
Spotkania biblijne: Ewangelia Janowa 

8.  Jezus i oskarżona kobieta. Prawda, która wyzwala (J 8)

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

(Jaki fragment Ewangelii jest ulubiony dla papieża Franciszka i dlaczego właśnie ten?
Do poczytania dla chętnych: List „Misericordia et Misera” z 20.11.2016 
htp://wwwsz�kolabiblijnasgdaspl/attkkulk/attkkulk/lizt-papie�a-�tanaiz�ka)

• 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 jeztem tkm, któtk � tobą mówi (4,24); … chlebem żkaia 
(6,35.48); ...ahlebem, któtk � nieba �ztąpił (6,41); … ahlebem żkwkm (6,51); … światłem 
świata (8,12); … wkdająakm świadeatwo o zobie (8,18); … btamą owiea (10,7); … btamą 
(10,9); … dobtkm paztet�em (10,11.14); … �mattwkahwztaniem i żkaiem (11,25); … dtogą, 
ptawdą i żkaiem (14,6); … ptawd�iwkm kt�ewem winnkm (15,1); … kt�ewem winnkm (15,5)

b) formuła absolutna: Ja jeztem (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); 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 „Żkdów”, 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 będ�iez� ttwać w nauae mojej, będ�ieaie ptawd�iwie moimi ua�niami 
i po�naaie ptawdę, a ptawda waz wk�woli»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: Zaptawdę, �aptawdę, powiadam wam: Zanim Abtaham ztał zię, JA JESTEMs
→ nieudana próba ukamienowania Jezusa za bluźnierstwo (8,59) 


