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7. Jezus w święto Namiotów (J 7-8)
• Sukkot – 8-dniowe święto pielgrzymkowe; pielgrzymi udawali się na przełomie 

września/października do Jerozolimy, by podziękować za zbiory oraz modląc się o deszcz; 
mieszkano wówczas w szałasach („namiotach”), co upamiętniało wędrówkę przez pustynię

• Rytuał święta w czasach Jezusa: codziennie odbywała się procesja z sadzawki Siloam do 
Świątyni – wylewano ją na ołtarzu jako libację (ofarę płynną); w tym czasie Dziedziniec 
Kobiet był oświetlony licznymi pochodniami (→ por. motyw światła i wody w J 7-10)

• 7,1-10: Jezus udaje się do Jerozolimy na święto, ale skrycie (odrzuca propozycję swoich 
braci, by pójść tam jawnie; 7,5 – nawet Jego bracia nie wierzyli w Niego)

- 7,8.10 – czas mój jeszcze nie nadszedł/nie wypełnił się (por. 2,4; 7,30; 8,20)

• 7,11-15: oczekiwania „Żydów” (szukają Jezusa) i tłumu (domysły, rozmowy)
 - lęk tłumu przed „Żydami” (~kryptochrześcijanie)
→ podział wśród ludzi; potwierdzenie Janowego motywu, że Jezus sprawia, iż ludzie sami 
się osądzają (por. J 5,22.24.45)

• 7,16-36: dialog z „Żydami” → narastający konfikt; odnowienie poprzedniej wrogości 
związanej z naruszeniem prawa Mojżeszowego (kto naprawdę je narusza: Jezus czy 
„Żydzi” ? Por. 7,23-24)

- 7,25: podział wśród mieszkańców Jerozolimy (pochodzenie i mesjaństwo Jezusa)
- 7,31: wielu spośród tłumu uwierzyło w Niego 
- 7,33-34: Jezus zapowiada swój powrót do Ojca
- 7,35: Czyżby miał zamiar udać się do Żydów rozproszonych wśród Greków i uczyć Greków? 
→ aluzja do rozprzestrzeniania się Ewangelii (wspólnoty Janowej?) wśród pogan (ironia 
Janowa)

• 7,37-39: woda żywa (motyw zastąpienia) → Strumienie wody żywej popłyną z jego 
wnętrza   (z czyjego wnętrza? w którym miejscu mówi o tym Pismo?)

– por. 19,34: woda i krew z Bogu Jezusa; Duch dany wówczas, gdy Jezus został uwielbiony

• 7,40-29: c.d. podziału (sci,sma) i domysłów co do osoby Jezusa; nieskuteczna próba 
pojmania przez arcykapłanów i faryzeuszów

• 7,50-52: próba obrony przez Nikodema (ALE: bez wyznania wiary w Jezusa)

• 7,53-8,12: wędrujące opowiadanie o kobiecie złapanej na cudzołóstwie

(Jaki fragment Ewangelii jest ulubiony dla papieża Franciszka i dlaczego właśnie ten?
zob. List „Misericordia et Misera” z 20.11.2016 
htp://wwwsszkolabiblijnasgdaspl/artykuly/artykuly/list-papieza-zranciszka)
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• 8,12-59 – Jezus jako prawdziwe światło (motyw zastąpienia)

- kontynuacja sądowniczego sporu z „Żydami”
- 8,18: podwójne świadectwo (Jezus oraz Ojciec, który Go posłał)
- 8,21-22: zapowiedź odejścia
- 8,23: kontrast między „z niskości” (ten świat) a „z wysoka” (łono Ojca por. 1,18; 3,3)

• 8,24: powtarzające się JA JESTEM Jezusa (w sumie 23 razy Jezus mówi te słowa w J)

a) formuła względna: Ja jestem tym, który z tobą mówi (4,24); … chlebem życia 
(6,35.48); ...chlebem, który z nieba zstąpił (6,41); … chlebem żywym (6,51); … światłem 
świata (8,12); … wydającym świadectwo o sobie (8,18); … bramą owiec (10,7); … bramą 
(10,9); … dobrym pasterzem (10,11.14); … zmartwychwstaniem i życiem (11,25); … drogą, 
prawdą i życiem (14,6); … prawdziwym krzewem winnym (15,1); … krzewem winnym (15,5)

b) formuła absolutna: Ja jestem (bez żadnego dopełnienia – por. imię, które Bóg objawił 
Mojżeszowi na Synaju „Jestem, który jestem” - Wj 3,14; każde określenie Boga już jest Jego 
ograniczeniem; Bóg Starego Testamentu, JHWH = Ten, Który Jest) 
– J 6,20; 8,24.28.58; 13,9; 18,5.6.8 

→ znak tzw. wysokiej chrystologii w Ewangelii Janowej (pogłębiony obraz Jezusa jako Boga, 
istniejącego od zawsze z Ojcem, posłanego przez Ojca, równego Ojcu w chwale, 
posiadającego prerogatywy działania tak jak Ojciec – np. udzielanie daru życia, 
przeprowadzanie przez sąd); takie rozumienie Jezusa od strony teologicznej jest znacznym 
postępem, pogłębieniem w stosunku do obrazu Jezusa znanego z Ewangelii synoptycznych

• 8,28: druga zapowiedź wywyższenia Jezusa

• 8,30-31: wiara wielu „Żydów”, ALE: zaskakujący opór spośród przedstawicieli tej grupy (ci 
chrześcijanie, którzy mieli problem z wysoką chrystologią, którzy nie potrafli zaakceptować 
Jezusa jako boskiego „JA JESTEM” ?)

• 8,31-32:  «Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami 
i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli»s

• 8,33-59 : pozorna wolność opierająca się na przynależności do określonej religii (czy to 
judaizm, czy chrześcijaństwo, czy jakakolwiek inna…)

- 8,44: można być bardzo religijnym, a mieć diabła za ojca i chcieć spełniać jego pożądania…

- 8,58: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEMs
→ nieudana próba ukamienowania Jezusa za bluźnierstwo (8,59) 


