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J 3,14-21   (Biblia Tysiąclecia) 
 

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna 
Człowieczego,  aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg 
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 
zginął, ale miał życie wieczne.  Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby 
świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.  Kto wierzy w Niego, nie 
podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię 
Jednorodzonego Syna Bożego.  A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz 
ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki.  Każdy 
bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, 
aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, 
aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. 

 

"Ewangelia według Jana"                                                              
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

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

Rozmowa z Nikodemem i refleksja Jana (J 3, 1-21) 
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[3,14-15]  A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono 

Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. 

 

Jezus używa figur biblijnych, by wyjaśnić, jak objawi ludziom Ojca i przyniesie nam 

wieczne uzdrowienie.  

Jest to pierwsze z trzech miejsc w Ewangelii Jana, w których Jezus mówi o swojej 

śmierci na krzyżu jako o byciu "wywyższonym" (także 8,28; 12,32)
1
. 

Czasownik "wywyższyć" (hypsoo) ma dwojakie znaczenie: 

 Może oznaczać podniesienie w dosłownym znaczeniu, tak jak Jezus został 

fizycznie podniesiony z ziemi na krzyż. 

 Może określać też wywyższenie w sensie wsławienia, otoczenia chwałą. 

Jezus używa tego słowa w obydwu znaczeniach. 

Podniesienie Jezusa w upokarzającym wydarzeniu ukrzyżowania stanie się 

równocześnie momentem Jego wsławienia, gdy w sposób szczególny objawi On ludziom 

miłość Ojca.  

Wspomnienie o "wywyższeniu", podobnie jak tytuł "Baranka Bożego" (1,29), jest 

nawiązaniem do Cierpiącego Sługi z Iz 53. 

W tekście Septuaginty, w Iz 52,13, Pan mówi, że Jego sługa będzie "wywyższony" - 

pada tam to samo greckie słowo - i "otoczony wielką chwałą". 

Ten sam Sługa "dał się poprowadzić jak owca na zabicie" (Iz 53,7.12 - LXX). 

Syn Człowieczy, który zostanie wywyższony, jest także Barankiem Bożym, który gładzi 

grzech świata (J 1,29). 

Jezus wyjawia tajemnicę swojego krzyża, odwołując się do węża z brązu wywyższonego 

przez Mojżesza na pustyni (Lb 21,4-9). 

Niegdyś Bóg doświadczył Izraelitów plagą jadowitych węży, karząc ich za buntownicze 

szemranie; Izraelici zwrócili się wówczas do Mojżesza, by ten wstawił się za nimi. Bóg 

polecił Mojżeszowi sporządzić węża z brązu i umieścić go na podwyższeniu - gdy Izraelita 

spojrzał na symboliczną postać skutków swojego grzechu, na węża z brązu, odzyskiwał 

zdrowie i życie (21,9). 

Podobnie  

ktokolwiek spojrzy w wierze na ostateczny efekt ludzkiego grzechu, ukrzyżowanie 

Syna Bożego, doświadczy przemiany i zostanie obdarowany życiem wiecznym. 

                                                           
1
 Te trzy wypowiedzi Jezusa o "wywyższeniu" porównuje się do trzech zapowiedzi męki u synoptyków (zob. u Marka 

8,31; 9,30-31; 10,32-34) 



Ta wizja wiary przechodzi od znaku do duchowej rzeczywistości. 

Tak oto doświadczenie żywej wiary w rzeczywistości niebiańskiej staje się środkiem 

pozwalającym wniknąć w wieczne, boskie życie. 

Poprzez ten biblijny przykład Jezus otwiera przed Nikodemem możliwość zrozumienia 

tradycji biblijnej, zapraszając go do prawdziwej wiary w Syna Bożego. 

 

[3,16-17]  Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby 

każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał 

swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego 

zbawiony.  

 

Przedstawiwszy Jezusową naukę o życiu wiecznym, które dzięki Jego krzyżowi stało się 

osiągalne i do którego wierzący rodzą się dzięki działaniu Ducha Świętego, Ewangelista 

przechodzi do samej istoty tego ewangelicznego przekazu: Tak bowiem Bóg umiłował 

świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, 

ale miał życie wieczne. 

Miłość Ojca do świata prowadzi Go do tego, że oto daje On swojego jedynego Syna, 

swoje "wszystko" dla zbawienia świata. 

Świat jest potępiony  tonie w duchowych ciemnościach z powodu grzechu, ale  

Ojciec nie chce, by zginął choćby jeden człowiek (por. 2 P 3,9: "  Nie zwleka Pan z 

wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku 

do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia."). 

Dlatego daje swego Syna, by świat został przez Niego zbawiony. 

Darem zbawienia, którego Ojciec udziela nam wszystkim przez Jezusa, jest życie 

wieczne: udział w boskim życiu Trójcy. 

Przyjmujemy ten dar przez wiarę w Jezusa. Wiara jest poddaniem się działaniu Ducha 

Świętego, który pierwszy porusza człowieka do uznania Bożego objawienia i do 

powierzenia Bogu całego swego życia.
2
 

Jezus powie później tłumom, że wiara jest zgodą na Boże działanie w nas                                

i współpracą z tym działaniem: "Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie 

Ojciec, który Mnie posłał" (6,44). 

 

 

[3,18]  Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został 

potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. 

 

                                                           
2
 KKK, 150,153. 



Odpowiedź człowieka na tę propozycję ma bardzo poważne konsekwencje, 

najpoważniejsze, ponieważ decyzja o tym, by wierzyć bądź nie wierzyć w Syna, jest 

bezpośrednio związana z życiem wiecznym albo z potępieniem: Kto wierzy w Niego, nie 

podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię 

Jednorodzonego Syna Bożego. 

Można albo zaakceptować świadectwo Boga i uwierzyć w "imię", to znaczy w 

rzeczywistość Syna Bożego, albo to świadectwo odrzucić i zostać potępionym, tkwiąc nadal 

w ciemnościach grzechu. 

 

[3,19-21]  A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej 

umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle 

czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały 

ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że 

jego uczynki zostały dokonane w Bogu. 

 

Ewangelista ukazuje wewnętrzną dynamikę wiary albo niewiary przez kontrast między 

przejściem do światła a pozostawaniem w ciemności. W ten sposób podsumowuje ważny 

teologiczny temat obecny w tej Ewangelii: sąd. 

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat. 

Ojciec posłał Syna na świat z miłości. Syn jak duchowe światło zstąpił na pogrążony w 

upadku świat, tonący w ciemnościach grzechu (1,5; 8,12; 9,5). 

Jak światło świecące w ciemności rozjaśnia ją, tak obecność i dzieło Syna w świecie 

zmusza do udzielenia odpowiedzi:  

ludzie odpowiadają na światło albo wiarą, albo niewiarą. 

Pojawienie się Syna oznacza zatem sąd. Oznacza kryzys w najgłębszym sensie tego 

słowa: greckie słowo krisis tłumaczymy jako "wyrok, werdykt". 

Ostatecznie są tylko dwie opcje: ludzie albo światło przyjmą, albo je odrzucą. 

Jan wyjaśnia dynamikę wiary uczciwie i zrozumiale: Ludzie bardziej umiłowali 

ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza 

nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego 

uczynków
3
. 

Decyzja o wierze lub niewierze nie jest wyłącznie sprawą intelektu, ma również wymiar 

moralny. 

                                                           
3
 Jest to inne tłumaczenie niż powyższe w tym tekście (M.K) 



Niechęć do tego, by zejść ze złej drogi i wejść w światło prawdy, Jan demaskuje jako 

skutek przywiązania do naszych złych uczynków. Wahamy się, czy przyjąć prawdę, 

ponieważ to oznacza porzucenie wszystkich naszych grzesznych zachowań. 

Wskazując tę samą dynamikę, św. Paweł mówi o świadomym odrzuceniu objawienia 

Bożego przez tych, "którzy niesprawiedliwością krępują prawdę" (Rz 1,18 EŚP
4
). 

Jak to komentuje św. Augustyn: ludzie "kochają prawdę, gdy ich oświeca; nienawidzą 

jej, gdy im wykazuje ich błąd"
5
. 

 

Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła. 

Przyjście do Jezusa w wierze wymaga odwrócenia się od grzechu i przyjęcia drogi życia 

naznaczonej miłością - naśladowania Jezusa (13,34-35). 

Gdy jesteśmy poruszani i umacniani przez działanie samego Boga, boskie światło 

ostatecznie ujawnia prawdziwy charakter naszego życia: aby się okazało, że nasze uczynki 

są dokonane w Bogu. 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (J 3,1-21) 
 

Ten fragment uczy nas dwu podstawowych prawd: 

 Bóg proponuje nam czysty dar życia, przekraczający wszystko, co 

moglibyśmy osiągnąć sami z siebie: musimy narodzić się powtórnie                   

z góry. 

 Do przyjęcia tego daru prowadzi wiara w Jezusa Chrystusa i Jego akt 

odkupienia, dokonany z miłości na krzyżu (3,14-15). 

W tym procesie inicjatywa należy do Boga, nie do nas. 

Bóg czyni pierwszy krok, pociągając nas do wiary, naszą rolą jest zgoda                            

i współpraca z działającym w nas Bogiem. Jak to przedstawia Katechizm (153): 

Wiara jest darem Bożym, cnotą nadprzyrodzoną wlaną przez Niego.                    

"By móc okazać taką wiarę, trzeba mieć łaskę Bożą uprzedzającą                                  

i wspomagającą oraz pomoce wewnętrzne Ducha Świętego, który by poruszał serca 

i do Boga zwracał, otwierał oczy rozumu i udzielał <wszystkim słodyczy                              

w uznawaniu i dawaniu wiary prawdzie> (Sobór Watykański II, Konstytucja Dei 

Verbum,5). 

                                                           
4
 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009 

5
 Św. Augustyn, Wyznania 10,23, s.233 



By przybliżyć tę biblijną prawdę, św. Bernard z Clairvaux  w swoim traktacie                

O łasce i wolnej woli używa refrenu: "zgodzić się znaczy być zbawionym"
6
. 

Musimy zgodzić się na działanie Boga w nas i musimy "myśleć razem z Bogiem" - to 

drugie znaczenie łacińskiego słowa użytego przez Bernarda, consentire
7
. 

Innymi słowy, musimy przyjąć, intelektualnie i osobowo, Boże nauczanie o darze 

zbawienia i jego źródle w Jezusie. 

Wielu praktykujących chrześcijan akceptuje tę prawdę jedynie z przyzwyczajenia; taka 

letnia wiara może ich zawieść w chwilach próby czy w zderzeniu z przeciwnościami. 

Ten fragment Ewangelii wzywa nas do: 

 głębszego życia modlitwą,  

 zgody na pouczenia Ducha Świętego i Jego działanie w nas: "Poznajemy, że 

my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha"  (1 J 4,13). 

 

 

Biblia Nawarska - Pismo Święte Nowego Testamentu                                      

z komentarzem duchowym Wyd. Apostolicum, Ząbki 2020 

 

 J 3, 14-21 : 
 

Jezus wyjaśnia Nikodemowi, że aby Go zrozumieć, trzeba wierzyć (w.9-15). 

Porównuje swoje przyszłe ukrzyżowanie do miedzianego węża, którego na rozkaz Boga 

Mojżesz umieścił na palu jako lekarstwo dla ukąszonych przez jadowite węże w czasie 

wędrówki Żydów po pustyni (Lb 21,8-9). 

Podobnie Jezus, wywyższony na krzyżu, jest zbawieniem dla wszystkich, którzy patrzą 

na Niego z wiarą, oraz powodem sądu dla tych, którzy w Niego nie wierzą. 

"Słowa Chrystusa są równocześnie słowami sądu i łaski, śmierci i życia. Jedynie bowiem 

zadając śmierć temu, co stare, możemy dojść do nowego życia. (...).  

                                                           
6
 Bernard of Clairvaux, De gratia et libero arbitro 1.1.2 (PL 182:1002). Polski przekład (W. Pelc, w brewiarzu 

cysterskim): "Z chwilą bowiem, kiedy wola zgadza się na przyjęcie łaski - zostaje zbawiona, człowiek zostaje zbawiony'. 
(...) 
7
 Angielskie słowo consent tłumaczone tu jako "zgoda" ma swój źródłosłów łaciński, który pozwala autorom na 

rozwinięcie niemal dosłownego kontekstu według myśli św. Bernarda. Łacińskie consentire oznacza dosłownie 

"odczuwać razem", "współodczuwać", w sensie zaś przenośnym "zgodzić się" - przyp. red. nauk. 



Nikt sam przez się i swoimi siłami nie wyzwala się z grzechu i nie wznosi się ponad 

siebie samego, nikt nie uwalnia się całkowicie od swojej słabości, samotności albo niewoli, 

wszyscy natomiast potrzebują Chrystusa jako przykładu, Nauczyciela, Wyzwoliciela, 

Zbawiciela i Ożywiciela" (II Sobór Watykański, Ad gentes 8). 

Końcowe słowa (w.16-21) wyrażają prawdę o tym, że śmierć Jezusa jest najwyższym 

przejawem miłości Boga do ludzi. 

Zarówno dla bezpośrednich adresatów Ewangelii, jak i dla współczesnego czytelnika te 

słowa są naglącym wezwaniem do tego, żeby odpowiedzieć na miłość Boga. 

"Pamiętajmy na tę miłość, z jaką tak wielkich łask nam użyczył, i jak wielką miłość 

okazał nam Ojciec [...]. Bo miłość przyzywa miłości.[...]. Starajmy się zawsze mieć tę 

miłość przed oczyma i pobudzać siebie do miłości" (św. Teresa od Jezusa, Księga życia 

22,14). 

Słowa "tak Bóg umiłował świat ..." (w.16) "wprowadzają nas w samo centrum 

zbawczego działania Boga. Wyrażają one też samą istotę chrześcijańskiej soteriologii, czyli 

teologii zbawienia. Zbawienie oznacza wyzwolenie od zła, a przez to samo pozostaje w 

ścisłym związku ze sprawą cierpienia. Wedle słów wypowiedzianych do Nikodema Bóg 

daje swego Syna "światu" w tym celu, aby wyzwolić człowieka od zła, które niesie w sobie 

ostateczną i absolutną perspektywę cierpienia.  

Równocześnie to samo słowo "daje" ("dał") wskazuje na to, iż owego wyzwolenia ma 

dokonać Syn Jednorodzony przez swoje cierpienie. W tym zaś wyraża się miłość, miłość 

nieskończona - zarówno tego Jednorodzonego Syna, jak i Ojca, który w tym celu Syna 

swego "daje". Jest to miłość do człowieka, miłość do "świata": miłość zbawcza" (św. Jan 

Paweł II, Salvifici doloris 14). 

Ofiara Chrystusa to najbardziej naglące wezwanie do tego, żeby odpowiedzieć na Jego 

wielką miłość. 

"Powszechnie mówi się, że "czas to pieniądz". A ja wam powiem: <Czas to miłość!>. 

Bo my wszyscy [...] jesteśmy owocem Ojcowej miłości.[...] A na umocnienie tej prawdy 

posłał Bóg Syna swego, wołającego: Ojcze! Jako znak, że Ojciec miłuje. [...] Oto jest cała 

misja Chrystusa na ten  świat przychodzącego. Oto potwierdzenie, że jesteśmy dziećmi 

miłości Ojcowej, i że Bóg nie przestaje nas miłować.  

Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości" (kard. Stefan Wyszyński, 

Czas to miłość, 15.08.1979). 

 

 

 

 



 

I czytanie :  (2 Krn 36, 14–16.19–23) (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

Również wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud, mnożyli nieprawości, naśladując 

wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan 

poświęcił w Jerozolimie.  Pan, Bóg ich ojców, bez wytchnienia wysłał do nich swoich 

posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak 

szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, 

aż wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ocalenia.  

 Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace 

spalili ogniem i wzięli się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod 

miecza resztę król uprowadził do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do 

nadejścia panowania perskiego.  I tak się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez 

usta Jeremiasza: Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych szabatów, będzie leżał odłogiem 

przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat. Aby się spełniło słowo 

Pańskie, z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym 

roku jego panowania, tak iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co 

następuje:  Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg 

niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli z całego ludu 

Jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie! 

 

 
 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

   Nerses Sznorhali 

 

Duchowe wyjaśnienie upadku świątyni 

 

 

Trzeba abym przypomniał – jest to dla mnie przykład – Niewolę Babilońską.  

Skoro bowiem, przekroczyli przymierze świętego Prawa, które im zwiastowałeś, na łono 

ich zesłałeś karę, w dniu pomsty, skoro tylko ich stopa się potknęła, wypełniłeś groźby 

swojego słowa, które już dawno przekazał był Mojżesz.  

Władca bowiem chaldejski wszedł do krainy Judy – zniszczono Jeruzalem, jej synowie 

zostali wyrżnięci. Spalono świętą świątynię, święte przedmioty skalano, a śpiewaków 

Syjonu uprowadzono w ciężką niewolę. Ci zaś powiesili na wierzbach święte harfy 

świątynne i bez przerwy płakali, siedząc ciągle na brzegu babilońskiej rzeki (Ps 137, 1n). 



 W tenże sposób zdobyły także moje miasto nieporządki za sprawą Przyjaciela występku 

i niewidzialne wojska Złego, które tu są oznaczone przez Babel.  

One zaś wyrżnęły mieczem występku trzy zdolności wolnej woli oraz cztery odrośla, 

które je ozdabiają.  

One mnie zaprowadziły w niewolę do dalekiego kraju Obcego, abym pasł stada 

wieprzów na polach tego świata (Łk 15, 11–32).  

One także rozpaliły ogień grzechu w mojej Boskiej świątyni, gdzie żył Twój Duch 

Święty (1 Kor 3, 16n) i one także spaliły płomieniem występku.  

Ja jestem winnicą zasadzoną Twoją prawicą i uprawianą ręką Twego Ojca, one zaś 

zniszczyły płoty i do cna je wyrwały, tak że przechodzący po drodze zrywają jej owoce.  

Ale Ty, który sprawiłeś, że jeńcy Syjonu powrócili do [swojej ojczyzny], aby na nowo 

odbudować świątynię piękniejszą i chwalebniejszą jak dawniej, spraw, abym i ja powrócił 

jak potok z południa z kraju obcego, gdzie Zły panuje, bo mój umysł stał się jeńcem według 

słowa psalmu (Ps 126, 4).  

Ci, co wobec mojego odejścia lamentowali, niosąc ziarno na zasiew (Ps 126, 6), teraz 

znowu, na mój powrót niech się radują ze względu na żniwo owoconośne w snopach.  

Oddaj stokrotnie natomiast moim sąsiadom, za niegodziwość w ich łonie bez miary; 

odzyskaj duszę moją, bo oni mnie zabili, i domagaj się od nich krwi, którą wylali.  

A córce Babilonu, dzikiej i zbrodniczej, oddaj w zamian za ich czyny, które od początku 

względem mnie popełnili.  

O Wszechpotężny, daj mi, bym stał się silny, abym prosto w twarz uderzył Złego, abym 

za nogi chwycił jego dzieci i zmiażdżył je o twardą skałę (Ps 137, 9).  

Abym mógł wyrzec słowa Proroka przeciwko Śmierci–Tyranowi: „Gdzie jest o śmierci 

twoje zwycięstwo?” lub jeszcze: „Gdzie jest, o Piekło, twój oścień?” (1 Kor 15, 25).  

[A gdy to się stanie], gdy sprawisz, że powrócę do ojczyzny, skąd upadł pierwszy 

człowiek, do rozkoszy Raju–Edenu, nieśmiertelnych i niebiańskich. 

 

 Quodvultdeus 

 

Opatrznościowa rola Cyrusa 

 

Kiedy Ezdrasz odbudował świątynię Boga, kilku niegodziwych, pragnąc być 

uczestnikiem odbudowy, a nie uczestnikami religii, gdy jako nieobrzezani zostali przez 

niego odrzuceni, przez zazdrość snuje przed królem złośliwe insynuacje i przerwana zostaje 

praca przy świątyni aż do panowania Cyrusa (Ezd 4, 1nn).  

Po wypełnieniu się siedemdziesięciu lat zapowiedzianych przez Jeremiasza i po 

otrzymaniu przepowiedni z ust Pana (Jr 25, 12), Cyrus pod wpływem Bożego rozkazu 

odesłał z niewoli babilońskiej do Jerozolimy cały lud w tym samym czasie, co i naczynia z 

domu Boga: dodał nawet dary, które polecił wykorzystać do szybkiego wzniesienia 24 

Jezus, Syn jedyny Ojca, świątyni (Ezd 5, 13).  



Od podjęcia się jej odbudowy za Dariusza aż do jej zakończenia, co nakazał i popierał 

Cyrus, minęło czterdzieści sześć lat.  

O nich właśnie mówili Żydzi, kiedy Pan obiecując przywrócenie swojego ciała, rzekł: 

„Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”, wtedy oni 

odpowiedzieli, nie rozumiejąc tajemnicy tego słowa: „Budowano ją czterdzieści sześć lat 

(J 2, 19n), a przecież sam Pan mówi: „Wzniosę ją w ciągu trzech dni”.  

Salomon zastał wszystko przygotowane już przez swego ojca Dawida, szybko więc 

odbudował świątynię. Przeto Żydzi podali nie czas budowania przez Salomona, ale czas 

budowania przez Ezdrasza, któremu zabroniono dokończenia pracy.  


