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  Ewangelia     IV niedziela Wielkiego Postu  
                           

J 9, 1 - 41,   26 marca  2017 
 

(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? 
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 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 widzi, 

nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje 

lata, niech mówi za siebie. (22) Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się 

Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, 

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

Ma swoje lata, jego samego zapytajcie! (24) Znowu więc przywołali tego 

człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: Daj chwałę Bogu. My 

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

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

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

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

wysłuchali. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego 

uczniami? (28) Wówczas go zelżyli i rzekli: Bądź ty sobie Jego uczniem, my 

jesteśmy uczniami Mojżesza. (29) My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. 

Co do Niego zaś nie wiemy, skąd pochodzi. (30) Na to odpowiedział im ów 

człowiek: W tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, 

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

natomiast Bóg wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego 

wolę. (32) Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od 

urodzenia. (33) Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic 

czynić. (34) Na to dali mu taką odpowiedź: Cały urodziłeś się w grzechach, a 

śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzucili. (35) Jezus usłyszał, że wyrzucili go 

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

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

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

mówi do ciebie. (38) On zaś odpowiedział: Wierzę, Panie! i oddał Mu 

pokłon. (39) Jezus rzekł: Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić 

sąd, aby ci , którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą stali się 

niewidomymi. (40) Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli                

i rzekli do Niego: Czyż i my jesteśmy niewidomi? (41) Jezus powiedział do 

nich: Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ 

mówicie: "Widzimy", grzech wasz trwa nadal.  
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Komentarz do Ewangelii z Pisma Świętego edycji Świętego Pawła 2008  

 

Opowiadanie o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia jest pełne ironii. Pojęcie 

ślepoty poddano w tekście wielostronnej analizie, ukazując je jako rezultat grzechu 

(ww.2.41), stan chorobowy (w. 1), nieumiejętność korzystania ze wzroku rozumianego 

dosłownie (w. 9) oraz jako obraz niewiary (w. 39). 
 

Ta analiza pozwala scharakteryzować różne osoby i grupy biorące udział w opisanych 

wydarzeniach: Jezusa, uzdrowionego człowieka, faryzeuszów.  

Zawarta w opowiadaniu ironia ma na celu uwypuklenie głębszego sensu ślepoty. 
 

Być niewidomym znaczy nie wierzyć w znaki Jezusa                        

i nie przyjąć, że pochodzi On od Ojca. 
 

 

 

Podkreślenie, że jest jeszcze dzień (w. 4), oznacza czas Jezusowej aktywności 

polegającej na objawianiu siebie jako Zbawiciela posłanego na świat i Ojca jako Tego, 

który Go posłał.  
 

Niewidomy posłusznie wykonuje polecenia Jezusa. Nie wiadomo, skąd wie, kto go 

uzdrowił (w. 11), gdyż Jezus mu się nie przedstawia. Narrator podkreśla jednak, że na tym 

etapie wiedza tego człowieka o Jezusie nie jest pełna (w. 12). Chociaż został uzdrowiony 

przez Jezusa, to nie widział Go aż do ponownego spotkania (J 9, 37). Wcześniej więc jego 

wiara w Jezusa jest zawężona do kategorii starotestamentowych (J 9, 17). Dopiero powtórne 

spotkanie z Jezusem i zobaczenie Go pozwala temu człowiekowi uwierzyć w Niego jako w 

Syna Człowieczego. 

 

 

Faryzeusze uporczywie uważają 

pochodzenie Jezusa za niejasne (w. 29). 

Argument ten jest szczególnie osobliwy w 

zestawieniu ze stwierdzeniem, że znane 

miejsce pochodzenia Jezusa jest przeszkodą do 

uznania Go za Chrystusa, czyli Mesjasza                   

(J 7, 27). 

 W Janowej relacji uzdrowienia zupełnie 

brak jest inicjatywy niewidomego (por. Mk 10, 

46nn). Jezus zauważa go, aby ukazały się                 

w nim wielkie dzieła Boże (w. 3). 
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

   św. Efrem 
 

Uzdrowienie niewidomego od urodzenia  
 

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

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

A Jego uczniowie pytali Go: „Kto zgrzeszył: on czy jego rodzice?” On im rzekł: „Ani 

on, ani jego rodzice, ale aby Bóg był uwielbiony. Powinien wykonywać czyny Tego, 

który Mnie posłał, jak długo jest dzień – jak długo jestem z wami. Nadchodzi noc; i Syn 

zostanie wywyższony, a znikniecie wy, którzy jesteście światłością świata, i nie będzie już 

więcej cudów z powodu niedowiarstwa. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto 

ze śliny i uczynił oczy z tego błota i światło wytrysnęło na ziemię, jak na początku, kiedy 

cień nieba, ciemności były rozpostarte ponad wszystkim, i gdy nakazał światłu, i zrodziło się 

ono z ciemności” (Rdz 1, 2n).  

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

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

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

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

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

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

cudów” (1 Kor 1, 22).  
 

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

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

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

wymawia się nad nią.  
 

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

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

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

otworzą oczy.  

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

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

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

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

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

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

niewidomych, których uleczył ze ślepoty serca.  
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W tych kilku słowach Pańskich były ukryte nadzwyczajne skarby, a tym uzdrowieniem 

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

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

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

czyn i pokazywał swoją wiarę. Ślina Pańska służyła jako klucz do otwarcia zamkniętych 

oczu: uzdrowił oko i jego źrenicę przez wodę, z wody ukształtował błoto i naprawił zło. Tak 

postępował, aby, gdy mu będą pluli w twarz, świadczyły przeciw nim oczy ślepców otwarte 

Jego śliną. Oni nie rozumieli znaczenia wyrzutu, który im uczynił z powodu uzdrowionych 

oczu ślepców: „aby ci, którzy widzą, stali się ślepymi”. Mówił zarówno o niewidomych, 

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

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

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

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

czasie szabatu”.  

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

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

Cóż więc tam Pan uczynił, uzdrawiając go? Chory został uzdrowiony i oczyszczony samym 

tylko słowem. Według ich poglądów jednak, gwałci szabat ten, kto mówi. Ale jeśli tak jest, 

można zapytać: kto przede wszystkim pogwałcił szabat – Zbawiciel, który uzdrawiał, czy też 

ci, którzy o Nim mówią z zazdrością? 
 

 

W połowie Wielkiego Postu - Anonim (IX w.) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tacy więc, to jest  

 żyjący w nieczystości,  

 zachowujący w sercu nienawiść przeciw komukolwiek,  

 biorący rzeczy cudze niesprawiedliwie albo  

 nadużywający swojej własności  

– niech poznają swoją ślepotę i niech biegną do lekarza, aby ich oświecił.  
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Obyście, gdy zgrzeszycie, pożądali duchowego lekarstwa, tak jak gdy chorując na ciele 

pożądacie lekarstwa cielesnego!  

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

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

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

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

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

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

będziecie mogli oglądać do końca?  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zła.  
 

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

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

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

niewidomemu: „Ty jesteś Jego uczniem?”. 
 

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

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

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

wieków. 
 

 

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej  
 

Tematyka wykładów w dniu 25 marca 2017 r.: 

 
 9.00 -10.45 – ks. dr Marek Dzik: „Jak rozumieć list do Galatów”; 

 

11.30 -13.00 – ks. dr Tomasz Bąk: „Historia Pawła według Dziejów Apostolskich”. 
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 Biskup Grzegorz Ryś zaprasza na:    Wspólną podróż po Biblii    

- "Moc SŁOWA"  Wydawnictwo WAM Kraków  2016 

Siloam 

 Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od 

urodzenia. (...0 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 (J 9, 1.6-7) 

Starożytny Kościół chętnie czytał tę Ewangelię, wykorzystując ją na drodze 

przygotowania katechumenów do chrztu. Czy nie warto po niż sięgnąć - choćby z racji 

1050 rocznicy chrztu Polski? 

Myśl o chrzcie wywołuje w oczywisty sposób polecenie obmycia się w sadzawce. 

Niewidomy wykonał je w pełnym posłuszeństwie i zaufaniu - przecież Jezus nie powiedział 

mu: "Idź, obmyj się, a przejrzysz". Niczego mu nie obiecał, nie zagwarantował ... Zawierzył 

słowu (wiara jest warunkiem chrztu). Zapewne też w niemałym zaskoczeniu - przecież o nic 

nie prosił. 

Był niewidomy od urodzenia, nie miał pojęcia, co to wzrok. Być może był zdumiony, że 

Jezus - w przeciwieństwie do wszystkich innych mijających go ludzi (z Jego uczniami 

włącznie) - zobaczył w nim człowieka, a nie grzesznika pokaranego przez Boga za winy 

własne lub jego rodziców (por. J 9, 2.34). 

Tak czy inaczej, to Jezus z własnej inicjatywy "wdarł się" w jego życie, sam rozeznał jego 

potrzeby i sposób ich rozwiązania. Pewnie też sam swoją łaską - choć niewidomy tego 

zapewne nie wiedział i nie wyczuwał - wewnętrznie przynaglał go, umacniał  i prowadził do 

mającej go uzdrowić wody. 

Siloam. ponad siedem wieków wcześniej król Ezechiasz wybudował i nazwał tę sadzawkę 

(zob. 2 Krl 20, 20). Miała dla Jerozolimy ogromne znaczenie. Była zbiornikiem wody 

wewnątrz miasta. Dzięki 500 - metrowemu tunelowi wydrążonemu  w skale spływała do niej 

woda ze źródła, które znajdowało się już poza murami. Przy niej i o niej prorokował Izajasz 

(Iz 8); to z niej czerpano wodę i zanoszono do świątyni w ostatnim, "najbardziej uroczystym 

dniu" Święta Namiotów (zob. J 7, 37n.) Dla Autora Ewangelii najważniejsza jest jednak 

nazwa sadzawki - tak ważna, że tłumaczy ją na język grecki: "Siloam - co się tłumaczy: 

Posłany" (w. 7). 

  O kim mowa?  
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 W pierwszej chwili myślimy, że idzie o naszego niewidomego bohatera.              

Czy nie on jest "posłany" do owej sadzawki? A potem - czy nie on odczytuje w sobie 

wezwanie, by dać świadectwo o Jezusie? Z odwagą i pokorą, z prostotą, ale                           

i konsekwencją. I z wewnętrzną prawdą, która każe mu na koniec uklęknąć przed 

Jezusem i uznać w Nim Pana. 
 

 Niemal cała tradycja egzegetyczna odczytywała jednak nazwę sadzawki inaczej. 

Wpierw św. Hieronim, po nim św. Augustyn, a po nich wszyscy pisarze wczesnego 

średniowiecza (św. Beda Czcigodny czy wielki Alkuin) stwierdzają, że                          

pod nazwą Siloam/Posłany kryje się wyłącznie Chrystus. 

On sam, objaśniając zawczasu uczniom mające się dokonać uzdrowienie, mówi: 

"Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który mnie posłał" (w. 4).  

To On jest "Posłanym", którego od siedmiu wieków zapowiada Ezechiaszowa 

sadzawka.  

 To z Niego można zaczerpnąć wody (Ducha Świętego), która daje życie.  

 I to w Nim - a nie tylko w wodzie - musi się zanurzyć niewidomy, jeśli ma zostać 

uzdrowiony. 

Piękny jest "refren" wracający w pismach wszystkich wymienionych wyżej pisarzy: 
 

 Nisi enim ille fuisset missus, nemo nostrorum fuisset ab iniquitate dimissus  
 

("Gdyby Ten nie został posłany, nikt z nas nie zostałby 

odesłany/uwolniony" 
 

 - trudno jednak w języku polskim do końca oddać genialną grę słów łacińskich) 

Właśnie tak - nie chodzi przecież o sam rytuał.  
 

By doznać prawdziwej przemiany i uzdrowienia we chrzcie, nie wystarczy zanurzyć 

się w wodzie. 
 

Trzeba się także zanurzyć w Jezusie Chrystusie,                                            

w Jego Wydarzeniu Paschalnym. 

 

  Trzeba dać Mu się przeprowadzić przez śmierć do zmartwychwstania.  

  To jedyna droga przejrzenia.  

  Więcej: nowego stworzenia. 
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Widok gorzki i słodki 
 

Wpatruj się w krzyż 
 

Ecce homo! „Oto Człowiek” (J 19,5). Słowa te wypowiedział Poncjusz Piłat, 

ukazując Jezusa ludowi w Wielki Piątek. Podobne wezwanie kieruje do nas kapłan podczas 

każdej Mszy świętej: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”. 
 

 Oto. Jest to bardzo szczególne słowo. Kieruje ono naszą uwagę ku czemuś lub komuś, 

każe nie tylko spojrzeć przelotnie czy zauważyć, lecz utkwić wzrok, przyjrzeć się 

dokładnie, obserwować. W pewnym sensie to właśnie jest treścią Wielkiego Postu.  

 

 Bóg zaprasza nas do wpatrywania się w Jezusa przez czterdzieści dni, aby 

pojąć głębię Jego miłości i wielkość daru zbawienia, które On nam wysłużył.  

 

Do tej pory w naszych wielkopostnych rozważaniach koncentrowaliśmy się na tym, jak 

możemy przybliżyć się do Pana przez modlitwę, post i jałmużnę. Uświadomiliśmy sobie 

też, że Jezus pragnie wychodzić nam na spotkanie, aby napełniać nas swoją łaską                           

i błogosławieństwem. 

W tym ostatnim artykule chcemy pójść za słowami Piłata „Oto człowiek” i wpatrzyć się 

w Jezusa cierpiącego. 
 

▌ Gorycz i słodycz 
 

Być może Piłat powiedział: „Oto Człowiek”, po to, by uciszyć tłum i zaspokoić jego 

żądzę krwi widokiem okrutnie ukaranego Jezusa. Może też miał nadzieję, że widok Jezusa 

ubiczowanego, zakrwawionego i ukoronowanego cierniem wzbudzi w ludziach litość                     

i zaczną prosić o Jego uwolnienie. A może pokazał Jezusa w tym stanie w geście pogardy 

dla tłumu, jakby mówiąc: „Popatrzcie, co zrobiła z tym Człowiekiem wasza zawiść!”. 

Wszystkie te trzy możliwości, a także ich kombinacje, są jak najbardziej prawdopodobne. 

Jednak dla nas, wierzących, słowa Piłata nabierają zupełnie nowego znaczenia: 
 

 „Oto On! Oto Ten, który was zbawił! Przyjdźcie i adorujcie Go, przyjdźcie              

i wpatrujcie się w Niego ze czcią”. 

To wpatrywanie się w Jezusa jest zarazem gorzkie i słodkie.  
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Gorzkie dlatego, że widzimy, jak niewinny Człowiek, będący przecież Synem Bożym, 

umiera bolesną śmiercią. Chcemy złączyć się z Janem, Maryją i niewiastami stojącymi pod 

krzyżem, którzy płaczą nad tym, jak Go potraktowano.  

Ale ten sam widok jest również słodki, gdyż właśnie przez krzyż Jezusa zostaliśmy 

uwolnieni z mocy grzechu i śmierci. Nasze grzechy zostały przebaczone, zostaliśmy 

odkupieni! Szatan wraz ze swymi pokusami został pokonany, a bramy nieba są już dla nas 

otwarte. Dlatego nasze łzy są z jednej strony łzami bólu nad Jego męką i śmiercią, ale                     

z drugiej łzami radości z tego, że poniósł tę ofiarę za nas. 

 

  Wpatruj się więc w krzyż Jezusa przez cały Wielki Post.  

  Klękaj przed Nim codziennie w geście wdzięczności i adoracji.  

 

Niech ten widok skłoni cię do oddania Jezusowi swego serca. Niech umocni twoje 

pragnienie pójścia za Nim i oddawania Mu chwały całym życiem. Jezus oddał za ciebie 

swoje życie – wpatruj się w Niego każdego dnia, a obudzi się w tobie pragnienie oddania 

Mu w zamian twego życia. 

 

▌ Miłość i nienawiść 

 

Jezus pragnie, by każdy z nas pojął znaczenie Jego krzyża i rozradował się 

tym wielkim aktem miłości.  

 

Istnieje jednak także druga strona.  

Męka Jezusa może wzbudzić nie tylko miłość, ale i nienawiść. 

 

Jezus został przecież ukrzyżowany dlatego, że Jego przesłanie było zbyt radykalne dla 

wielu przywódców religijnych i politycznych tamtych czasów.  
 

Potępiali oni Jezusa ze względu na towarzystwo, w jakim się obracał.  

 Zadawał się z Samarytanami, którzy byli uważani za zaprzysięgłych wrogów 

Izraela, z celnikami, mającymi opinię skorumpowanych zdrajców swego ludu.  

 Rozmawiał nawet z prostytutkami i pozwalał się im dotykać!  

 Wybaczał ludziom uznawanym za niepoprawnych grzeszników i czuł się 

swobodnie wśród ubogich.  
 

A przecież zdaniem Jego przeciwników wszyscy oni byli ludźmi z marginesu, którzy nie 

zasługiwali na uwagę świętego człowieka.  

 

Jednak dla Jezusa byli oni dziećmi Boga, które pragnął otoczyć miłością                   

i obdarzyć nowym życiem, ponieważ wiedział, jak bardzo tego potrzebowali. 
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Nie chodziło zresztą tylko o towarzystwo. 
 

 Jezus wielokrotnie wchodził w bezpośrednią konfrontację z samymi 

faryzeuszami czy kapłanami.  
 

 Publicznie wytykał im hipokryzję.  

 Oskarżał o to, że starają się o czystość zewnętrzną, ale ich wnętrza są pełne 

niegodziwości  (Mt 23,25).  

 Wzywał, by przestali zabiegać o swój autorytet i pozycję duchowych 

przywódców, a zaczęli sami praktykować to, co głoszą innym (Mt 23,3-7).  

 Ostrzegał ich nawet przed „potępieniem w piekle”, jeśli się nie nawrócą                      

(Mt 23,33).  
 

Nic więc dziwnego, że chcieli się Go pozbyć. Nic dziwnego, że patrzyli na Niego ze 

złością, pogardą i nienawiścią. 
 

▌ Wrogowie krzyża 
 

Błędem byłoby stwierdzenie, że faryzeusze i uczeni w Piśmie byli po prostu 

okropnymi, zawistnymi ludźmi. Tak nie było. Kochali Boga. Wysławiali Go za to, że w 

przeszłości wybawiał i chronił ich przodków. Z oddaniem strzegli wiary i służyli 

ludowi. Jednocześnie jednak zależało im na tym, co zewnętrzne, na pozycji społecznej                   

i pozorach przyzwoitości.  Ulegli pokusie pychy.  
 

Stali się więźniami swoich tradycji, nie znajdując w sobie dość pokory, by rozpoznać w 

Jezusie oczekiwanego Mesjasza i przyjąć Jego naukę. To samo może przydarzyć się także 

nam, jeśli pozwolimy zawładnąć sobą pysze, poczuciu wyższości, zazdrości czy pogardzie 

dla innych. Nikt z nas nie nienawidzi Jezusa. Nikt z nas nie chce się Go pozbyć. Jeśli jednak 

w naszym wnętrzu zaakceptujemy te grzeszne postawy, grozi nam, że staniemy się podobni 

do faryzeuszy. 
 

Św. Paweł powiedział niegdyś:  

„Wielu (…) postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego (…). Ich losem – 

zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała – w tym, czego winni się wstydzić. To ci, 

których dążenia są przyziemne” (Flp 3,18.19).  
 

Tymczasem my, którzy wierzymy, „wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa” (Flp 3,18-

20), który powróci do nas w chwale. Wyczekując tego szczęśliwego wydarzenia, chcemy ze 

wszystkich sił opierać się pokusom  pychy, zazdrości, nienawiści, pogardy i poczucia 

wyższości, tak by nie zawładnęły one naszym życiem. 

Dlatego wpatrujmy się w Jezusa ukrzyżowanego. Jego widok porusza nasze serca i 

sprawia, że otwieramy się na Jego łaskę. Pomaga nam ona opierać się postawie 

egocentryzmu, która zwiodła tak wielu przeciwników Jezusa. 
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▌ Święte gesty 
 

Jak już była o tym mowa powyżej, na każdej Mszy świętej kapłan ukazuje nam 

Jezusa jako Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata.  
 

Wszystkie gesty wykonywane przez nas podczas Mszy świętej – wstawanie, klękanie, 

śpiew, odpowiedzi na wezwania celebransa – mogą się nam wydawać czystą rutyną 

niemającą większego znaczenia. Jednak w rzeczywistości te zewnętrzne gesty odgrywają 

bardzo istotną rolę. Są one dla nas przypomnieniem i zachętą, by wciąż koncentrować się na 

Panu. Kierują naszą uwagę ku kolejnym częściom liturgii – czytaniom, homilii, 

przygotowaniu darów, konsekracji – abyśmy coraz wyraźniej dostrzegali w nich oblicze 

Pana. Pomagają nam rozpoznać Jezusa przy łamaniu chleba, tak jak rozpoznali Go 

uczniowie w Emaus (Łk 24,30-32). Kiedy kapłan wypowiada słowa Jezusa z Ostatniej 

Wieczerzy: „To jest bowiem Ciało moje… To jest bowiem kielich Krwi mojej”, 

zostajemy duchowo przeniesieni do Wieczernika. Słysząc słowa: „za was będzie wydane… 

za was i za wielu będzie wylana”, patrzymy na Jezusa, który daje się nam cały, tak jak to 

uczynił na krzyżu. Kontemplacja takiego aktu miłości ma moc napełnić nas miłością i 

pokojem, ukoić nasze lęki i uzdrowić nasze rany. 
 

▌ Miłość, która przynagla 
 

Jednak wpatrywanie się w Jezusa podczas Eucharystii nie tylko nas pociesza, choć 

oczywiście to też jest bardzo ważne. Wzywa nas także do nawrócenia. Wzbudza w nas 

pragnienie, które wyrażają słowa św. Pawła: „Miłość Chrystusa przynagla nas, 

pomnych na to, że (…) Jeden umarł za wszystkich (…) po to, aby ci, co żyją, już nie 

żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał” (2 Kor 5,14.15). 

Wpatrując się w Pana, Paweł odczuwał pragnienie oddania się Bogu „na ofiarę żywą”.  
 

Miłość Jezusa napełniała go miłością do ludzi, których miał wokół siebie. Mobilizowała 

go do służenia im tak, jak to czynił Jezus, do pokonywania wszystkich egoistycznych myśli 

i nawyków, aby móc być ofiarą „świętą” i „Bogu miłą” (Rz 12,1).  
 

Bracia i siostry, pójdźmy w tym Wielkim Poście za przykładem św. Pawła. 

Bądźmy czujni, byśmy nie stali się „wrogami krzyża”. 
 

 Z całych sił starajmy się wpatrywać w Jezusa, dostrzegając gorzką i słodką stronę Jego 

ofiary. Pozwólmy, by Jego miłość, objawiona na krzyżu, napełniała nas i kształtowała.  
 

I odpowiedzmy na nią modlitwą: „Panie, weź mnie. Napełnij mnie. 

Przemień mnie. Włącz mnie w Twoją zbawczą ofiarę za świat”. 
 

 Oby Bóg w tegorocznym Wielkim Poście napełniał każdego z nas swoim 

błogosławieństwem. ▐ 


