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(1) Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty. (2) Maria 
zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat 
Łazarz chorował. (3) Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: Panie, oto choruje ten, 
którego Ty kochasz. (4) Jezus usłyszawszy to rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, 
ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. (5) A Jezus miłował 
Martę i jej siostrę, i Łazarza. (6) Mimo jednak że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się 
przez dwa dni w miejscu pobytu. (7) Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: 
Chodźmy znów do Judei. (8) Rzekli do Niego uczniowie: Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali 
Cię ukamienować i znów tam idziesz? (9) Jezus im odpowiedział: Czyż dzień nie liczy 
dwunastu godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potknie się, ponieważ widzi światło tego 
świata. (10) Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła. (11) 
To powiedział, a następnie rzekł do nich: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go 
obudzić. (12) Uczniowie rzekli do Niego: Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. (13) Jezus 
jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. (14) Wtedy 
Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł, (15) ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze 
względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego. (16) Na to Tomasz, zwany 
Didymos, rzekł do współuczniów: Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć. (17) 
Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już do czterech dni spoczywającego w grobie. 
(18) A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów (19) i wielu Żydów 
przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. (20) Kiedy zaś Marta 
dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w 
domu. (21) Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. (22) Lecz 
i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. (23) Rzekł do niej 
Jezus: Brat twój zmartwychwstanie. (24) Rzekła Marta do Niego: Wiem, że 
zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. (25) Rzekł do niej 
Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć 
będzie. (26) Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? (27) 
Odpowiedziała Mu: Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który 
miał przyjść na świat. (28) Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała po kryjomu swoją 
siostrę, mówiąc: Nauczyciel jest i woła cię. (29) Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała 
szybko i udała się do Niego. (30) Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w 
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tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie. (31) Żydzi, którzy byli z nią w domu i 
pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że 
idzie do grobu, aby tam płakać. (32) A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, 
ujrzawszy Go upadła Mu do nóg i rzekła do Niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie 
umarł. (33) Gdy więc Jezus ujrzał jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, 
wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: Gdzieście go położyli? (34) Odpowiedzieli Mu: 
Panie, chodź i zobacz. (35) Jezus zapłakał. (36) A Żydzi rzekli: Oto jak go miłował! (37) 
Niektórzy z nich powiedzieli: Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł 
sprawić, by on nie umarł? (38) A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, 
przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. (39) Jezus rzekł: 
Usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: Panie, już cuchnie. Leży 
bowiem od czterech dni w grobie. (40) Jezus rzekł do niej: Czyż nie powiedziałem ci, że 
jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. (41) Jezus wzniósł oczy do 
góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. (42) Ja wiedziałem, że mnie zawsze 
wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś 
Ty Mnie posłał. (43) To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na 
zewnątrz! (44) I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego 
była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. (45) 
Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, 
uwierzyło w Niego. 
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Zmartwychwstanie i życie 

 

Ewangelia Jana 11,1-44 

 

Po sekwencji zdarzeń koncentrujących się wokół Jezusa i żydowskich świąt 

liturgicznych (5,1-10,42) przechodzimy do ostatniej części Księgi Znaków (11,1 - 

12,50). 

Opowiada ona o ostatnich wydarzeniach związanych z publiczną działalnością Jezusa 

i zapowiada godzinę Jego męki i zmartwychwstania. 
 

W miarę jak rozwija się Ewangelia,  

wspaniałość znaków czynionych przez Jezusa wzrasta: 

❖ Wielka obfitość wina (2,-11) 

❖ Uzdrowienie człowieka sparaliżowanego od trzydziestu ośmiu lat (5,1-9) 

❖ Nakarmienie pięciotysięcznego tłumu (6,1-15) 



❖ Uzdrowienie człowieka niewidomego od urodzenia (9,1-7). 

 

Jedenasty rozdział opowiada o  

największym znaku, jakiego dokonał Jezus w czasie swej publicznej 

działalności: przywrócenie do życia Łazarza, który był martwy od czterech dni. 
 

Ten znak objawia boską władzę Jezusa nad życiem i śmiercią, skłania wielu ludzi do 

wiary w Niego. Znak ów objawił Jezusową moc dawania życia, a zarazem stał się 

ważnym czynnikiem prowadzącym Go ku Jego własnej śmierci. 

Rozdział jedenasty kończy się decyzją powziętą przez grupę religijnych przywódców 

jerozolimskich: Jezus musi umrzeć. 

 

Choruje ten, którego Ty kochasz  (J 11, 1-6) 

 

ST: 1 Krl 17,17-24 

NT: Mk 11,11-12; 14,3-9 Łk 10,38-42 

KKK: Chrystus lekarz, 1503-1505 

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

 
 

[11, 1-3]   Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry 

Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi 

otarła Jego nogi. Jej to brat, Łazarz, chorował. Siostry zatem posłały do 

Niego wiadomość: „Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz”.  
 

Jan wprowadza nas do rodziny przyjaciół Jezusa – Łazarza i jego sióstr, Marii 

i Marty (zob. Łk 10,38–42).  

Mieszkają w Betanii, w wiosce położonej nieco na południowy wschód od 

Jerozolimy; †synoptycy relacjonują, że zatrzymywał się tam, gdy odwiedzał Judeę (Mk 

11,11–12).  

Choć Jan opowie o tym zdarzeniu dopiero w następnym rozdziale (12,1–8), już tu 

wspomina, że Maria namaściła Jezusa olejkiem i otarła Jego nogi. Chce przez to 

pokazać, że Jezusa i tę rodzinę łączyła bliska przyjaźń. Siostry wysyłają do Jezusa 

posłańca z wiadomością: Jego przyjaciel Łazarz choruje. 

 

[11,4]  Jezus, usłyszawszy to, rzekł: „Choroba ta nie zmierza ku śmierci, 

ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą”.  
 



Odpowiedź Jezusa: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, 

aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą, przywołuje Jego wypowiedź 

z rozdziału dziewiątego, na temat ślepego od urodzenia i celu jego przypadłości (w. 3).  

Choroba Łazarza, a potem jego śmierć, podobnie jak ślepota tamtego człowieka, nie 

jest absurdalną tragedią. Obie służą większemu celowi w planie Ojca – objawieniu się 

boskiej chwały Jezusa. 
 

 

[11,5-6]  A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy posłyszał 

o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał.  
 

Oczekiwalibyśmy zapewne, że Jezus rzuci się na ratunek choremu przyjacielowi; 

zamiast tego pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał.  

Jan zwiększa jeszcze emocjonalne napięcie, pisząc, że Jezus miłował Martę i jej 

siostrę, i Łazarza. 

 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (11,1-6) 

 

Odpowiedź Jezusa na wiadomość o Łazarzu może rzeczywiście wprawiać 

w zdumienie. Ukochani przyjaciele ślą do Niego wieści. Jezus wie, że Łazarz jest chory, 

i kocha go gorąco. Ale jednak czeka. Gdy ten, kogo kochamy, choruje, często prosimy 

Jezusa o pomoc i czasem wydaje się, że Jezus zwleka.  

Jezus zaprasza nas do rozważenia Jego słów:  

„Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej 

Syn Boży został otoczony chwałą” (11,4).  

Cierpienie i śmierć nie są absurdalne; Bóg może ich użyć dla swoich celów 

w świecie, nawet jeśli znaczenie tych zdarzeń w Bożym planie pozostaje dla nas zakryte 

 

 

Łazarz umarł  (J 11, 7-16) 

 

ST: J 2,3–10; Dn 12,2–3 

NT: Mk 8,31–38; 2 Tm 2,11–13 

KKK: ludzkie poznanie Chrystusa, 471–474 

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

 



 

[11,7-10]  Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: „Chodźmy znów 

do Judei!” Rzekli do Niego uczniowie: „Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię 

ukamienować i znów tam idziesz?” Jezus im odpowiedział: „Czyż dzień nie 

liczy dwunastu godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się, ponieważ 

widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, 

ponieważ brak mu światła”.  
 

Dwa dni później Jezus proponuje uczniom: Chodźmy znów do Judei!  

Opuścili Judeę, ponieważ w Jerozolimie próbowano Jezusa pojmać i ukamienować 

(10,31.39). Zaskoczeni informacją, że chce On znów iść do Judei, uczniowie 

przypominają o grożącym Mu tam niebezpieczeństwie: Żydzi usiłowali Cię 

ukamienować. Jezus odpowiada metaforycznie.  

Jeżeli ktoś chodzi za dnia, (…) światło słoneczne pomaga mu uniknąć upadku 

albo potknięcia. Tak samo Jezus, światłość świata (8,12; 9,5), świeci tym, którzy chodzą 

Jego drogami. Jezus wzywa swoich uczniów, aby szli za Nim jak za światłem, w innym 

bowiem wypadku (tzn. jeśli będą jak ten, kto chodzi w nocy) ściągną na siebie większe 

problemy niż te, które czekają ich w Judei.  

Rudolf Schnackenburg tak parafrazuje słowa Jezusa: „Jeśli nie pójdziecie ze Mną, 

(…) wejdziecie w ciemność i będzie wam groził znacznie gorszy upadek – 

zagubienie drogi prowadzącej do zbawienia”. 

 

[11, 11] To powiedział, a następnie rzekł do nich: „Łazarz, przyjaciel nasz, 

zasnął, lecz idę go obudzić”.  
 

„Dobry pasterz daje życie swoje za owce” (10,11) i stawia czoła 

niebezpieczeństwu zagrażającemu jego owcom (10,10–14); tak samo Jezus odważnie 

wychodzi naprzeciw niebezpieczeństwu, aby pomóc Łazarzowi.  

Jego działania są zapowiedzią tego, co wykona na krzyżu: odda życie i przyjmie 

śmierć, aby ci, których Mu powierzył Ojciec, otrzymali życie. 

   Jezus mówi, że Łazarz (…) zasnął – sen to biblijna metafora śmierci1 – a On idzie, 

by go obudzić. Jeśli pozostaniemy wierni metaforze snu, „obudzić” albo „powstać” 

może odnosić się do ludzi stojących na krawędzi przepaści, których Bóg ratuje (Jon 2,7) 

albo do tych, których wskrzesi ze śmierci do życia (Dn 12,2–3). 

 

[11, 12-14] Uczniowie rzekli do Niego: „Panie, jeżeli zasnął, to 

wyzdrowieje”.  Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że 

 
1 Zob. Wj 47,28-30; Pwt 31,16; 2 Sm 7,12; Dz 7,60; 1 Kor 15,6; 1 Tes 4,13-18 



mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: „Łazarz 

umarł", 
 

Jezus mówił o śmierci Łazarza, uczniom jednak wydaje się, że mówi 

o zwyczajnym śnie, i odpowiadają: Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje.  

Jeśli Łazarz zaniemógł, to wróci do zdrowia (zob. Mt 9,21–22 i Mk 6,56, gdzie to 

samo greckie słowo jest różnie tłumaczone jako „uzdrowiony”, „uleczony”, 

„zbawiony”).  

Ponieważ uczniowie Go nie rozumieją, Jezus mówi wprost: Łazarz umarł. Nikt nie 

powiedział, że Łazarz nie żyje, ani nawet że jego choroba jest bardzo poważna. Jezus 

jednak, wcielone Słowo, wie o wszystkim, co związane z Jego misją2. 

 

[11, 15-16]  ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze względu na was, abyście 

uwierzyli. Lecz chodźmy do niego!” A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do 

współuczniów: „Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć”. 
 

Dalej Jezus mówi: raduję się, że Mnie tam nie było, ze względu na was, 

abyście uwierzyli.  

Chwilę wcześniej powiedział, że śmierć Łazarza posłuży objawieniu się Jego chwały 

(11,4). Wskrzeszenie będzie znakiem, który objawi tajemnicę Jezusa i stanie się dla 

wielu sposobnością, by w Niego uwierzyli.  

Jezus wydaje zatem polecenie: chodźmy do niego! 

   Ponieważ wracają do niebezpiecznej Judei, Tomasz, jeden z Dwunastu, mówi do 

pozostałych: Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć.  

Wiernie towarzysząc Jezusowi, uczniowie muszą zmierzyć się z tym samym, co 

spotyka ich mistrza (zob. Mk 8,34–35; 2 Tm 3,10–12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Zob. KKK, 471-474 



 

Zmartwychwstanie i życie  (J 11, 17-27) 

 

ST: 2 Mch 7; Ez 37,1–14; Dn 12,1–3; Jon 2,3–11 

NT: Łk 10,38–42; 1 Kor 15,21–28; Ap 20,11–15 

KKK: zmartwychwstanie, 992–1004 

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

[11, 17-19]   Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni 

spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około 

piętnastu stadiów. I wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby 

je pocieszyć po utracie brata.  
 

Dotarłszy do wioski, Jezus zastaje Łazarza już od czterech dni spoczywającego 

w grobie.  

W starożytności wśród Żydów utrzymywało się przekonanie, że przez trzy dni po 

śmierci dusza zmarłego przebywa w pobliżu miejsca, gdzie ów zmarły był pochowany, 

nie ma zatem wątpliwości: Łazarz jest z pewnością martwy (11,45). 

   Uwaga o tym, że Betania jest oddalona od Jerozolimy około piętnastu 

stadiów, przypomina nam o niebezpieczeństwie grożącym Jezusowi na tym terenie 

(11,8–10.16).  

Niektórzy w Jerozolimie chcą Go zabić przez ukamienowanie (8,59; 10,31), a teraz 

wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po 

utracie brata.  

Niemniej tutaj Żydzi reagują zupełnie inaczej – z powodu wielkiego znaku, który 

uczynił Jezus, wskrzeszając Łazarza (11,45). 

 

[11,20]  Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu 

na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu.  
 

Jak relacjonuje Jan, Jezus coraz bardziej zbliża się do grobu Łazarza.  

Wyruszył z Zajordania (10,40), przyszedł do Judei (11,7), a teraz stoi na skraju wioski 

(11,17.30). Ten powolny ruch ku mogile buduje napięcie – aż do chwili, gdy Jezus 

ostatecznie staje przy grobie Łazarza i mierzy się z wrogiem, którego przyszedł 

pokonać: ze śmiercią.  

Marta i Maria odgrywają te same role, co w Ewangelii Łukasza 10,38–42.  



❖ Marta, słysząc, że Jezus nadchodzi, natychmiast wybiega Mu na 

spotkanie, zanim jeszcze On wejdzie do samej Betanii (11,20.30).  

❖ Tymczasem Maria siedzi w domu, pogrążona w żałobie po stracie brata. 

 

 

TŁO BIBLIJNE:   Żydowskie zwyczaje pogrzebowe 

 

Wiele szczegółów w Ewangelii Jana 11,1–44 współbrzmi z tym, co wiemy 

o dawnych pogrzebowych obyczajach Żydów.  

Jeśli ktoś umarł, był chowany tego samego dnia. Ciało obmywano i zawijano 

w pogrzebowe płótna (zob. 11,44), następnie na miejsce pochówku – zwykle była to 

jaskinia – wyruszał kondukt, któremu towarzyszyły żałobne zawodzenia (zob.  Łk 7,12–

14). Od dnia śmierci rozpoczynał się siedmiodniowy okres żałoby po zmarłym. W tym 

czasie rodzina pozostawała w domu (11,20), a sąsiedzi mogli przychodzić i towarzyszyć 

żałobnikom (11,19). Żałoba mogła trwać przez kolejne trzydzieści dni, a potem przez 

cały następny rok. Po upływie roku, gdy ciało uległo już rozkładowi, zbierano kości 

i jeśli rodzinę było na to stać, przekładano je do urny i chowano w ossuarium. 
 

 

 

[11,21-22]  Marta więc rzekła do Jezusa: „Panie, gdybyś tu był, mój brat 

by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś 

prosił Boga”.  
 

Marta spotyka Jezusa i mówi: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł.  

Gdy Łazarz chorował, Marta i Maria wysłały do Jezusa posłańców z wiadomością, 

by przybył i go uzdrowił (11,3–4).  

Mimo że Łazarz umarł i sytuacja wydaje się beznadziejna, Marta mówi z tą samą 

ufnością w uzdrawiającą moc Jezusa:  

Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. 

 

[11,23-24]  Rzekł do niej Jezus: „Brat twój zmartwychwstanie”. Marta Mu 

odrzekła: „Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania 

w dniu ostatecznym”.  
 

Odpowiedź Jezusa: Brat twój zmartwychwstanie, odnosi się do 

zmartwychwstania umarłych – wiara w nie była utwierdzona wśród Żydów 

z pierwszego wieku.  



Marta, która wierzy w zmartwychwstanie, przytakuje: Wiem, że powstanie 

z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym                               

(zob. Tło biblijne, poniżej - M.K.) 

 

[11,25-26]  Powiedział do niej Jezus: „Ja jestem zmartwychwstaniem 

i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje 

i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?”  
 

Jezus odpowiada Marcie – poznajemy Jego piąty tytuł o konstrukcji „Ja jestem + 

orzecznik”: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.  

❖ Jezus jest zmartwychwstaniem, ponieważ, [k]to w Niego wierzy, to 

choćby umarł, żyć będzie. Jezus obiecał, że „wskrzesi” w dniu 

ostatecznym tych, którzy wierzą w Niego i spożywają Jego eucharystyczne 

Ciało i Krew (6,40.44.54)3.  

❖ On jest „życiem”, ponieważ przez chrzest daje nowe duchowe życie, żywą 

wodę Ducha Świętego tym, którzy w Niego wierzą (3,5). To nowe życie jest 

uczestnictwem w boskiej komunii, a wierzący mogą się nim cieszyć już teraz4.  

Jak ujmuje to zwięźle C.H. Dodd:  

„Niezależnie od tego, czy dar życia wiecznego jest pojmowany jako już obecne i stałe 

posiadanie (…), czy też jako odzyskanie życia po śmierci ciała i po końcu tego świata 

(…), istotne jest, że owo życie to dar Chrystusa (…), którym jest On sam”. 
 

 

TŁO BIBLIJNE:  Zmartwychwstanie umarłych 

 

Przed czasami Jezusa wielu Żydów wierzyło w zmartwychwstanie umarłych, 

szczególnie faryzeusze. Wiara w to, że na końcu czasów cierpienia i zła Bóg wskrzesi 

i przemieni tych, którzy umarli, była już antycypowana i wyrażana językiem 

metaforycznym u Ezechiela (37,1–14) i w Księdze Jonasza (2,3–11), a wprost 

wyrażona została w tekstach takich jak Dn 12,2–3 i 2 Mch 7.  

 

Bóg wskrzesi wiernych i sprawiedliwych do chwalebnego, doskonałego życia, będą 

żyć na zawsze z Bogiem. O grzesznikach zaś sądzono, że zostaną wskrzeszeni do życia 

, w stanie wiecznej kary w piekle (Dn 12,2).  

Istniały zatem dwa aspekty zmartwychwstania.  

 
3 Zob. KKK, 994, 1001; 1 Kor 15,21-28; Ap 20,11-15 
4 Zob. KKK, 1002-1004 



Po pierwsze, jest to ostateczne zwycięstwo Boga nad grzechem i śmiercią, 

czyli duchowym i fizycznym zepsuciem ludu Bożego. Przez zmartwychwstanie 

zmarłych Bóg zwycięży wszystko, co rani ludzi i prowadzi do ich upadku.  

Po drugie, zmartwychwstanie dotyczy Bożej sprawiedliwości. Bóg jest 

sprawiedliwy, dlatego dobrych wynagradza, a złych karze. Zmartwychwstanie do 

chwały to Boże zadośćuczynienie dla tych, którzy cierpieli niezasłużenie i umarli bez 

nagrody. Przez zmartwychwstanie umarłych Bóg ustanawia pełnię swojej 

sprawiedliwości na świecie. 
 

 

Jezus kieruje swoje pytanie wprost do Marty: Wierzysz w to? – podobnie jak 

wcześniej skierował je do niewidomego od urodzenia (9,35).  

➢ Czy Marta wierzy w Jezusa jako Tego, kto czyni rzeczy, których dokonywać 

może jedynie Bóg, a nie uzdrowiciel lub prorok? 

 

[11,27]  Odpowiedziała Mu: „Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś 

Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat”. 
 

Podobnie jak Piotr w swoim wyznaniu wiary (Mt 16,16), Marta odpowiada serią 

pełnych wiary potwierdzeń: Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, 

Syn Boży, który miał przyjść na świat.  

Wszystkie te tytuły zostały już wyznane wcześniej w tej Ewangelii – przez uczniów 

Jezusa albo przez inne osoby (1,34.41.49; 6,14).  

Marta ma wielki udział w wierze w Jezusa, ale jej wiara, tak jak wcześniej wiara 

innych uczniów, nie jest jeszcze w pełni dojrzała (zob. 11,39–40). 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (11,17-27) 

 

W trakcie niedzielnej mszy wyznajemy w credo nicejsko-konstantynopolitańskim: 

„Wierzę (…) w ciała zmartwychwstanie”.  

Jezus, zgodnie z tym, co powiedział Marcie, gdy powróci w chwale w dniu 

ostatecznym, wskrzesi i osądzi zmarłych (KKK, 997–1001.1038).  

Komentując ten artykuł wiary, św. Tomasz z Akwinu stwierdza,  

że wiara i nadzieja zmartwychwstania są dla nas po czterokroć użyteczne; 

warto się nad tym zastanowić: 

 



   1. Najpierw łagodzą smutek, jaki powstaje po stracie zmarłych. (…) jeśli [człowiek 

bolejący boleje po czyjejś śmierci] ma nadzieję, że osoba ta kiedyś zmartwychwstanie, 

ból ogromnie się zmniejsza. 

 

   2. Nadzieja zmartwychwstania usuwa lęk przed śmiercią. (…) Ponieważ wierzymy 

w istnienie po śmierci innego, lepszego życia, jest oczywiste, że nikt się śmierci bać nie 

powinien ani też z obawy przed nią popełniać jakiegokolwiek zła. 

 

  3. Pobudza nas do czynienia dobra. (…) Wiedząc bowiem, że dzięki temu, co 

czynimy, otrzymamy po zmartwychwstaniu dobra wieczne, staramy się jak najwięcej 

czynić dobra na ziemi. 

 

   4. Odciąga nas od złego (…), [ponieważ] lęk przed karą, która – jak wierzymy – 

jest przygotowana dla ludzi złych, broni nas przed złem5. 

 

Smutek Syna Bożego  (J 11, 28-37) 

 

ST: Ps 56 

NT: 1 Kor 15,20–28; Hbr 4,14–16; 5,7–9 

KKK: serce Jezusa, 478; umierać w Chrystusie, 1005–1014 

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

 
 

[11, 28-37]   Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała po kryjomu swoją 

siostrę, mówiąc: Nauczyciel jest i woła cię. Skoro zaś tamta to usłyszała, 

wstała szybko i udała się do Niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz 

był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie. Żydzi, którzy 

byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, 

udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać.                   A 

gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go upadła Mu do 

nóg i rzekła do Niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł.               Gdy 

więc Jezus ujrzał jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, 

wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: Gdzieście go położyli?  

Odpowiedzieli Mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał.  A Żydzi rzekli: 

 
5 Św. Tomasz z Akwinu, Wykład Składu Apostolskiego, czyli "Wierzę w Boga", XI, 141-144, przeł. K. Suszyło OP, 
w: Św. Tomasz z Akwinu, Wykład pacierza, wstęp Jacek Salij OP, W drodze, Poznań 2005, s.69-70 



Oto jak go miłował!  Niektórzy z nich powiedzieli: Czy Ten, który otworzył 

oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?  
 

Marta jest z Jezusem na skraju wioski i ukradkiem posyła po swoją siostrę Marię, 

która pozostała w domu: Nauczyciel [tu] jest i woła cię6.  

Maria, słysząc to, wstała szybko i udała się do Niego.  

Jak zaznaczył Ewangelista w wersecie 11,19, w domu Marii, Marty i Łazarza 

przebywają przyjaciele i sąsiedzi rodziny, tu nazwani Żydami, którzy pocieszają siostry.  

Widząc, że Maria zrywa się i wychodzi, idą za nią, przekonani, że idzie do grobu, 

aby tam płakać.  

Spotkawszy Jezusa, który jest poza wioską, Maria pada Mu do nóg i wypowiada 

dokładnie te same słowa, które wcześniej Jezus usłyszał od Marty (zob. 11,21).                

Tak samo jak Marta, Maria wyznaje wiarę w Jezusową moc uzdrawiania. 

 

   Jezus gorąco kocha tę rodzinę (11,3.5.11) i kiedy widzi ją płaczącą i płaczących 

Żydów, uderza Go cierpienie spowodowane śmiercią Łazarza: wzruszył się 

w duchu, rozrzewnił.  

Słowo przetłumaczone jako „wzruszył się” ma także inne znaczenie: „okazać 

surowość” (zob. Mk 1,43; 14,5). Gdy później Jezus podchodzi do grobu Łazarza, znów 

„okazuje głębokie wzruszenie” (11,38). Słowo przetłumaczone jako „głębokie 

wzruszenie” oznacza bycie „wzburzonym”, „zdenerwowanym”.  

To samo tragiczne wzruszenie7 dosięga Jezusa w godzinie Jego własnej śmierci 

(12,27) oraz wtedy, gdy mówi On, że jeden z uczniów Go zdradzi (13,21).  

We wszystkich tych zdarzeniach Jezus odczuwa drżenie, jest poruszony, ponieważ 

staje wobec śmierci jako takiej, o której Paweł mówi w 1 Kor 15,26:  

„Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć”. 
 

 

ŻYWA TRADYCJA:  Święty Jan Eudes o Najświętszym Sercu Jezusa 

 

Widzimy oto bardzo ludzki smutek Jezusa z powodu śmierci Jego ukochanego 

przyjaciela, Łazarza.  

Bardzo ważnym wyrazem katolickiej duchowości, która oddaje chwałę 

człowieczeństwu i miłości Jezusa, jest cześć oddawana Sercu Jezusa.  

 
6 Marta działała skrycie, zapewne z powodu zagrożenia, na jakie naraża się Jezus, przebywając w Judei 
7 "Wzruszenie tragiczne" to polski przekład omawianego tu greckiego słowa embrimasthai zaczerpnięty z:                

ks. S. Mędala CM, Ewangelia według św. Jana, Rozdziały 1-12, Nowy Komentarz Biblijny, t.4, cz.1 - przyp. tłum. 



Wielkim, choć nie tak znanym obrońcą tak wyrażanej czci był św. Jan Eudes 

(1601–1680), który napisał:  

„Miłujące Serce Jezusa kocha nas bezgraniczną miłością. Boska i biorąca swój 

początek z nieba miłość, która panuje w Najświętszym Sercu, jest niczym innym 

jak Bogiem samym. Skoro zatem Bóg jest nieskończony, Jego miłość jest także 

nieskończona. Skoro Bóg jest wszędzie, Jego miłość jest wszędzie, w każdym 

miejscu i w każdej rzeczy.  

Dlatego Najświętsze Serce Jezusa kocha nas nie tylko w niebie,                        

lecz także na ziemi”. 
 

 

Na pytanie Jezusa, gdzie znajduje się grób Łazarza, żałobnicy odpowiadają: chodź 

i zobacz – a On udaje się w tym kierunku. U grobu przyjaciela, poruszony smutkiem 

żałobników, Jezus także zapłakał nad śmiercią Łazarza. 
 

   Obecni przy grobie Łazarza żałobnicy, widząc smutek Jezusa, przekonują się, że 

On naprawdę troszczy się o tych, których kocha: Oto jak go miłował.  

Inni natomiast zastanawiają się: Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, 

nie mógł sprawić, by on nie umarł?  

Grecka struktura tego pytania narzuca odpowiedź twierdzącą.  

Żałobnicy wiedzą, że Jezus dokonał czegoś tak bezprecedensowego jak uzdrowienie 

niewidomego od urodzenia (zob. 9,32–33). W ich pytaniu ukryta jest wiara w to, że 

Jezus naprawdę ma moc uchronić Łazarza od śmierci. 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (11,28-37) 

 

Utrata osoby, którą kochamy, to jedno z najbardziej bolesnych i traumatycznych 

doświadczeń.  

Tu widzimy samego Jezusa cierpiącego po stracie. Jezus odczuwa smutek i płacze 

nad śmiercią swojego przyjaciela. Rośnie w Nim gniew z powodu śmierci, która niszczy 

życie i powoduje ból.  

Gdy sami w podobnej sytuacji czujemy ból, smutek i złość, powinniśmy pamiętać, 

że Bóg jest z nami w tych doświadczeniach.  

Psalmista mówi, że pamięta On każdą naszą łzę: „Ty (…) przechowałeś łzy moje 

w swoim bukłaku – czyż nie są spisane w Twej księdze?” (Ps 56,9).  

Przez wcielenie Bóg stał się solidarny z ludzkością; On sam czuł smutek i troskę. To 

upewnia nas, że  



„nie takiego (…) mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym 

słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie [jak 

my] – z wyjątkiem grzechu” (Hbr 4,15). 

 

Umarli słyszą głos Syna Bożego  (J 11, 38-44) 

 

ST: 1 Krl 17,7–24; 2 Krl 4,18–37 

NT: Mk 5,21–24, 35–43; Łk 7,11–17; Rz 6,3–11; Flp 3,20–21 

KKK: znaki królestwa, 547–550; stan człowieczeństwa zmartwychwstałego 

Chrystusa, 645–646; modlitwa Jezusa, 2599–2606 

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

[11, 38-39]   A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do 

grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: 

„Usuńcie kamień!” Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: „Panie, już 

cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie”.  
 

Jezus przychodzi wreszcie do grobu i znów odczuwa głębokie wzruszenie 

(zob. 11,33).  

Opis grobu jako pieczary, której wejście zasłaniał kamień, zgadza się z opisem 

grobu samego Jezusa, jaki znajdziemy u synoptyków8.  

Jezus wydaje polecenie: Usuńcie kamień.  

Marta protestuje: Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie. 

Łazarz jest bezsprzecznie martwy i jego ciało zaczęło się rozkładać                        (Rdz 

3,19).  

Marta złożyła mocne wyznanie wiary w Jezusa (11,27), ale jej protest ukazuje, że nie 

w pełni jeszcze rozumie tożsamość Jezusa jako „zmartwychwstania i życia” (11,25).  

Być może wierzy, że ma On boską moc wskrzeszania zmarłych w dniu ostatecznym, 

ale nie mieści jej się w głowie, że może ożywić umarłego tu i teraz. 

 

[11,40]  Jezus rzekł do niej: „Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, 

ujrzysz chwałę Bożą?” Usunięto więc kamień.  
 

Jezus jeszcze raz potwierdza, że choroba i śmierć Łazarza służą objawieniu się 

chwały Bożej (zob. 11,4).  

 
8 Mt 27,60; 28,2; Mk 15,46; 16,3-4; Łk 23,53; 24,2 



Przemieni śmierć Łazarza w znak objawiający Jego boską chwałę jako Syna, który 

prowadzi ludzi do Ojca. Kolejny raz spotykamy się w tej Ewangelii z nauką o wierze, 

która rodzi duchowe widzenie i rozumienie: jeśli uwierzysz, ujrzysz.  

Dzięki wierze człowiek może widzieć Boga objawiającego się w Jezusie i jego 

znakach. Jak mówi św. Augustyn, zainspirowany przez Iz 7,9 LXX: „Uwierz, abyś 

zrozumiał”. 

 

[11,41-42]  Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: „Ojcze, dziękuję Ci, że mnie 

wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na 

otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś”.  
 

Posłusznie [u]sunięto kamień.  

Następnie Jezus wzniósł oczy do góry, modląc się do Ojca. Dzięki tej modlitwie 

pozwala nam wejrzeć w relację łączącą Go z Ojcem9.  

Rozpoczyna słowami: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś.  

 Jezus jest Słowem, które było „u Boga” (1,1) odwiecznie, i Ojciec jest 

zawsze z Nim (8,29). Ponieważ Ojciec i Syn pozostają w nieustannej więzi, 

Ojciec nieprzerwanie słucha Jezusa:  

Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. 
 

Wcześniej Jezus powiedział: „jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak 

również i Syn ożywia tych, których chce” (5,21).  

Przywracając Łazarza do życia, Jezus objawi, że dysponuje tą samą, co Ojciec, Bożą 

mocą – może dawać życie i wskrzeszać umarłych.  

Zanim uczyni ten niesłychany znak, Jezus wznosi modlitwę za zgromadzony tłum 

(…), aby uwierzyli, że posłał Go Ojciec. 
 

 [11,43-44]  To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: „Łazarzu, wyjdź 

na zewnątrz!” I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, 

a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: „Rozwiążcie go 

i pozwólcie mu chodzić”. 
 

Po zakończeniu modlitwy Jezus woła głośno: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!  

Mając na myśli swoją moc wskrzeszania umarłych, powiedział wcześniej: 

„Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos 

Jego i (…) pójdą na zmartwychwstanie” (5,28–29).  

 
9 Na temat doniosłości modlitwy Jezusa zob. J. Ratzinger (Benedykt XVI), Jezus z Nazaretu, część I: Od chrztu w 
Jordanie do Przemienienia, s. 21-22; 115-144; 292 



Teraz zmarły usłyszał głos Syna i wyszedł z grobu.  

Łazarz nie powrócił do życia o własnych siłach – nogi i ręce wciąż ma 

przewiązane opaskami, a twarz jego jest owinięta chustą.  

Stosownie zatem do okoliczności Jezus wydaje polecenie:  

Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. 
 

   Te szczegóły pokazują, że powstanie z martwych Łazarza nie było 

zmartwychwstaniem, ale wskrzeszeniem.  

Jezus przywraca Łazarza do śmiertelnego życia, a zatem Łazarz powtórnie umrze. To 

samo dotyczy córki Jaira (Mk 5,35–43) i syna wdowy z Nain (Łk 7,11–17), a także tych, 

których ożywiła moc Boża działająca przez proroka Eliasza (1 Krl 17,7–24) i przez 

Elizeusza (2 Krl 4,8–37).  

Zmartwychwstanie stanowi odrębną kategorię – jest powstaniem z martwych do 

chwalebnego, doskonałego i cielesnego istnienia, nie zaś powrotem do życia 

śmiertelnego.  

Zmartwychwstać w chwale oznacza nigdy już nie umrzeć.  

Jak pisze św. Paweł: „Chrystus powstawszy z martwych, już więcej nie 

umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy” (Rz 6,9). 

 
 

 

Żyć w duchu- Rz 8,8-11 

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 głosi bardzo odważnie: Bóg przywróci do życia nasze śmiertelne ciała. 

Jeżeli w nas mieszka. 

 

❖ SUMMARIUM PASTORALNE 
 

Znów, po dwóch tygodniach, wracamy do 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 znajdującej się w stolicy imperium, w sercu antycznego 

świata. Rzym ma być kołem zamachowym dla głoszonej przez Pawła Ewangelii. List 

zyskuje zatem charakter summarium pastoralnego, w którym Paweł zbiera 

doświadczenie całego życia swej pracy i głoszenia Ewangelii. 

 

❖ MAŁY TRAKTAT O DUCHU 

 

Rozdział 8 można nazwać małym traktatem o Duchu Świętym. Termin 

pneuma (Duch/duch) pojawia się tu aż 21 razy. Duch to postać kluczowa dla nowego 

życia w Chrystusie. Bez Niego jest ono po prostu niemożliwe. 

Duch ściśle współpracuje z Chrystusem, przenosząc na życie chrześcijanina owoce 

jego Męki i Zmartwychwstania (Rz 8, 3–4). Działanie Ducha ściśle splata się z dziełem 

Chrystusa, nie można ich od siebie oddzielić. Kto ma Ducha, należy do Chrystusa                      

(8, 9). Duch sprawia, że mieszka w nas Chrystus (8, 10). Równocześnie mieszka w nas 

także sam Duch, gwarantując nam przyszłe zmartwychwstanie (8, 11). 

 

❖ OBIETNICA PAWŁA 

 

      Fragment listu św. Pawła bardzo wyraźnie nawiązuje do całej tematyki liturgii 

słowa, gdzie mowa o przywracani do życia. Paweł wprost obiecuje i nam nowe życie, 

bardzo konkretnie wskrzeszenie do życia naszego ciała. Ale pod jednym warunkiem. 

Słuchając zwróćmy uwagę na ten warunek. 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Jeżeli mieszka w was Duch […] [Ojca, to On] przywróci do życia wasze 

śmiertelne ciała  

 Nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha  

 

Biblijny insider  
 

❖     Mieszkanie Ducha 
 

W „małym traktacie o Duchu Świętym” role Chrystusa i Ducha wydają się na siebie 

nakładać. A jednak Duch posiada tu wyraźnie swoją osobowość i misję. Działa jak 

niezależny podmiot i przyjmuje coraz bardziej cechy osoby lub superosoby, co jest 

nowością w ujęciu Pawła. 



Nowością jest także fakt, że Duch mieszka na stałe (oikeo) w chrześcijaninie.                             

W Starym Testamencie mógł on zstępować na wybranych sędziów, królów i proroków, 

ale raczej w nich nie mieszkał. Wyjątkiem byli Mojżesz (Lb 11, 17), Jozue (Lb 27, 18) 

czy zapowiadany w Iz 11, 2 Mesjasz. Ezechiel zapowiadał nowego Ducha, którego 

Bóg umieści kiedyś we wszystkich Izraelitach (Ez 26, 26–27; 37, 12–14), ale musieli 

oni długo czekać na tę obietnicę. 

 

❖     Wypełnienie proroctw 
 

Wypełnia się ona w czasach Chrystusa. Duch Zmartwychwstałego to obiecany w 

proroctwie Ezechiela dar, który przemienia ludzkie serca i czyni je zdolnymi do 

świętego życia w Bożej obecności. Duch sprawia, że stajemy się podobni do Syna, 

wpaja nam jego myślenie i postawę życiową, postawę służby i miłości (Rz 8, 5–6). 

Można powiedzieć, że reszta, czyli nasze zmartwychwstanie, jest tylko dodatkiem. Jeśli 

mieszka w nas Chrystus i Jego Duch, to będziemy uczestniczyć także w przyszłym 

uwielbionym życiu Pana (8, 11). 

 

Rz 8,8-11 
 

(8) A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. (9) Wy jednak nie 

żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. 

Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. (10) Jeżeli 

natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu 

na [skutki] grzechu duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. (11) 

A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co 

wskrzesił Chrystusa <Jezusa> z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne 

ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

➢ Pelagiusz 

 

Życie według ciała, życie według ducha 

 

➢ „Ci zaś, którzy żyją według ciała”. Potwierdza to, że powyżej oskarżał nie 

ciało, lecz uczynki ciała, gdyż ci, do których mówił, żyli oczywiście w ciele.  

➢ „Bogu podobać się nie mogą”. Niemożliwe jest przecież, by ktoś oddany ciału 

w ogóle nie zgrzeszył.  

➢ „Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha”. To jest zajęci 

sprawami duchowymi.  

➢ „Jeśli tylko Duch Boży w was mieszka”. A w tym mieszka Duch Boży, w 

którym widoczny jest jego owoc, jak mówi do Galatów: „Owocem zaś Ducha 

jest miłość, radość”, i tak dalej (Ga 5, 22).  

➢ „Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy”.               

A Duch Chrystusa, który miłował nieprzyjaciół i modlił się za nich (Mt 5, 44; 

Łk 23, 34), jest duchem pokory, cierpliwości i wszystkich cnót.  

➢ „Jeżeli natomiast jest w was Chrystus, ciało wprawdzie martwe jest z 

powodu grzechu”. Jeżeli naśladujecie Chrystusa, to zmysł cielesny jako 

obumarły nie sprzeciwia się temu. Dlatego też Dawid mówi: „Ja zaś jako 

głuchy nie słuchałem i jako niemy nie otworzyłem ust swoich” i dalsze (Ps 

38, 14).  

➢ „Duch jednak żyje dzięki sprawiedliwości”. Duch żyje, aby czynić 

sprawiedliwość, gdyż domaga się nie tylko zaprzestania przez nas uczynków 

cielesnych, lecz także spełniania uczynków duchowych. 

➢ „A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który wskrzesił Jezusa z martwych, 

ożywi wasze śmiertelne ciała poprzez mieszkającego w was swego Ducha”

. Jeżeli jesteście tak czyści, by w was raczył zamieszkać Duch Święty, to Bóg 

nie pozwoli, aby świątynia Jego Ducha uległa zniszczeniu, i jak wskrzesił z 

martwych Jezusa, tak przywróci do życia wasze ciała. 

➢ „Dlatego, bracia, jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, byśmy mieli żyć według 

ciała”. To wszystko oznajmia, by wykazać im, że Prawo nie jest konieczne, 

gdyż zostało dane ludziom cielesnym.  

➢ „Bo jeśli będziecie żyć według ciała, pomrzecie”. Zgodnie z wyłożoną 

zasadą, że ludzie cieleśni nie mogą zachować sprawiedliwości.  



➢ „Jeżeli zaś dzięki Duchowi uśmiercać będziecie uczynki ciała, żyć będziecie

”. Jeśli podporządkujecie uczynki ciała sprawom duchowym. Oczywiście, 

należy zaznaczyć, że uczynki ciała a nie jego substancja są potępione. 

 

➢ Orygenes 

 

Chrystus umarł za nas, gdyśmy jeszcze byli grzesznikami 

 

„Bóg zaś wyraźnie okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, 

gdyśmy jeszcze byli grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego 

zachowani od gniewu, skoro teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni”. 

Wcześniej apostoł stwierdził, że „Chrystus w oznaczonym czasie umarł za tych, 

którzy jeszcze byli bezbożni”; teraz z kolei chce na tej podstawie ukazać wielkość 

miłości Bożej względem ludzi, bo jeśli wobec bezbożnych i grzeszników dokonał tak 

wielkiej rzeczy, że dla ich zbawienia wydał jedynego Syna, to o ileż bardziej będzie 

hojny i szczodry w stosunku do nawróconych, poprawionych i, jak się wyraża apostoł, 

odkupionych Jego krwią? 

A nie sądzę, aby nie miał głębszego znaczenia fakt, iż Paweł używa różnych określeń 

i stwierdza, że Chrystus umarł za „słabych”, za „grzeszników” i za „bezbożnych”. 

I chociaż apostoł mówi o sobie, że jest „niewprawny w słowie” (2 Kor 11, 6), to jednak 

w moim przekonaniu użycie tych różnych określeń jest tutaj efektem jego głębokiej 

wiedzy, a nie braku wymowy.  

Otóż, te trzy określenia obejmują wszystkie trzy rodzaje grzechu. Bo albo ktoś na 

skutek nieznajomości Boga grzeszy w ciemnościach – tego nazywa bezbożnym; albo 

chcąc zachować przykazania zostaje pokonany przez słabość ciała i ulega pokusom 

doczesnego życia – takiego nazywa słabym; albo wreszcie świadomie i dobrowolnie 

lekceważy przykazania, gardzi nauką Boga i rzuca Jego słowa za siebie – taki nazywa 

się grzesznikiem.  

Tak więc Paweł, który, jak powiedzieliśmy, nazywa siebie „niewprawnym w słowie

”, tymi trzema różnymi określeniami objął wszystkich, za których, jak stwierdzono, 

Chrystus poniósł śmierć... 

 



A zatem „Bóg wyraźnie ukazuje swą miłość względem nas”. Zwrot „okazuje 

wyraźnie” oznacza tu – „poświadcza” albo „czyni ją miłą przez dobrodziejstwa”.  

Albowiem fakt iż „Chrystus umarł za nas, gdyśmy jeszcze byli grzesznikami”, 

daje nam nadzieję, że Bóg tym bardziej wyzwoli nas przez Niego od gniewu grożącego 

grzesznikom, jeśli oczyścimy się z grzechów i zostaniemy usprawiedliwieni: Ten, który 

obcych i nieprzyjaciół umiłował tak bardzo, że swego jedynego Syna wydał na śmierć 

za nas, tym bardziej udzieli nam wiecznego zbawienia, jeśli staniemy się Jego 

własnością i pojednamy się z Nim... 

O nikim z tych, o których krążą takie historie, nawet w fikcyjnym opowiadaniu nie 

powiedziano, że usunął grzechy całego świata; tego dokonał jedynie Jezus, „który 

istniejąc w postaci Bożej, nie poczytywał za grabież swej równości z Bogiem, lecz 

ogołocił samego siebie” (Flp 2, 6), i posłuszny woli Boga, przyjąwszy postać sługi, 

złożył ofiarę za cały świat, oddając krew swoją władcy tego świata zgodnie z mądrością 

Bożą, „której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie 

ukrzyżowaliby Pana chwały” (1 Kor 2, 8). 


