duch Boży. Chrystus, 

który umarł za grzeszników, tym bardziej strzeże tych, którzy do niego należą. 

Ta pełna światła i radości wizja to plan Boży dla nas oglądany z Bożej perspektywy. 

Łaska wydaje się w nim triumfować, spychając grzech na margines. 

Dalej w Rz 5,12-21 i w rozdziałach 6-8 apostoł będzie opisywał nasze życie także w 

bardzo ludzkiej optyce, jako zmaganie z grzechem, który może nas uczynić swymi 

niewolnikami (Rz 6). Radość nowego życia w nas mogą także zabić dążenie do 

samosprawiedliwości czy próba zbawiania się przez ludzkie filozofie, o własnych siłach 

(Rz 7,7-25). Także zepsuty świat i związane z nim cierpienie mogą sprawić, że 

będziemy wątpić w zwycięstwo Bożego życia w nas (Rz 8,18-30). 

 

 



 

❖     Zwycięzcy 
 

Zanim jednak Paweł wprowadzi nas w realia „nowego życia w Chrystusie”, które jest 

walką, chce żebyśmy spojrzeli na nie z Bożej perspektywy, z perspektywy nieba. 

Należymy do niego i Bóg zrobi wszystko, abyśmy się tam znaleźli. 

Kluczową postacią, która podtrzymuje w nas wizję zwycięskiego końca i daje siłę 

w drodze, jest Duch. Paweł wprowadza go w Rz 5,5, a w całej okazałości pojawia się 

on w Rz 8 jako prawdziwy bohater historii zbawienia. 

Odkąd Chrystus wstąpił do Ojca, żyjemy w Jego czasie, w czasie Ducha . 

On wprowadza nas w tajemnicę Chrystusa, cierpliwie czyni z nas dzieci Boże, 

Kościół, modli się w nas i wskrzesi nas w czasie ostatecznym. On podtrzymuje nadzieję 

nieba w tych, którzy słabną w drodze do niego. 

 

 

Rz 5,1-2.5-8 
 

(1) Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem 

przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, (2) dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę 

dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. (3) Ale 

nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, (4) a 

wytrwałość - wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś - nadzieję. (5) A nadzieja zawieść 

nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha 

Świętego, który został nam dany. (6) Chrystus bowiem umarł za nas, jako za 

grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy [jeszcze] byli bezsilni. (7) A [nawet] za 

człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą 

trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś 

ponieść śmierć. (8) Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że 

Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. 

 

 

 

 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

➢ Św. Augustyn 

 

Bóg nas chce widzieć pięknymi 

 

Dusza nasza, bracia, staje się przez nieprawość brzydka; jeśli zaś kocha Boga, staje 

się piękna. Jaka miłość czyni nas pięknymi? 

Bóg jest zawsze piękny i nigdy się nie zmienia. On, zawsze piękny, pierwszy nas 

ukochał. Darował swą miłość nam brzydkim i wstrętnym. Nie po to nas ukochał, by nas 

brzydkimi zostawić, lecz by nas zmienić i uczynić pięknymi. A w jaki sposób staniemy 

się pięknymi? 

Przez miłość Tego, który zawsze jest piękny. W tej samej mierze, w jakiej wzrasta 

miłość, wzrasta i piękność; albowiem miłość jest pięknością duszy. 

„Miłujmy Boga, bo Bóg nas pierwej umiłował”.  

Posłuchaj Pawła Apostoła: „Bóg miłość swoją ku nam ukazuje przez to, że 

Chrystus umarł za nas, kiedyśmy jeszcze byli grzesznikami”, sprawiedliwy za 

niesprawiedliwych, piękny za brzydkich. Gdzie znajdziemy pięknego Jezusa?  

„Piękniejszy jest od wszystkich synów ludzkich, wdzięk rozlany na jego wargach

” (Ps 44, 3). 

Skąd? Zobaczcie źródło Jego piękności: „Piękniejszy jest od wszystkich synów 

ludzkich”, bo  

„na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo” (J 1, 1).  

Ponieważ przyjął ciało, przyjął też i twą brzydotę, to jest twą śmiertelność, aby się 

zrównać z tobą i stać się do ciebie podobnym, aby cię zachęcić do umiłowania 

wewnętrznego piękna. 

 

 

 



➢ Św. Augustyn 

 

Wielkość darów Ducha Świętego 

Duch Święty, Bóg pochodzący z Boga, kiedy zostaje dany człowiekowi, rozpala w 

nim miłość ku Bogu i bliźnim, będąc sam miłością. Istotnie, człowiek nie ma czym Boga 

miłować, jeśli nie otrzyma tego od Boga.  

Toteż apostoł mówi: „My miłujemy Boga, ponieważ On nas pierwszy umiłował

” (1 J 4, 7n). A apostoł Paweł powiada: „Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych 

przez Ducha Świętego, który nam został dany”. 

Żaden z darów Bożych nie jest bardziej doskonały niż ten dar miłości.  

On jeden pozwala odróżnić synów królestwa i synów wiecznego zatracenia. Duch 

Święty daje również i inne dary, lecz bez miłości nie służą one niczemu. Komu Duch 

Święty nie udzieli tego, że stanie się on miłośnikiem Boga i bliźniego, ten nie zostanie 

przeniesiony z lewicy na prawicę.  

I nie z innych racji Duch Święty właśnie zowie się Darem, jak z racji miłości. A 

jeśliby jej ktoś nie miał, to nawet gdyby mówił językami ludzkim i anielskim, byłby 

jedynie spiżem dźwięczącym lub cymbałem brzmiącym; i choćby miał wszelką wiarę, 

tak iżby góry przenosił, niczym jest; i choćby ciało płomieniom wydał, na nic mu się 

nie przyda (1 Kor 13, 1–3). 

Jakżeż wielkie jest to dobro, bez którego tak wielkie dobra nie mogą nikogo 

doprowadzić do żywota wiecznego? 

 

➢ Orygenes 

 

Umrzeć za bezbożnych 

„Chrystus bowiem w oznaczonym czasie umarł za bezbożnych, gdyśmy jeszcze 

byli bezsilni. Albowiem za sprawiedliwego z trudem ktoś umiera. Chociaż jeszcze 

za dobrego odważyłby się ktoś ponieść śmierć”.  

Apostoł chciał wyraźniej uwydatnić walory miłości, która, jak stwierdził, została 

rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego – dlatego też wyłożył, z jakich 

powodów powinniśmy to rozumieć: pouczył nas, iż Chrystus umarł nie za bogobojnych, 

lecz za bezbożnych.  



Wszak zanim nawróciliśmy się do Boga, byliśmy bezbożni, a przecież Chrystus 

umarł za nas, zanim uwierzyliśmy. Nie ulega zaś wątpliwości, że nie uczyniłby tego, 

gdyby nie żywił przeogromnej miłości do nas – czy to sam Pan nasz, Jezus Chrystus, 

gdy umierał za bezbożnych, czy też Bóg Ojciec, gdy wydawał swego Jednorodzonego 

na odkupienie za bezbożnych.  

Skoro bowiem za sprawiedliwego z trudem ktoś umiera, a każdy człowiek niechętnie 

ponosi śmierć, choćby nawet jej powód był słuszny, to jak wielki jest Ten – i za jak 

wielką należy uznać Jego miłość do nas – który doznając męki nie wzbraniał się w 

oznaczonym czasie ponieść śmierć za bezbożnych i niesprawiedliwych? Zaiste, jest w 

tym wyraz Jego najwyższej, boskiej dobroci. 


