
Spotkania biblijne: Ewangelia Janowa 

9. Jezus otwierający oczy a prawdziwa ślepota (J 9). 
• J 9,1-10,21 - nadal Święto Namiotów; Jezus wyszedł ze Świątyni i przechodząc zobaczył 

człowieka niewidomego od urodzenia [Augustyn: Ten niewidomy reprezentuje całą ludzkość]

• 9,1-38: niewidomy uzyskuje widzenie (wiarę), zaś u faryzeuszy pogłębia się ślepota

- 9,6-7: gest Jezusa i polecenie obmycia się w sadzawce Siloam „co się tłumaczy: Posłany” 
→ istotna NIE fzyczna strona cudu, ALE: kontakt z Posłanym 

- 9,8-12: niewidomy i jego sąsiedzi, którzy powątpiewają o nim

- 9,13-17: niewidomy i faryzeusze, którzy skupiają się na rzekomym naruszeniu szabatu 

- 9,18-23: faryzeusze i rodzice niewidomego: podczas gdy niewidomy czyni postęp w wierze, 
faryzeusze przesuwają się w drugą stronę: nie uwierzyli, że człowiek był w ogóle niewidomy

- 9,24-34: faryzeusze, którzy „wiedzą”, że Jezus jest grzesznikiem i niewidomy, który nie wie, 
czy Jezus jest grzesznikiem; wie tylko, że teraz widzi

- 9,35-38: Jezus i niewidomy:  «Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?»
- 9,37: «Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie».
→ Jezus wzywa uzdrowionego do uznania, że Bóg dał mu się poznać w Synu Człowieczym

- 9,38: wyznanie wiary człowieka, o którym powątpiewali sąsiedzi (9,8-12), od którego 
odsunęli się rodzice (9,18-23), przesłuchiwanego, obrażanego i wyrzuconego przez „Żydów”:
«Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon.

• droga do wiary  : przekonanie, że Jezus jest jakimś człowiekiem (9,11) → prorokiem (9,17) → 
niepewna wiara, że chyba musi pochodzić od Boga (9,33) → pełna wiara w Jezusa jako 
Posłanego od Ojca, w którym zobaczył Boga i w którego głosie usłyszał Boga (9,38)

• uzyskanie wzroku oznaczało fzyczne „oświecenie”, ale do prawdziwego „oświecenia” 
dochodzi później, w wyniku przejścia pewnej drogi, która obejmowała m.in. osąd ze strony 
„Żydów” i wyrzucenie z synagogi
[ „oświecenie” = widzenie, kim Jezus jest naprawdę; we wczesnochrześcijańskiej 
terminologii oznaczało nawrócenie chrzcielne, por. Hbr 6,4; 10,32; Justyn, Apologia I 61,13 ]

• 9,39-41: sąd Jezusa – widzący a ślepi - rozdzielenie tych, którzy są gotowi uwierzyć, od tych, 
którzy nie są gotowi uwierzyć → „samowystarczalność” prowadzi do zaślepienia 

• Do przemyślenia:   
(1) Kogo obwiniam za swoje wewnętrzne oddzielenie od Boga i brak pogody ducha? 

(rodziców? małżonka? szefa w pracy? polityków? księży? złego ducha? Boga? ……..?)
(2) Ile jest jeszcze we mnie jeszcze mentalności „wykluczania” innych (osądzania, 
porównywania się, udowadniania swojej wartości kosztem innych), jakby to miało 
przybliżyć mnie do Boga ?


