
Dzielenie się Słowem – J 3,14-21 (4 NZ WP)           8 III 2018

I. Czytaj: Z Ewangelii według św. Jana

Jezus powiedział do Nikodema:

«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, 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 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».

Uwagi do Ewangelii:

• w trakcie jednego z buntów Izraelitów w trakcie wędrówki przez pustynię, Bóg dla 
opamiętania zesłał na Izraelitów węże o jadzie palącym, tak że wielka ich liczba zmarła (Lb 
21,4-6). Gdy lud uznał swoją winę i prosił o ratunek, Pan do Mojżesza: «Sporządź węża i 
umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie 
przy życiu». 9 Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I 
rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał 
przy życiu. (Lb 21,8-9)

• trzy zapowiedzi “wywyższenia Syna Człowieczego” w Ewangelii wg św. Jana (J 3,14; 8,28; 
12,32), które wskazują na śmierć Jezusa, będącą zarazem objawieniem Jego chwały

• miłość Boga do świata jest bezwarunkowa, ale człowiek ma wybór: może brnąć w 
„ciemność” (samowola) lub poddać się „światłu” (zgoda na wolę Bożą)

• „zbliżanie się do światła” = stawanie w prawdzie, konfrontowanie się z prawdą o sobie
II. Rozważaj: (1) Jaki mam obraz Boga? Czy jest to Bóg, który karze, mści się, czyha na mój błąd, aby
mnie potępić, czy też Bóg, który się mnie nie wstydzi, nie zniechęca moją słabością, pełen czułości i
łagodności wobec słabego mnie?

(2) Czy wierzę, że Bóg stoi po mojej stronie (bez względu na wszystko, co się wydarzyło/wydarza w 
moim życiu) i że jest w stanie uratować mnie od tego, z czym sobie nie radzę?

(3) Jak przeżywam swoje błędy? Tuszuję, zaprzeczam im, próbuję się wybielać lub udaję, że ich nie 
widzę? Czy też wzrastam w gotowości, aby się do nich przyznawać (przed sobą, Bogiem i przed 
drugim człowiekiem)

(4) W czym byłem dzisiaj nieuczciwy (wobec siebie, Boga, innych ludzi – dobre pytanie do 
codziennego rachunku sumienia!)

III. Módl się:  - powierzaj Bogu swoją słabość, ból, trudne emocje (np. złość, lęk, wstyd, zazdrość)
- podziękuj za to, co Słowo Boże pozwala ci o sobie zobaczyć 
(jeśli ogarnia cię chęć użalania się – spróbuj wyrazić wdzięczność za 5 dowolnych spraw)
- proś Boga o gotowość do oddania Mu chęci kontrolowania swojej duchowej wędrówki
- wysławiaj Boga, który objawia się w miejscu najbardziej bolesnym, dziękuj za doświadczenie Jego 
bliskości, proś o natchnienie do dobrych decyzji i o siłę do ich spełnienia


