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5. Jezus w szabat – uzdrowienie przy sadzawce Betesda (J 5)
• J 5-10: Starotestamentowe święta i ich zastąpienie 

• (A) motyw życia (rozwijany w J 5-7) → motyw światła (rozwijany w J 8-10) 

(B) motyw zastąpienia: sekwencja świąt żydowskich (szabat, Pascha, Namiotów, 
Poświęcenia Świątyni), w trakcie których to, co Jezus mówi lub czyni nawiązuje do danego 
święta, a zarazem zastępuje jakiś aspekt święta czymś nowym

→ Jak Janowi uczniowie mają się odnosić do świąt „Żydów”, a więc do tych sposobów, 
poprzez które wcześniej celebrowali i budowali więź z JHWH, a teraz są od nich odcięci ?

Leon Wielki: „Panie, pociągnąłeś wszystkie rzeczy do siebie tak, aby to co działo się 
jedynie w Świątyni żydowskiej, ukryte pod postacią ciemnych znaków,  mogło być 
celebrowane wszędzie poprzez pobożność wszystkich narodów, w sakramencie pełnym i 
jawnym.” (Kazanie 59. [8. na Mękę Pańską], PL 54,341B) 

(C) konfikt między wiarą a niewiarą
- w J 1-4 stosunkowo niewiele materiału wskazuje na opozycję wobec Jezusa  
( efekt pierwszeństwa: rozdziały te wywierają na czytelniku wyraziste wrażenie tego, kim 
Jezus jest i na czym polega Jego misja)

- od J 5 konfikt dott tożsamości Jezusa mocno się nasila 

• Uzdrowienie chorego w szabat (5,1-9)

- nienazwane święto Żydów, które okazuje się przypadać w szabat (5,9)
- Jezus uzdrawia chorującego od 38 lat (!) mężczyznę nad sadzawką Betesda
- 5,8: wg interpretacji „Żydów” polecenie Jezusa narusza spoczynek szabatu (port Miszna)

• Wrogi dialog „Żydów” z Jezusem (5,10-47)

- „Żydzi” (oi ̀VIoudai/oi) - sam Ewangelista mógł być Żydem, jednak w większości przypadków
nadaje temu terminowi w J pejoratywny odcień: „ci spośród Żydów, którzy nie dowierzają 
lub odrzucają Jezusa i/lub Jego uczniów”
- termin ten obejmuje żydowskie władze religijne, ale nie może być ograniczany do nich
- w J: „Żydzi” są konsekwentnie przedstawiani jako grupa odrębna od uczniów Jezusa
- Jezus w J czasem mówi tak, jakby nie był Żydem (a przynajmniej nie jednym z „tych 
Żydów”), port 10,34: Czyż nie napisano w waszym Prawie; 15,25: Ale to się stało, aby się 
wypełniło słowo napisane w ich Prawie: Nienawidzili Mnie bez powodu.; 13,33: Będziecie 
Mnie szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy 
pójść nie możecie.
- sens dla czytelnika: ci, co nie wierzą w Jezusa w taki sposób, jak wierzy w Niego wspólnota
stojąca za Czwartą Ewangelią (a więc i ja zaliczam się do „Żydów”, jeśli tak nie wierzę 
w JChr!)
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• Jezus, syn Ojca, działający w szabat

- 5,10-13:  zarzut „Żydów” wobec uzdrowionego  dott szabatu → ten powołuje się na 
uzdrowiciela, nie wiedząc kim on właściwie jest 
(dopiero po ponownym spotkaniu doniósł „Żydom” → „Żydzi” prześladowali Jezusa 5,16)

- 5,17: Jezus nie odwołuje się do względów humanitarnych (jak w Łk 13,15-16; 14,5), ale po 
prostu powołuje się na swój najwyższy autorytet (jak w Mk 2,25 i part)
(logika: co prawda ludzie nie powinni pracować/działać w szabat, to jednak Bóg nadal działa
w ten dzień → ludzie rodzą się i umierają w szabat, co potwierdza, że Bóg działa w ten 
dzień, dając życie i przeprowadzając przez sąd)
- Bóg jest Ojcem Jezusa i dał Synowi władzę udzielania życia i sądzenia
- „Żydzi”: rozpoznają tę logikę (nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał 
swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu- 5,18) i tym bardziej usiłują Go zabić 
(powód: bluźnierstwo; w ich optyce Tora jest najwyższą zasadą)

→ u Jana (bardziej niż u synoptyków) zawzięta nienawiść wobec Jezusa występuje już w 
początkach Jego działalności; wyraźniejsze jest też roszczenie Jezusa odnośnie swej boskości

- 5,19-30: Jezus broni swego autorytetu, który pozwala mu działać w szabat 
 (Syn nie czyni niczego sam, ale Ojciec dał mu wszystko)

• eschatologia zrealizowana (5,19-25) a fnalna (5,26-30):

a) Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na 
sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi 
godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć 
będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie 
samym. (5,24-26)

b) Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w
grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie 
życia; ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia. (5,28-29)

• pięć świadectw o Jezusie (5,31-47) [argumentów używanych w polemikach z „Żydami”?]

(1) Jan Chrzciciel dał świadectwo prawdzie (5,33-35)

(2) dzieła, które Jezus czyni, a które polecił Mu spełnić Ojciec (5,36)

(3) Ojciec dał o Nim świadectwo (5,37-38)

(4) Pisma dają o Nim świadectwo (5,39-44)

(5) Mojżesz pisał o Nim (5,45-47)

• konfikt  pozostaje  nierozwiązany  i  dramat  pozostałej  części  Ewangelii  na  nim będzie  się
opierać


