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(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. (21) Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widz i, 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 
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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 . 

 

 

"Ewangelia według Jana"                                                              
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

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

 

Światłość świata: oświecenie i sąd 

 

Ewangelia Jana 9,1-41 

 

Jezus, odkąd przybył do Jerozolimy na Święto Namiotów, spotykał się 

z różnymi reakcjami. Niektórzy Mu sprzyjali, inni byli nastawieni wrogo. Na 

końcu ósmego rozdziału opuścił teren świątyni po gorącej wymianie zdań, która 

skończyła się próbą zabicia Go.  

W rozdziale dziewiątym Jan nawiązuje do tamtych sporów, przytaczając 

opowieść o ślepcu. Jezus powiedział o sobie już wcześniej, że jest światłością 

świata (8,12), ale co znaczy dla Niego być światłością, zostaje nam pokazane 

w formie opowiadania w rozdziale dziewiątym.  



Opowiadanie to wskazuje na dwa kluczowe aspekty tożsamości Jezusa jako 

światłości:  

1. Jezus jest objawicielem, który przynosi duchowe światło i życie;  

2. Jego przyjście staje się sądem. 

 

Światłość oświeca tych, co pozostają w ciemności  (J 9, 1-7) 

 

ST: Wj 20,1–6; Pwt 28,15–29; Iz 42,1–9 

NT: Mk 8,22–26; Łk 13,1–5 

KKK: grzech pierworodny, 396–406; znaki i symbole liturgiczne, 1145–1152; 

przebaczenie grzechów, 1263–1264; kary za grzech 1472–1473; 

wtajemniczenie chrześcijańskie, 1229–1233 

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

 
 

[9,1-2]  /Jezus/ przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego 

od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się 
urodził niewidomym - on czy jego rodzice?  

 

Uniknąwszy zamachu na swoje życie (8,59), Jezus przechodzi przez Jerozol imę 

i widzi pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia.  

Uczniowie pytają Go, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy  – on czy jego rodzice?  

Ich pytanie odzwierciedla pewien rodzaj myślenia teologicznego znany z  Księgi 

Powtórzonego Prawa i spotykany na wcześniejszym etapie historii zbawienia.  

Według tej teologii Bóg błogosławi ludziom za ich prawość i  karze ich za grzechy 

już tu, w ich ziemskim życiu1.  

Pomiędzy wieloma karami za złamanie przymierza Księga Powtórzonego Prawa 

(28,28) wymienia i te: „Pan dotknie cię obłędem, ślepotą i niepokojem serca”.  

W Księdze Wyjścia (20,5) Pan ogłasza, że „karze występek ojców na synach do 

trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą”.  

Wzięte razem, teksty te rzucają światło na rozumowanie uczniów: nie pytają oni, czy 

ślepota napotkanego człowieka została spowodowana grzechem, ale czyj grzech 

ściągnął na niego karę.  

 
1 W późnych księgach biblijnych ST (np. Hioba i Daniela) potwierdzona została zasada, w świetle której Bóg 

błogosławi sprawiedliwym i wymierza karę nieprawym. Zasada ta jest jednak na różne sposoby niuansowana (np. 
według Księgi Daniela błogosławieństwa i kary będą doświadczane w życiu przyszłym). 



Uczniowie mogą też odwoływać się tu do słów, które Jezus skierował do człowieka 

sparaliżowanego: „Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego 

nie przydarzyło” (5,14) – odczytując je jako sugestię, że paraliż tamtego człowieka był 

karą za grzech.  

 

[9,3]  Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale /stało 

się tak/, aby się na nim objawiły sprawy Boże.  
 

Pytanie to pokazuje, że uczniowie, podobnie jak ów ślepiec, pozostają poniekąd 

w ciemności.  

Jezus w pierwszej kolejności prostuje ich myślenie na temat ułomności napotkanego 

człowieka: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego. Ślepota nie jest Bożą karą za grzech.  

W Łk 13,1–5 Jezus zauważa, że tragedie, owszem, są w naszym życiu obecne, ale to 

niekoniecznie oznacza, że Bóg kogoś w ten sposób karze2.  

Ślepota człowieka, którego właśnie spotkali, służy większemu celowi w  planie 

Bożym: [stało się tak], aby się na nim objawiły sprawy Boże.  
 

Jezus przyszedł wykonać dzieło Boże w świecie: objawia Ojca i wypełnia Jego 

zbawczy plan, tak że grzesznicy będą mogli otrzymać życie wieczne przez Niego. Użyje 

On ślepoty napotkanego człowieka jako środka do ukazania dzieła Bożego.  
 

[9,4]  Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest 
dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać.  

 

Jezus podkreśla konieczność dokonania się dzieła Bożego w krótkim czasie i włącza 

uczniów w swoje działanie, używając pierwszej osoby liczby mnogiej: Trzeba nam 

pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień .  

Kiedy powróci do Ojca, ześle Ducha Świętego, by zamieszkał w uczniach (14,16–

18; 20,22), a Kościół będzie kontynuował swoje dzieło w świecie (zob. 14,12; 17,18).  

„Dzień” oznacza czas, w którym ludzie mogą spotkać Ojca oraz Jego zbawcze dzieło 

dokonane przez Jezusa i, jako przedłużenie, przez Kościół.  

Ponieważ jednak każde poszczególne życie i ten świat jako całość dobiegną końca, 

„dzień” nie będzie trwał wiecznie: Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać.  

Jezus i Jego uczniowie muszą być przygotowani na wypełnienie się dzieła Ojca 

w świecie; od tego zależy zbawienie ludzi. 

 

 

 
2 KKK, 1472 



[9,5-7]  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. 
 

Uzdrowienie człowieka niewidomego od urodzenia to znak, w którym ujawniają się 

wobec wszystkich „sprawy Boże” (9,3), dokonywane przez Jezusa, światłość świata.  

Tak jak w przekazach Marka (7,31–37; 8,22–26), Jezus splunął na ziemię, uczynił 

błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i powiedział do niego: Idź, obmyj się 

w sadzawce Siloam3.  

Użycie przez Jezusa materii – śliny, błota, wody – podkreśla materialność tego znaku 

uzdrowienia i w podtekście łączy go z wcieleniem. Jak ciało Jezusa ucieleśnia i objawia 

Jego boskość, tak samo też czytelne dla wielu znaki, których Jezus dokonuje, objawiają 

Jego boską tożsamość i działanie4.  

Podobnie jak inne postaci biblijne, które wiernie i  bez dyskusji robią to, co nakazuje 

im Bóg (np. Abraham w Rdz 22,1–3), ślepiec bez słowa protestu wypełnia polecenia 

Jezusa: odszedł, obmył się i wrócił, widząc. 

Wybawiając owego człowieka z ciemności ślepoty, Jezus objawia, że jako światłość 

świata wybawia wszystkich, którzy tkwią w duchowej ciemności grzechu, w stanie 

oddzielenia od Boga.  

Pokazuje On także, że czas zbawienia zapowiadany przez Izajasza dokonuje się 

w Jego posłudze: Sługa Pański został wezwany, „aby otworzył oczy niewidomym”                      

(Iz 42,7; zob. 29,18; 35,5) 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (9,1-7) 

 

W tradycji Kościoła uzdrowienie niewidomego od urodzenia często było 

interpretowane w kategoriach nawrócenia, chrztu i duchowej przemiany. Ślepiec 

reprezentuje ludzkość dotkniętą grzechem pierworodnym („niewidomy od 

urodzenia”).  

Odzyskuje wzrok, kiedy Jezus maże błotem jego oczy (użyty tu czasownik 

„pomazać” występuje również w sakramentarzach na określenie czynności 

namaszczenia olejem), a on sam obmywa się wodą (tak jak w chrzcie).  

 
3 Tekst hebrajski Iż 8,6 określa Siloam słowem shiloakh. Słowo to nawiązuje do hebrajskiego czasownika sh-l-kh, 

co znaczy „posłany”. Jan łączy etymologiczne znaczenie nazwy Siloam – „posłany” – z Jezusem, który został 

posłany przez Ojca i dokonuje uzdrowienia przez wody tej sadzawki. 
4 KKK, 1151 



Jak zobaczymy później, człowiek ów stopniowo coraz bardziej postępuje w swoim 

rozumieniu Jezusa. Kościół, mając to na uwadze, od pierwszych wieków aż po dziś 

proklamuje tę Ewangelię w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, gdy katechumeni są 

przygotowywani do chrztu, który przyjmą w Wigilię Paschalną.  

Święty Augustyn pisze: 

   Owym ślepym jest rodzaj ludzki. Ta bowiem ślepota została sprowadzona 

grzechem pierwszego człowieka, od którego wszyscy pochodzimy, nie tylko (ślepota 

śmierci, ale i zło). (…) [N]iewiara jest ślepotą, a  wiara oświeceniem (…). [Jezus] 

namaścił oczy niewidomego. Ślepiec został namaszczony, ale jeszcze nie widział. 

Posłał go (Pan) do sadzawki, zwanej Siloe (…), „to znaczy wysłany”. Już wiecie, 

kto był wysłany, gdyby bowiem on nie był wysłany, nikt z  nas nie byłby od winy 

odesłany. Obmył więc oczy w owej sadzawce, oznaczającej „posłany”; został 

ochrzczony w Chrystusie. Gdy go przeto niejako w sobie samym ochrzcił, wtedy go 

oświecił; gdy go namaścił, być może uczynił go katechumenem. 

 

Początek przesłuchania  (J 9,8-12) 

 

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

 

Jako światłość świata Jezus nie tylko przynosi duchowe oświecenie i  wybawienie 

z ciemności, równocześnie bowiem dokonuje się też sąd poprzez to, jak ludzie 

odpowiadają na Jego osobę.  

Temat sądu rozpoczyna się w 9,8–12, gdy pojawiają się dwa elementy zaczerpnięte 

z sali sądowej: przesłuchanie uzdrowionego mężczyzny i  jego świadczenie na rzecz 

Jezusa 

 

[9,8-9]  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.  
 

Począwszy od wersetu 9,8, opowiadanie podąża za człowiekiem uzdrowionym ze 

ślepoty. Jezus nie pojawia się aż do 9,35.  

Sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, podobnie jak inni 

zgromadzeni na Święcie Namiotów i dyskutujący na temat tożsamości Jezusa (rozdz. 

7), rozprawiają o tożsamości uzdrowionego ślepca: Czyż to nie jest ten, który siedzi 

i żebrze? – pytają.  



Podobnie jak opinie o Jezusie wyrażane przez przybyłych na Święto Namiotów były 

podzielone, tak i zdania owych sąsiadów o uzdrowionym: Jedni twierdzili: „Tak, to jest 

ten”, a inni przeczyli: „Nie, jest tylko do tamtego podobny”. Gdy uzdrowiony człowiek 

odzywa się po raz pierwszy, mówi po prostu: To ja jestem. 

 

[9,10-12] Mówili więc do niego: Jakżeż oczy ci się otwarły?                                         

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. Rzekli do niego: Gdzież On jest? On odrzekł: Nie 
wiem. 

 

Gdy tożsamość uzdrowionego człowieka zostaje ustalona, sąsiedzi stawiają następne 

pytanie: Jakżeż oczy ci się otwarły? Mężczyzna w odpowiedzi relacjonuje cud 

uzdrowienia: 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. Ów człowiek, choć fizycznie nie widział 

Jezusa, jest wiarygodnym świadkiem, ponieważ jego opowieść zgadza się z  opisem 

cudu zawartym w 9,6–7. Jednakże jego relacja, mimo że zgodna z faktami, pozostaje na 

poziomie elementarnym.  

Uzdrowienia, jak mówi, dokonał człowiek, zwany Jezusem; a  zapytany o to, gdzie 

ów Jezus przebywa, odpowiada: Nie wiem. 

 

Debata faryzeuszy: grzech czy znak?  (J 9,13-17) 

 

ST: 1 Krl 17,17–24; 2 Krl 5 

NT: Łk 13,10–17 

KKK: widzialne słowo, 346–348; znaki Królestwa Bożego, 547–549; podziały 

wśród władz żydowskich wobec Jezusa, 595–596 

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

 
 

[9,13-15]   Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze 

niewidomego, do faryzeuszów. 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”.  



Sąsiedzi prowadzą uzdrowionego do faryzeuszów, którzy zaczynają go przepytywać. 

Jan dodaje: tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat.  

Słowa Jezusa na temat szabatu i dzieła, których dokonywał w szabat, były przyczyną 

podziału między Nim a Jego oponentami (zob. 5,1–18; 7,21–24). Teraz kontrowersje 

wokół szabatu znów odżywają. Rzeczą istotną jest, jak się wydaje, sporządzenie błota, 

co może być potraktowane jako czynność zagniatania, a  więc praca zabroniona 

w szabat – według Miszny. 

Faryzeusze, tak jak wcześniej sąsiedzi, wypytują uzdrowionego o  to, w jaki sposób 

przejrzał. A ten ponownie opowiada o cudzie. W starciu z przesłuchującymi 

faryzeuszami jego relacja jeszcze bardziej przypomina proces sądowy .  

Uzdrowiony występuje jako świadek, który składa zeznania o  tym, co go spotkało. 

Na głębszym poziomie ów człowiek jest także ewangelizatorem.  

Czwarta Ewangelia często używa słowa „świadczyć” w znaczeniu 

„ewangelizować”, to znaczy dzielić się z innymi tym, co Jezus dla mnie uczynił. 

 

[9,16]  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 powstał wśród nich rozłam.  

 

Faryzeusze wyciągają z usłyszanego świadectwa wnioski na temat osoby Jezusa. 

Choć nie pojawia się osobiście, pozostaje On głównym tematem tej sądowej procedury.  

Atmosfera procesu pozwala ukazać tożsamość Jezusa jako światłości, której 

przyjście oznacza sąd. Podstawą sądu jest to, jak człowiek odpowiada na przyjście 

Jezusa. 
 

   Faryzeusze są podzieleni w swojej ocenie wydarzenia. Mają różne zdanie na temat 

natury działania Jezusa i tego, o czym owo działanie świadczy.  

Jedni stwierdzają: Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. 

W działaniu Jezusa widzą pogwałcenie szabatu. Odczytują je jako grzech i  na tej 

podstawie uznają, że On nie przychodzi od Boga. Sądzą „z zewnętrznych pozorów” 

(7,24; 8,15), nie uchwyciwszy duchowej rzeczywistości objawionej przez Jezusa i Jego 

widzialne działania.  
 

W ich przekonaniu Jezus jest po prostu człowiekiem, a  nie Synem, który zasadnie 

daje życie w szabat, ponieważ dysponuje szczególną Bożą mocą i  władzą, aktywnymi 

nawet w ten dzień (5,19–21).  

Druga grupa faryzeuszy pyta: W jaki sposób Jezus może być grzesznym 

człowiekiem i dokonywać takich znaków?  
 



Zauważmy, że ci drudzy nazywają uzdrowienie „znakiem”, nie grzechem. Choć nie 

przyjmują oni Jezusa, są bliżsi odkrycia natury cudu uzdrowienia jako znaku, który 

widzialnie objawia duchową tożsamość i działanie Jezusa. 

 

   Te różnice prowadzą do rozłamu (gr. schisma) wśród faryzeuszy.  
 

Niektórzy, jak Nikodem (7,50–51), sympatyzują z Jezusem, inni są Jego 

przeciwnikami (7,47–49.52). A zatem i oni, jak wcześniej tłum zebrany na Święto 

Namiotów (7,43), są podzieleni z powodu Jezusa5.  
 

Światłość Świata sprowadza sąd na ludzi, którzy odpowiadają na Jego obecność na 

różne sposoby. 
 

 [9,17]   Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: „A ty, co o  nim 
mówisz, jako że ci otworzył oczy?” Odpowiedział: „To prorok”.  

 

Nie osiągnąwszy porozumienia, pytają uzdrowionego ślepca, co on myśli o  Jezusie; 

ten zaś oświadcza: To prorok.  

Być może ma on na myśli kogoś takiego jak Eliasz czy Elizeusz, którzy uzdrawiali 

mocą Boga (1 Krl 17,17–24; 2 Krl 5). Nazywając Jezusa prorokiem, człowiek ów 

rozwija swoje rozumienie Jego osoby – wcześniej widział w Nim jedynie „człowieka, 

zwanego Jezusem” (9,11) 

      
    

W ciemności  (J 9,18-23) 

 

NT: Łk 21,12–19; Dz 4,1–22; 2 Kor 11,23–28 

KKK: jawny świadek prawdy, 2471–2474 

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

 
 

[9,18-19]   Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż 
przywołali rodziców 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?”  

 

Wersety 18–23 odgrywają ważna rolę w Janowym przedstawieniu Jezusa jako 

światłości.  

 
5 KKK, 595-596 



Uzdrowiony ze ślepoty człowiek, który świadczy w obronie Jezusa, w tym 

fragmencie w ogóle się nie pojawia. Jan opowiada tu jedynie o  przełożonych 

żydowskich, którzy nie uwierzyli, i o rodzicach uzdrowionego, którzy się boją.  

Sąd Światłości nad światem dokonuje się poprzez to, jak ludzie 

odpowiadają na Jej obecność – niniejszy fragment ukazuje tych, którzy trwają 

w ciemności. 

   Ci spośród faryzeuszów (Jan nazywa ich teraz Żydami), którzy uznali Jezusa za 

grzesznika, teraz zmieniają taktykę: zgłaszają wątpliwość, czy rzeczywiście mieli do 

czynienia z cudem.  

Jeśli ów człowiek nie był niewidomy od urodzenia, to nie ma znaku; i  nie ma też 

potrzeby dyskutować nad ewentualną grzesznością Jezusa (9,16).  

Wzywają zatem rodziców uzdrowionego człowieka na świadków i  pytają ich: Czy 

waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to 

sposób teraz widzi?  

Fraza „o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził” zdradza sceptycyzm i  brak 

wiary pytających. Próbują oni zdyskredytować zarówno sam cud, jak i  osobę 

uzdrowionego, wykazać, że nie był niewidomy od urodzenia. 

 

   [9,20-21]   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”. 
 

Faryzeusze pytają rodziców o trzy rzeczy:  

❖ czy ten uzdrowiony ze ślepoty jest ich synem;  

❖ czy urodził się ślepy;  

❖ jak to się stało, że przejrzał.  

Rodzice odnoszą się tylko do pierwszych dwu pytań: Wiemy, że to jest nasz syn i  że 

się urodził niewidomy. A zatem dotychczasowa ślepota uzdrowionego nie podlega już 

dyskusji.  

Rodzice odmawiają jednak powiedzenia czegokolwiek o  samym uzdrowieniu czy 

o uzdrowicielu: Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi; nie wiemy także, kto mu 

otworzył oczy. Po odpowiedź na to pytanie odsyłają faryzeuszy do syna: Zapytajcie jego 

samego, (…) będzie mówił sam za siebie. 

 

 



[9,22-23]   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”  
 

Jan wyjaśnia, że rodzice nie powiedzieli nic o Jezusie, gdyż bali się Żydów. Zarówno 

uzdrowiony, jak i jego rodzice są Żydami. I podobnie jak tłum Izraelitów zebrany na 

Święcie Namiotów boją się żydowskich przywódców, którzy są przeciw Jezusowi 

(7,11–13.25).  

Jan wyjaśnia dalej: Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za 

Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi (zob. J 12,42; 16,2; Łk 21,12–16).  

Rodzice uzdrowionego boją się powiedzieć cokolwiek o  Jezusie, ponieważ nie chcą 

utracić religijnych i społecznych więzi łączących ich z ich synagogą, czyli z ich 

wspólnotą religijną.  

Jan ujawnia motywację rodziców, przytaczając dalszą, kompromitującą część ich 

odpowiedzi: Ma swoje lata, jego samego zapytajcie.  

Kierują uwagę faryzeuszy z powrotem na syna i tym samym narażają go na 

niebezpieczeństwo, by chronić siebie. Działają pod wpływem strachu i  we własnym 

interesie.  

W całym rozdziale dziewiątym ów człowiek uzdrowiony ze ślepoty jest jedynym, 

który zeznaje w obronie Jezusa. Ujawniając motywację rodziców, Jan konfrontuje ich 

lęk z odwagą syna. 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (9,18-23) 

 

Wierność Jezusowi bywa kosztowna.  

Nowy Testament daje wiele przykładów ludzi, którzy spotkali się z  przeciwnościami 

i z wrogością z powodu wiary w Jezusa6.  

Człowiek uzdrowiony ze ślepoty jest wzorem jawnego świadka Chrystusa, wzorem 

ewangelizacji, nawet w starciu z przeciwnikami (KKK, 2471).  

W świecie, w którym wzrasta wrogość wobec religijnych przekonań i  ich głośnego 

wyrażania, odważne dawanie świadectwa staje się niezwykle istotne.  

 
6 Łk 21,16-19; J 16,1-4; Dz 4,1-22; 2 Kor 11,23-28; Hbr 10,32-36 



Najbardziej radykalnym świadectwem jest męczeństwo (angielskie matyrdom, 

„męczeństwo”, pochodzi od greckiego rzeczownika martyria, to znaczy 

„świadectwo”).  

Ten rodzaj radykalnej wierności i świadectwa nie jest powołaniem wszystkich, 

stanowi jednak wzór, z którym wszyscy wierzący powinni się mierzyć.  

Jak pisze teolog Hans Urs von Balthasar, rzecz nie w tym, „jakoby każdy 

poszczególny chrześcijanin miał ponieść męczeńską śmierć, ale w tym, że chrześcijanin 

musi uznać przypadek męczeństwa za zewnętrzny przejaw wewnętrznej rzeczywistości, 

mocą której żyje”7.  

To właśnie o tych, którzy cechują się takim rodzajem wierności, Jezus mówi: 

„Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i  Ja zwyciężyłem i zasiadłem 

z mym Ojcem na Jego tronie” (Ap 3,21) 

 

 

Widzenie i ślepota  (J 9, 24-34) 

 

ST: Wj 3,4–10; Tb 2,9–10; 11,9–15 

NT: Dz 4,13–22; 1 Kor 10,1–5 

KKK: teofanie i Prawo, 707–708 

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

 

[9,24]  Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, 

i rzekli do niego: „Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest 
grzesznikiem”. 

 

Rodzice zaświadczyli, że wydarzyło się coś niezwykłego. Ich syn urodził się ślepy, 

a teraz, o czym wszyscy się przekonali, widzi. Przywódcy żydowscy wzywają zatem 

ponownie owego uzdrowionego człowieka i stanowczo przykazują mu, by mówił 

prawdę: Oddaj chwałę Bogu (zob. Joz 7,19).  

Żądają też, by zgodził się z ich wnioskiem: My wiemy, że człowiek ten jest 

grzesznikiem (zob. J 9,16).  

 
7 H.U. von Balthasar, Cordula, albo o świadectwie chrześcijanina, Przeł. F. Wycisk, wydawnictwo WAM, Kraków 
2020, s.14 



Choć człowiek ów zaświadczył, że Jezus go uzdrowił, a  jego świadectwo zostało 

potwierdzone, przesłuchujący go faryzeusze nadal są pewni swojego zdania: dla nich 

Jezus jest grzesznikiem i nie przychodzi od Boga.  

Ci drudzy faryzeusze, o których mówi wers 9,16 – przyjaźniej nastawieni do Jezusa – 

w tej części opowiadania nie występują. 

 

[9,25]   Na to odpowiedział: „Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. 
Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę”.  

 

Uzdrowiony – w przeciwieństwie do przesłuchujących go, którzy wiedzą i  twardo 

obstają przy swoim zdaniu o Jezusie – nie jest pewny: Czy On jest grzesznikiem, tego 

nie wiem. Choć sam nie wypowiada się pozytywnie o  Jezusie, nie zgadza się też ze 

zdaniem przesłuchujących go faryzeuszów. Po prostu raz jeszcze zaświadcza o  tym, co 

mu się przydarzyło: Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę. 

 

[9,26-27]  Rzekli więc do niego: „Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył 
ci oczy?” Odpowiedział im: „Już wam powiedziałem, a  wy nie słuchaliście. 

Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego uczniami?”  
 

Z braku innego pomysłu wrodzy faryzeusze proszą uzdrowionego, by raz jeszcze 

opowiedział o tym, co się wydarzyło: Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy?  
 

On zaś nie relacjonuje ponownie zdarzenia, o  którym opowiedział już dwukrotnie 

(9,11.15) – zamiast tego dobitnie oświadcza: Już wam powiedziałem, a  wy nie 

słuchaliście. A następnie pyta: Po co znowu chcecie słuchać? Czy i  wy chcecie zostać 

Jego uczniami?  
 

Gdy przesłuchanie się przedłuża, uzdrowiony mężczyzna staje się odważniejszy 

w swoim świadectwie o Jezusie i teraz to on, być może z nutą sarkazmu, pyta 

faryzeuszy! Jego zdolność „widzenia” tego, co cudowny znak objawia o  Jezusie, 

pogłębia się. 
 

[9,28-29]  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”.  
 

W miarę jak narasta napięcie między przywódcami żydowskimi a  uzdrowionym 

człowiekiem, ostrzej zarysowuje się też to, co ich różni. Faryzeusze obrzucili [go] 

obelgami i przywołali dwie różniące ich rzeczywistości.  

 



Po pierwsze, uczniostwo: ty jesteś Jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. 

Innymi słowy, faryzeusze deklarują, że to oni są dobrymi Żydami, a  ów uzdrowiony – 

nie8. Dotknięci jego pytaniami, faryzeusze nie używają Jezusowego imienia  – mówią 

o Nim: „ten człowiek”. 

   Druga różnica dotyczy autorytetu religijnego. Faryzeusze odwołują się do 

nauczycielskiego autorytetu Mojżesza: My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. 

Tora zaświadcza o tym wiele razy (zob. np. Wj 3,4–10; 33,7–23; 34,27–35).  

Tora zaś jest najwyższym autorytetem dla faryzeuszy  – to na niej opierają oni swoje 

sądy o Jezusie. I jak wcześniej oświadczyli: „My wiemy, że człowiek ten jest 

grzesznikiem” (9,24), tak teraz mówią: „My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza”.  

Ich słowa są jednak przesycone ironią. Faryzeusze powołują się na ten sam autorytet, 

na który wcześniej powołał się Jezus: „O Mnie bowiem on pisał” (5,46).  

Bóg rzeczywiście przemawiał do Mojżesza i Mojżesz jest świadkiem Jezusa. Co 

więcej, Czwarta Ewangelia wspomina, że Słowo Boże działało w Starym 

Testamencie (12,41; zob. 1 Kor 10,1–5; KKK, 707).  

Jan naucza, że Słowo, którym Bóg przemówił do Mojżesza, jest tym samym, 

które zostało wcielone w Jezusie (zob. komentarz do 5,37).  

W tym świetle odwoływanie się faryzeuszów do Mojżesza jako ich autorytetu jest 

pełne ironii: nie rozpoznają oni, że Bóg, który przemawiał do Mojżesza, wcielił się 

w Jezusa. Co więcej, swoją wiedzę o Bożym objawieniu danym Mojżeszowi zestawiają 

ze swoją niewiedzą o Jezusie: Co do Niego zaś, to nie wiemy, skąd pochodzi.  

Ta uwaga przypomina ostry spór o tożsamość Jezusa przedstawiony w siódmym 

i ósmym rozdziale Ewangelii Jana; Jezus nauczał tam – i powtarzał tę prawdę 

kilkakrotnie – że pochodzi od Ojca (7,28–29; 8,28.38).  

Przyznając się do nieznajomości pochodzenia Jezusa, faryzeusze ujawnia ją własną 

nieznajomość Jego boskiej tożsamości, a  może nawet odmowę przyjęcia oczywistego 

wniosku. 

Gdy Jezus po raz pierwszy utożsamił się ze światłością świata, powiedział: „ Kto 

idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (8,12).  

Wymiana zdań między faryzeuszami i uzdrowionym człowiekiem ukazuje 

w praktyce różnicę między ciemnością i światłością.  

 

 
8 Przeciwstawienie postawy ucznia Mojżesza postawie ucznia Jezusa może odzwierciedlać późniejsze 

doświadczenia Żydów i chrześcijan żyjących pod koniec I wieku n.e., którzy postrzegali siebie jako grupy religijne 
stojące w opozycji ze względu na swe przekonania co do osoby Jezusa. 



Jak wynika z ich pytań, niektórzy faryzeusze stają w coraz silniejszej opozycji do 

Jezusa: postrzegając Jego działania jako grzech, wnioskują, że Jezus nie może 

pochodzić od Boga, i stają po stronie Mojżesza przeciwko Niemu. Pokazują, że są ślepi 

na Jezusa–Światłość. 

 

 [9,30]  Na to odpowiedział im ów człowiek: „W tym wszystkim dziwne jest 

to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył”. 
 

Inaczej jest z dawnym ślepcem: odkąd po raz pierwszy wypowiedział się on o  Jezusie 

w 9,9–12, czyni znaczne postępy na drodze do przyjęcia Go. Wypowiada się coraz 

konkretniej. Rośnie też jego odwaga wobec faryzeuszy.  

Uzdrowiony mężczyzna mówi odważnie i otwarcie – to cnota ceniona 

w starożytności, charakteryzująca również Jezusa (7,26; zob. Dz 4,13–22, zwł. w. 13, 

w którym występuje greckie słowo na określenie „odwagi”)9.  

Postawa uzdrowionego ze ślepoty i jego śmiała mowa o Jezusie ostro kontrastują 

z pełnym lęku milczeniem innych, choćby pielgrzymów przybyłych na Święto 

Namiotów (7,13) czy rodziców samego uzdrowionego (9,22). 

   Odpowiada on nieco zdumiony: W tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, 

skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył.  

Człowiek ów dziwi się, że faryzeusze nie rozpoznają Jezusa na podstawie Jego 

czynów. W odróżnieniu od faryzeuszy on sam, niegdyś ślepy, „widzi” cud uzdrowienia, 

rozpoznaje go jako znak objawiający tożsamość Jezusa. Konsekwentnie zatem zdolny 

jest dostrzec, choć w sposób niedoskonały, że to oznacza coś niezwykłego związanego 

z osobą Jezusa. 

 

[9,31-33]  Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje 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”. 
 

Uzdrowiony formułuje argument w obronie Jezusa. Powołuje się na pewną zasadę: 

Bóg wysłuchuje każdego, kto jest [Jego] czcicielem i  pełni Jego wolę.  

Jezus nie mógłby dokonać tego uzdrowienia, gdyby był grzesznikiem  – Bóg nie 

wysłuchałby Go. Uzdrowiony wzmacnia swój argument – zauważa, że podobne 

uzdrowienie nie miało dotychczas miejsca: Od wieków nie słyszano, aby ktoś 

otworzył oczy niewidomemu od urodzenia .  

 
9 Podobnie Orygenes w Komentarzu do Ewangelii św. Jana 71  



W Piśmie Świętym znajdziemy wprawdzie opowieść o  ślepcu, któremu przywrócono 

w cudowny sposób wzrok (Tb 11,9–15), niemniej nigdzie nie wspomina się tam o  tym, 

by wzrok odzyskała osoba niewidoma od urodzenia.  

Nikt wcześniej nie dokonał tego, czego dokonał Jezus. A zatem uzdrowiony ze 

ślepoty wnioskuje na korzyść Jezusa: Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby 

nic uczynić. Wniosek ten jest podwójną negacją, nie zaś zdecydowanym wyznaniem 

wiary (zob. 9, 35–38). Uzdrowiony jest najpewniej bardzo bliski wiary w Jezusa, ale 

jeszcze do niej nie doszedł.  

 

[9,34]  Rzekli mu w odpowiedzi: „Cały urodziłeś się w grzechach, a nas 
pouczasz?” I go wyrzucili precz. 

 

Faryzeusze nie chcą już więcej słuchać powołanego przez siebie świadka; ubliżają 

mu: Cały urodziłeś się w grzechach.  

Tak samo jak uczniowie w 9,2, faryzeusze widzą we wrodzonej ślepocie rodzaj kary 

za grzechy – Jezus zaś odrzucił taką interpretację (9,3).  

Wcześniej ci sami faryzeusze powiedzieli, że tłum Żydów, „który nie zna Prawa, 

jest przeklęty” (7,49), a teraz zwykły Izraelita, którego oni uważają za grzesznika, śmie 

bezczelnie z nimi dyskutować, z nimi – uczonymi religijnymi przywódcami, i to na 

tematy teologiczne: nas pouczasz? Z pogardą i zapewne wściekłością faryzeusze 

wyrzucili go precz sprzed swoich oczu. 

 

 

ŻYWA TRADYCJA:  Święty Tomasz z Akwinu o źródłach wiary 

Zarówno uzdrowiony człowiek, jak i faryzeusze są postawieni wobec tego samego 

cudu – dlaczego zatem on wierzy, a oni nie? Podobne sytuacje zdarzają się często. 

Ludzie spotykają się z prawdą wiary, na przykład w nauczaniu czy życiu jakiegoś 

świętego. Niektórych przykład życia tej osoby lub cuda, jakich ona dokonuje, pociągają 

do wiary, innych nie. Dlaczego? 

Święty Tomasz z Akwinu wyjaśnia, że potrzebna jest zarówno przyczyna zewnętrzna 

(np. kazanie), jak i przyczyna wewnętrzna (łaska Ducha Świętego): „Jeśli chodzi o  (…) 

uznanie przez człowieka za prawdę tego, co mu się podaje, to tu można dopatrzyć się 

podwójnej przyczyny: pierwsza, z zewnątrz naprowadzająca, czyli dostrzeżony cud, 

względnie perswazja ludzka do wiary nakłaniająca; ale ani jedno, ani drugie nie jest 

skuteczną przyczyną; przecież spośród patrzących na jeden i  ten sam cud 

i przysłuchujących się temu samemu kazaniu, jedni wierzą, inni nie.  



Dlatego musimy przyjąć inną przyczynę, wewnętrzną, która od wewnątrz pobudza 

człowieka do uznania za prawdę tego, co do wiary należy.  

(…) Owszem, wiara zależy od woli wierzących, ale ta  wola człowieka musi być przez 

Boga uzbrojona łaską”. 

Akwinata naucza, że wiara jest darem od Boga i by dar wiary mógł zostać przyjęty, 

potrzeba zarówno przyczyny zewnętrznej, jak i  wewnętrznej. Pierwsza jest treść wiary 

docierająca do nas od zewnątrz, jak choćby poprzez homilię czy poprzez cud.                                

Tę zewnętrzną treść musi jednak zaakceptować nasze serce, będące w dyspozycji do jej 

przyjęcia. Owa dyspozycyjność serca jest uprzednio przygotowywana przez 

wewnętrzną przyczynę – przez łaskę Bożą, która przygotowuje nas do przyjęcia wiary 

i która sama jako taka może zostać przyjęta lub odrzucona. 

 

 

Pełnia widzenia  (J 9,35-38) 

 

ST: Dn 7,13–14 

KKK: dlaczego Słowo stało się ciałem, 456–460; cześć oddawana Bogu samemu, 

2084–2086  

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

[9,35-37]   Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do 

niego: „Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?” On odpowiedział: „A któż to 
jest, Panie, abym w Niego uwierzył?” Rzekł do niego Jezus: „Jest Nim Ten, 

którego widzisz i który mówi do ciebie”.  
 

Na scenę powraca Jezus. Tak samo jak w 9,1, przejmuje inicjatywę; szuka 

uzdrowionego człowieka i pyta: Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?  

W całej Ewangelii Janowej tytuł Syn Człowieczy wskazuje na Jezusa jako na 

wcielone objawienie Boga, obecność Boga w ciele. Uzdrowiony mężczyzna nie jest 

zapewne w stanie od razu uchwycić głębi tego pytania, Jezus pyta go jednak, czy wierzy, 

że On jest wcielonym Słowem Bożym. 

Mężczyzna odpowiada pytaniem na pytanie: A któż to jest, Panie, abym w Niego 

uwierzył? W trakcie rozwoju wydarzeń relacjonowanych w tym rozdziale uzdrowiony 

stopniowo otwiera się na Jezusa, co pokazuje jego coraz bliższa prawdy charakterystyka 

Jezusa: „Człowiek, zwany Jezusem” (9,11), „prorok” (9,17), „od Boga” (9,33).  

Niemniej aż do tej chwili nie złożył on wyznania wiary. Teraz Jezus sam objawia się 

jako Syn Człowieczy: Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. 



Wcielenie oznacza, że Bóg mówi i działa bezpośrednio w Jezusie i użyty w tej relacji 

język zmysłów jest jak najbardziej stosowny: oto człowiek widzi i – jak wnioskujemy – 

słyszy Jezusa, który do niego mówi. 

 

 

[9,38]  On zaś odpowiedział: „Wierzę, Panie!” i oddał Mu pokłon.  
 

Tylko w tej jednej scenie uzdrowiony człowiek widzi Jezusa na własne oczy 

i rozmawia z Nim. Ta osobista interakcja z Jezusem uzdalnia uzdrowionego do 

wyznania wiary w Niego: Wierzę. Uzdrowiony zwraca się do Jezusa słowem Panie, 

dając odpowiedź, która przynależy jedynie samemu Bogu: i oddał Mu pokłon. 

 

   W tym rozdziale człowiek zaczyna od fizycznej ślepoty i  Jezus, światłość, obdarza 

go nie tylko fizyczną zdolnością widzenia, lecz co ważniejsze, duchowym widzeniem 

dzięki wierze. Wiara we wcielenie pociąga za sobą duchowe widzenie – „oczy wiary”, 

które dostrzegają Boga i Jego działanie w rzeczach materialnych, takich jak ciało 

Jezusa, cud uzdrowienia i – w późniejszym życiu Kościoła – sakramenty. 

 

Refleksja i zastosowanie praktyczne (9,35-38) 

 

Wiara chrześcijan w to, że Bóg stał się człowiekiem w Jezusie z Nazaretu, zdumiewa.  

Bóg jest przecież absolutnie doskonały i  samowystarczalny. On nie potrzebuje 

niczego, także świata stworzeń. Bóg nie jest nam zobowiązany nic dać ani my sami nie 

jesteśmy w stanie Mu niczego przysporzyć.  

Wszystko, czym nas Bóg obdarza, to całkowicie bezinteresowny dar 

płynący z miłości. Co więcej, Bóg nie musiał nas zbawić, gdy zgrzeszyliśmy 

i odeszliśmy od Niego.  

Niemniej zdecydował, że nas zbawi, i zrobił to, stając się jednym z nas i umierając 

jako człowiek na krzyżu. Wcielenie objawia, jak wielka jest miłość Boga do nas  

 

Wyrok  (J 9,39-41) 

 

ST: Iz 43,1–8 

KKK: sądzić żywych i umarłych, 678–682  

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



[9,39]   A Jezus rzekł: „Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, 

żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się 
niewidomymi”.  

 

Jezus podsumowuje swoją naukę: Przyszedłem na ten świat, aby 

przeprowadzić sąd.  

Ukazuje jasno, co dokonało się w całym tym rozdziale. Przywołuje to, co wcześniej 

o sobie objawił – że jest „światłością świata” (9,5) – ponieważ Jego tożsamość jako 

światła związana jest z sądem (3,19–21).  

Obecność Jezusa w świecie domaga się od ludzi odpowiedzi i  prowadzi do 

rozróżnienia na tych, którzy odpowiadają pozytywnie, oraz tych, którzy odpowiadają 

negatywnie.  

Odpowiedź, jakiej ludzie udzielają Jezusowi tu i teraz, wpływa na wyrok w ich 

sprawie na sądzie ostatecznym (5,24; 12,47–48)17. 

Jezus przychodzi, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli. Przychodzi do tych, którzy 

sami rozpoznają swoją ślepotę, swoją grzeszność, widzą potrzebę wybawienia 

i przyjmują Go; przynosi im duchowe oświecenie wiary i  „światło życia” (8,12), 

wyprowadza ich z ciemności.  

Jezus obdarzył ślepca widzeniem fizycznym i poprowadził do duchowego widzenia 

wiary (9,35–38). Niemniej przyjście Jezusa oznacza również, że ci, którzy widzą, stali 

się niewidomymi. Ci, którzy odrzucają Jezusa, reprezentowani tu przez wrogich Mu 

faryzeuszy. zostają dotknięci duchową ślepotą, ponieważ nie przyjmują światła. O tych, 

którzy nie przyjęli odkupienia, Pan mówi, że jest to „lud ślepy, choć ma oczy” (Iz 43,8). 

Wypowiedź Jezusa ujawnia też ironię poprzedzających ją wydarzeń.  

Jan stylizuje fragment 9,8–34 na proces sądowy – przedstawia świadków i wnioski 

wynikające z ich świadectw.  

Skoro Jezus przychodzi na ten świat jako światło, a odpowiedź, jakiej ludzie udzielają 

na Jego obecność, ustanawia sąd nad nimi samymi, ironią jest to, że w przedstawionych 

zdarzeniach tak naprawdę przed sądem stają faryzeusze i  uzdrowiony człowiek, a nie 

Jezus.  

Ich odpowiedzi ukazują Jezusa jako światło; i widzimy, kto chodzi w świetle, a kto 

w ciemnościach, kto widzi, a kto jest dotknięty duchową ślepotą. 

 

[9,40-41]  Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli, i rzekli do 
Niego: „Czyż i my jesteśmy niewidomi?” Jezus powiedział do nich: 

„Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: 
»Widzimy«, grzech wasz trwa nadal”. 



 

Słysząc słowa Jezusa, faryzeusze, którzy fizycznie oczywiście widzą, chcą się 

dowiedzieć, czy Jezus ich także umieścił między duchowo ślepymi. Jezus rozpoczyna 

słowami: Gdybyście byli niewidomi – to znaczy, gdyby sami rozpoznali, że potrzebują 

Jezusa, przyszliby do Niego, uwierzyli w Niego i otrzymali dar, do którego Jezus ich 

powołuje.  

Wtedy nie mieliby grzechu, nie trwaliby w duchowym stanie oddzielenia od Boga, 

dobrowolnie odrzucając Słowo (zob. Tło biblijne do J 8,34).  

Ale owi faryzeusze stanowczo odrzucają Jezusa: ponieważ mówicie: „Widzimy”, 

grzech wasz trwa nadal. Ponieważ dokonali wyboru, aby nie wierzyć w  Jezusa, nie są 

zdolni ujrzeć światła i pozostają w ciemności. 

 

 
 

 

Światłe oczy serca- Ef 5,8-18 

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

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

rok A, wyd. Stacja 7, Kraków 2019 
 

 

„Postępujcie  jak  dzieci  światłości”  –  apeluje  Paweł.  „Badajcie,  co  jest  

miłe Panu”. Dzięki światłu Boga człowiek jest w stanie dostrzec to, co z 

pozoru niedostrzegalne. 

 

❖ O KSIĘDZE 
 

     Są dwie hipotezy co do autorstwa oraz czasu i miejsca napisania listu.   

Wedle pierwszej List do Efezjan wyszedł spod ręki samego Pawła (i jest zaliczany 

do czterech tzw. listów więziennych ), a według dominującego dziś poglądu badaczy 

został napisany przez ucznia z jego szkoły: styl listu jest bowiem nieco inny i teologia 

odmienna  od  tzw.  niekwestionowanych  listów  Pawła . 

W  tym  liście teologia św. Pawła osiąga szczyt rozwoju . Paweł podejmuje i 

rozwija tematy z Listu do Kolosan i ukazuje Kościół uniwersalny i kosmiczny, w którym 

znajduje swoje miejsce Izrael i wszystkie narody. 

List dzieli  się  na  dwie  części. Pierwsze  trzy  rozdziały  prezentują  teologię:  

misterium  Chrystusa  w  Kościele.  Ostatnie  trzy  rozdziały  to wnioski praktyczne. 

 

 



❖ UPOMNIENIA  I  WEZWANIA 

 

Fragment,  który  usłyszymy,  pochodzi  właśnie z tej drugiej części, stąd w treści 

wiele poleceń, apeli, przynagleń.  W  5  rozdziale  Paweł  przechodzi  od  ogólnych  

wezwań skierowanych do całej wspólnoty   (tzw.  egzorty, patrz:  Ef  5,  1–20 )  do  

tzw. tablic rodzinnych, czyli norm, którymi ma się kierować chrześcijański dom, rodzina 

(patrz: Ef 5, 21–33) .  

Przestrzega przed praktykowaniem pogańskiego stylu życia (patrz: Ef 5, 1 –7) , 

zachęca, aby strzec w sobie światłości Jezusa (patrz: Ef 5, 8–14)  oraz wzywa do 

napełniania wszystkich relacji i sfer życia Duchem Świętym (patrz:  Ef  5, 15 –20) . 

Następnie ukazuje, co to znaczy, na konkretnym przykładzie chrześcijańskich 

małżonków (patrz:  Ef  5, 21–33) . 

 

❖ CIEMNOŚĆ  I  ŚWIATŁOŚĆ 

 

      Najważniejsze  z  punktu  widzenia  liturgii słowa jest przeciwstawienie światła 

ciemności i apel, by postępować jak  dzieci światła . 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Badajcie, co jest miłe Panu  

 Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus  

 Wszystko, co staje się jawne, jest światłem 

 

 

Biblijny insider  

 

❖     Synowie  światła  i  ciemności 
 

Rozróżnienie  na  synów  światła i  ciemności  pojawia się we współczesnej Pawłowi 

teologii wspólnoty z Qumran. 

Według qumrańczyków Bóg predestynuje jednych do bycia synami światła, drugich 

– synami ciemności. W tzw. Traktacie o  dwóch  duchach  (1QS  3,13–4,26)  mowa  jest  

o  tym,  Bóg  umieścił w  człowieku  dwa  duchy,  które  kierują  jego  krokami: „ducha  

prawdy” i „ducha  nieprawości”  (3,18–19).   

Można  je  interpretować  jako  nasze skłonności moralne.  



Na duchy te oddziałują byty anielskie i kosmiczne, które autor wymienia dalej w 1 

QS 3,20–21: „Książę Światłości”, który panuje nad synami sprawiedliwości oraz „Anioł 

Ciemności”, panujący nad synami kłamstwa. Anioł Ciemności, i podobne mu duchy, 

odpowiada także za zepsucie synów sprawiedliwości, ich utrapienia i upadki (1 QS 

3,21–24).  

Duch prawdy lub światłości, o którym była mowa w 1 QS 3,19.25, rozjaśnia drogę 

człowieka, prostuje jego ścieżki, czyniąc je sprawiedliwymi i wpajając ludziom 

szacunek wobec Bożych przykazań (4,2–3). Odpowiada on za cnoty człowieka (4,3–6). 

Do ducha kłamstwa i ciemności należą z kolei wszystkie wady (4,9–11).  

Według tych dwóch duchów Bóg podzielił ludzkość na dwie równe części, między 

którymi zionie nienawiść, ustanowił czas sądu, kary dla niesprawiedliwych i 

zwycięstwa prawdy (4,15–19). Według Qumrańczyków człowiek pozostaje rozdarty 

między skłonnością do zła i dobra, między aniołami światła i ciemności, często 

wybierając zło. Tylko w czasie ostatecznym Bóg uwolni go od tego rozdarcia, posy łając 

swojego Ducha i wyrywając z ludzkiego wnętrza ducha kłamstwa (4,20–22). 

❖     Przeniesieni 
 

Według Pawła nie ma w nas już fatalnego rozdarcia i wydania na pastwę ducha 

kłamstwa. Chrystus przeniósł wszystkich w sferę światłości. Pozostanie w niej zależy  

już jednak od samych wierzących. 

❖     Zbudź się, który śpisz, i powstań z martwych  (Ef 5, 14) 
 

To fragment starego hymnu chrześcijańskiego, który być może towarzyszył liturgii 

chrzcielnej. Wezwanie to jest zachętą do porzucenia dawnego życia w grzechu, aby 

zajaśniała w nas światłość Chrystusa. 

 

Ef 5, 8–14 
 

(8) Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: 

postępujcie jak dzieci światłości! (9) Owocem bowiem światłości jest wszelka 

prawość i sprawiedliwość, i prawda. (10) Badajcie, co jest miłe Panu. (11) I nie 

miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie 

[tamtych]! (12) O tym bowiem, co u nich się dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić. 

(13) Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane stają się jawne dzięki światłu, bo 

wszystko, co staje się jawne, jest światłem. (14) Dlatego się mówi: Zbudź się, o 

śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. 

 

 



 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

➢ Teodoret z Cyru 

 

Postępujcie jak dzieci światłości 

 

„Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu”. 

Zostaliście oświeceni światłem Pana. 

„Postępujcie jak dzieci światłości”. Ponieważ nazwał ich światłością, a prawdziwą 

światłością jest Pan, przeto teraz nadał im miano dzieci światłości. 

„Owocem światłości jest bowiem wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda”. 

Kto uczestniczy w Duchu Świętym, ten powinien przynosić owoce Ducha. 

„Badajcie, co jest miłe Panu”. Jesteście rozumni, otrzymaliście łaskę Ducha 

Świętego, łatwo więc będziecie mogli zrozumieć, co podoba się Panu. 

„Nie miejcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, a raczej je piętnujcie. 

O tym bowiem, co się u nich dzieje po kryjomu wstyd nawet mówić. Wszystko zaś, 

co jest napiętnowane, staje się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co się staje jawne, 

jest światłem”. Nazwał ich światłością i dziećmi światłości; światłość zaś obnaża to, 

co się skrywa w ciemności. [Apostoł] zatem nakazuje im, aby nie tylko unikali 

towarzystwa [grzeszników], lecz nadto piętnowali ich zło. 

„Dlatego mówi [hymn]: «Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a dotknie 

cię Chrystus»”. Niektóre rękopisy zawierają lekcje: „zajaśnieje ci Chrystus”,                        

i taka wersja doskonale współgra z charakterem całej wypowiedzi. Kto bowiem oddala 

od siebie bezczynność, niby omam senny, ten otrzymuje promień światłości Pana. 

 

 

 

 

 



➢ Św. Augustyn 

 

Wobec złych... 
 

Nie sądźcie, że źli są na tym świecie bez celu i że nic dobrego przez nich Bóg nie 

czyni. Każdy zły żyje na świecie albo po to, żeby się poprawił, albo po to, żeby dzięki 

niemu dobry został doświadczony. Oby ci, którzy obecnie nas doświadczają, nawrócili 

się i wraz z nami byli doświadczani. Jednak dopóki są po to, żeby nas doświadczali, nie 

kierujmy się nienawiścią do nich. Nie wiemy bowiem, czy aż do końca pozostaną w złu. 

Najczęściej, kiedy wydaje ci się, że masz w nienawiści nieprzyjaciela, nienawidzisz 

brata, a nie wiesz o tym... 

Powiedział apostoł: „Kiedyś byliście ciemnością, teraz zaś światłością w Panu”. 

Ciemnością w sobie, jasnością w Panu. Tak więc, bracia, wszyscy źli, jako tacy 

doświadczają dobrych. Tak więc krótko posłuchajcie i zrozumcie. Jeżeli jesteś dobry, 

nie masz nieprzyjaciela innego, jak tylko zło. Jednakże została ustanowiona dla ciebie 

zasada dobroci, żebyś naśladował dobroć Ojca twego, który „każe słońcu świecić 

dobrym i złym, a deszcz spuszcza na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”                      

(Mt 5, 45). 

A ty, czego udzieliłeś swojemu nieprzyjacielowi, którego niecierpliwie znosisz?  

Jeśli za nieprzyjaciela uważa go ten, który mu tyle użyczył, a „każe słońcu świecić 

dobrym i złym i deszcz spuszcza na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”, ty, który 

ani nie możesz kazać słońcu świecić, ani spaść deszczowi na ziemię, nie potrafisz tego 

jednego zachować dla swojego nieprzyjaciela, żebyś, człowiecze dobrej woli, miał 

pokój na ziemi?  

Tak więc ponieważ została ci ustanowiona taka zasada miłości, żebyś naśladując Ojca 

swego miłował nieprzyjaciela: „Miłujcie –  bowiem powiada –  nieprzyjaciół waszych

” (Łk 6, 27.35), to jak doświadczasz się w zachowaniu tego przykazania, jeśli nie 

znosisz żadnego wroga? Widzisz zatem, że to ci się na coś przydaje.  

To, że Bóg przebacza złym, służy tobie do zdobycia miłosierdzia. 

 

 

 



➢ Św. Augustyn 

 

Święty Augustyn walczy z Bożym wezwaniem 

 
 

Ja byłem już wtedy zupełnie pewny, że lepiej byłoby poświęcić się Twojej miłości, 

niżeli własnym namiętnościom ulegać. Jedno, pochwalane, zwyciężało. Lecz drugie, 

pożądane, ciągle mię pętało. Cóż miałem odpowiedzieć na Twoje wezwanie:  

„Zbudź się, który śpisz i powstań z martwych, a oświeci cię Chrystus”.  

Chociaż ze wszystkich stron mi okazywałeś, że taka jest prawda, i byłem już w tym 

zupełnie przekonany, umiałem Ci odpowiadać tylko senny mi słowami omdlałego 

człowieka: „Jeszcze chwilę! Jeszcze chwilę! Poczekaj nieco...”  

Lecz ta chwila za chwilą przekraczała wszelką miarę chwil; i to „czekanie nieco” – 

ciągle się przedłużało. Daremnie radowałem się z prawa Twojego, jak przystało 

człowiekowi wewnętrznemu, skoro inne prawo w moim ciele walczyło z prawem 

umysłu mego i wlokło mnie w niewolę pod prawo grzechu, które było w członkach 

moich.  

Prawem grzechu bowiem jest przemoc przyzwyczajenia, które pociąga i pęta ducha 

nawet wbrew jego woli, ale nie bez jego winy, bo przecież dobrowolnie nabył tego 

przyzwyczajenia. 

Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała spadającego ku śmierci, jeśli 

nie łaska Twoja przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego? 

 


