
 

Pisma składają świadectwo o Mnie 
(Dziedzina: Biblistyka, tj. nauka o Biblii) 

 

Turniej Wielkiej gry (Rozważanie główne)  

 

 

 

Stawka:1 Czym i o czym jest Biblia? 

Puchar (GP): Biblia jest życiodajnym świadectwem, w któ-

rym kryje się zaproszenie do życia z Jezusem.  

Ważne! Biblii nie studiuje się po to, by w jej okładkach znaleźć 

życie, ale po to aby w życiu spotkać się z Jezusem i w ten sposób 

rozpocząć własną wieczność. 

Wiarygodność Pisma Świętego nie opiera się na doskonałości 

jego manuskryptów, ale na jego skuteczności w doprowadzaniu 

nas do życia z Bogiem. 

Chrystus rdzeniem życia to nie zadanie do wykonania, to — 

skutkiem wiary — stan posiadania.  

 

 

 

Ważne zagrania (Ważne spostrzeżenia) 

 

Tym razem sięgnijmy do Ew. Jana. Została ona 

napisana później niż Ewangelie synoptyczne i 

Listy Pawła, stąd może być wyrazem najbardziej 

rozwiniętej myśli teologicznej wczesnego chrze-

ścijaństwa. 

                                                   

1  Dzisiejszy Turniej jest drugim z serii czterech rozważań o naturze i atry-

butach Boga. Zapoznaj się z art. Bóg we W co wierzymy. 
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Złota myśl: Pisma składają świadectwo o Mnie (J 5:39). 
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Autor: Apostoł Jan. 

Czas: Pomiędzy 85 a 90 r. po Chr. 

Miejsce: Efez. 

Cel: Przekazanie ludziom wiadomości o najważniejszych sprawach i 

prawdach zapewniających zbawienie. 

Temat: Jezus Chrystus, Zbawca świata, najpełniejszym objawieniem 

Boga. 

Uzdrowienie w szabat 

1Potem było żydowskie święto2 i Jezus udał się do Jerozo-

limy. 2A jest w Jerozolimie, przy [Bramie] Owczej
a
 sa-

dzawka zwana po hebrajsku Betezda,3 mająca pięć kruż-

ganków. 3Leżało w nich mnóstwo niedomagających, niewi-

domych, kulejących, bezwładnych4 [i] sparaliżowanych, którzy 

czekali na poruszenie wody.5 4Czasem bowiem anioł Pana zstę-

pował do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu 

wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, niezależnie 

                                                   

2  Chodzi najprawdopodobniej o Pięćdziesiątnicę, jedno ze świąt pielgrzy-

mich. Może to być jednym z powodów, dla których Jezus odwołuje się do 

Mojżesza w J 5:45-46. 

3  Betezda: nazwa niepewna. W tej formie, tj. Betezda, gr. Βηθεσδά, w: A C 

Θ 078 Ë1,13 Ï 3Q15 (Zwój miedziany), aram. א -czy ,(’bet-chasda) בֵּית־ַחְסדָּ

li: dom miłosierdzia; Bethsaida w: Ì[66],75 B T Ws [Ψ] pc vg; Belzetha w: 

D; wg NA28: Bethzatha, gr. Βηθζαθά, za:  ,33 it, aram.: Bet Esda [L]  א

czyli: dom strumieni l. dom źródeł. Możliwe jest też Bet Esdata, tj. lm 

Bet Esda, jako że sadzawka mogła być podwójna (zob. NET 293; Carson 

241n). Chodzi prawdopodobnie o odkopaną podwójną sadzawkę przy ko-

ściele św. Anny w Jerozolimie. Sadzawka składała się z dwóch trapezoi-

dalnych basenów o wymiarach: krótszy bok: 49,5 m, dłuższy: 66 m, dłu-

gość: 94,5 m. Sadzawki oddzielone były przegrodą. Wokół, z czterech 

stron, znajdowały się krużganki układające się w pięć krytych ścieżek. 

4  bezwładnych, gr. ξηρῶν, lub: uschłych. 

5  We wskazanych dokumentach występuje część zdania: sparaliżowanych, 

którzy czekali na poruszenie wody, gr. παραλυτικων (D it) εκδεχομενων 

(εκδεχομενοι Ws) την του υδατος κινησιν Ac C3 D Ws Γ Δ Θ Ψ 078 f 1.13 

33. 565. 579. 700. 892. 1241. 1424 m lat syp.h bopt. Części tej brak w: 

P66.75 א A* B C* L T pc q syc co, zob. NA28. 

5 
2aNe 3:1; 12:39 

8aMt 9:6; Mk 2:11; Łk 9:14 

9aMt 12:1-14; Łk 13:14; J 

9:14 
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od tego, jaką chorobą był złożony.6 5Był tam też pewien czło-

wiek, od trzydziestu ośmiu lat złożony swą niemocą. 6Gdy Jezus 

zobaczył go leżącego — a poznał, że już ma za sobą długi czas 

— zapytał: Czy chcesz stać się zdrowy? 7Chory odpowiedział: 

Panie, nie mam człowieka, który — gdy poruszona zostanie wo-

da — wrzucił mnie do sadzawki, a zanim ja sam dojdę, inny 

wchodzi przede mną. 8Wówczas Jezus powiedział do niego: 

Wstań, weź swe posłanie7 i zacznij chodzić.
a
 9I człowiek ten 

natychmiast stał się zdrowy, wziął swoje posłanie i zaczął cho-

dzić.  

Tego właśnie dnia był szabat.
a
 10Żydzi nagabywali więc uzdro-

wionego: Jest szabat
a
 i nie wolno ci nosić posłania.

b
 11On zaś 

odpowiedział im: Ten, który uczynił mnie zdrowym, powiedział: 

Weź swe posłanie i zacznij chodzić. 12Zapytali go: Kim jest ten 

człowiek, który ci polecił wziąć je i zacząć chodzić? 13Lecz 

uzdrowiony nie wiedział, kim On jest, gdyż Jezus wymknął się z 

tłumu zgromadzonego w tym miejscu.  

14Potem Jezus spotkał go w świątyni i powiedział do niego: Oto 

stałeś się zdrowy; nie grzesz więcej,
a
 aby nie stało ci się coś gor-

szego. 15Człowiek ten odszedł i powiadomił Żydów, że to Jezus 

jest tym, który uczynił go zdrowym.  

                                                   

6  W. 4: Czasem bowiem anioł Pana zstępował do sadzawki i poruszał 

wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał 

zdrowie, niezależnie od tego, jaką chorobą był złożony, gr. αγγελος γαρ 

(δε L; + κυριου A K L Δ f 13 it vgcl; + του θεου 1241) κατα καιρον 

κατεβαινεν (ελουετο A K Ψ 579. 1241 r1 vgmss) εν τη κολυμβηθρα και 

εταρασσε (εταρασσετο C3 078 al c r1 vgcl) το υδωρ· ο ουν πρωτος εμβας 

μετα την ταραχην του υδατος υγιης εγινετο ω (οιω A L) δηποτε (δʼ αν K 

pc; + ουν A) κατειχετο νοσηματι A C3 K L Γ Δ Θ Ψ 078vid f 1.13 565. 579. 

700. 892. 1241. 1424 m (it) vgcl syp.h bopt; (Tert). Wersetu brak w: P66.75 

 B C* D T Ws 33 f l q vgst syc co. Fragment ujęty w tekście głównym ze א

względu na jego logiczną spójność z J 5:7. W: Hebrew New Testament 

1886/1999 (Salkinson-Ginsburg wyd. z 1886, popr. w 1999 pod kątem 

zgodności z TR Greek NT.:  יַח ְרתִּ ה ְוהִּ כָּ ְך ֶאל־ַהְברֵּ ד ַמְלאָּ ים יֵּרֵּ תִּ ן־הָּעִּ י ְלַעד מִּ כִּ

כָּל־ַמֲחלָּה ֲאֶׁשר  פָּא לֹו מִּ יִּם ְורָּ י ֲאֶׁשר ֻרְתחּו ַהמָּ ם ַאֲחרֵּ ד ׁשָּ ֹּרֵּ אׁשֹון ַהי רִּ יָּה הָּ יִּם ְוהָּ ֶאת־ַהמָּ

ה־בֹו ְבקָּ  .דָּ

7  Posłanie stanowiło zwykle słomianą matę, łatwą do zwinięcia i zabrania. 

10aMk 2:27; bNe 13:19; Jr 

17:21; Łk 6:2; J 9:16 

14aMk 2:5; J 8:11; 2P 2:21 
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16Właśnie dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że takie rzeczy 

czynił w szabat.
a
 17Lecz Jezus tak to uzasadnił: Mój Ojciec aż 

dotąd działa — i Ja działam.
a
 18Stąd też Żydzi tym bardziej sta-

rali się Go zabić,
a
 bo nie tylko rozwiązywał szabat, ale także 

Boga nazywał własnym Ojcem, czyniąc siebie [w ten sposób] 

równym Bogu.
b
  

Dzieła Ojca w dziełach Syna 

19W odpowiedzi [na te zarzuty] Jezus oświadczył: Ręczę i za-

pewniam was, Syn sam od siebie nie może nic uczynić, poza 

tym, co widzi, że Ojciec czyni; cokolwiek bowiem On czyni, to 

Syn czyni podobnie.
a8 20Bo Ojciec kocha Syna

a
 i ukazuje Mu 

wszystko, co sam czyni, i ukaże Mu dzieła większe
b
 niż te, aby-

ście się dziwili. 21Gdyż jak Ojciec wzbudza umarłych i przywra-

ca życie, tak i Syn ożywia
a
 tych, których chce. 22Ojciec nawet 

nie sądzi nikogo, lecz wszelki sąd
a
 oddał Synowi,

b
 23aby wszyscy 

czcili Syna
a
 tak, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci 

Ojca, który Go posłał.
b
  

Życie wieczne — owoc ufania Słowu Boga   

24Ręczę i zapewniam was, kto słucha mojego Słowa
a
 i wierzy 

Temu, który Mnie posłał,
b
 ma życie wieczne i nie zdąża na sąd,

c
 

ale przeszedł ze śmierci do życia.
d
 25Ręczę i zapewniam was, że 

nadchodzi godzina, a [nawet] już jest, gdy umarli usłyszą głos 

Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, ożyją.
a
 26Gdyż jak Ojciec ma 

życie sam w sobie,
a
 tak też sprawił, aby i Syn miał życie sam w 

sobie. 27I powierzył Mu władzę sprawowania sądu,
a
 ponieważ 

jest [On] Synem Człowieczym. 28Nie dziwcie się temu; nadcho-

dzi bowiem godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą Jego 

głos;
a
 29i wyjdą ci, którzy czynili to, co dobre, ku zmartwych-

wstaniu [do] życia,
a
 a ci, którzy czynili to, co złe, ku zmar-

twychwstaniu [na] sąd.
b
 

                                                   

8  Tzn. darzy życiem (J 5:21) i sądzi (J 5:22-23). 

16aJ 5:18; 7:1 

17aŁk 2:49; bJ 9:4; 14:10 

18aMt 12:14; J 16:2; bJ 1:1; 

10:30, 33; 19:7; 20:28; Rz 

9:5; 1J 5:20 

19aJ 5:30; 8:28; 14:24 

20aJ 3:35; 10:17; 15:9; 17:23-

24; bJ 14:12 

21aJ 11:25; Rz 4:17; 8:11; 

2Kor 1:9; Hbr 11:19 

22aJ 3:17; 12:47; bRdz 18:25; 

Sdz 11:27; J 5:27; 9:39; Dz 

10:42; 17:31; Rz 2:16; 2Tm 

4:1 

23aFlp 2:10-11; bŁk 10:16; 1J 

2:23 

24aJ 8:51; bMt 10:40; J 12:44; 
cJ 5:22; dMt 25:46; J 3:15-18; 

1J 3:14 

25aEf 2:1, 5; Kol 2:13 

26aPwt 30:20; Jb 33:4; Ps 

36:10; J 1:4  

27aDn 7:13-14; J 5:22; 9:39; 

Dz 10:42; 17:31 

28a1Kor 15:52 

29aDz 24:15; 1Kor 15:22, 23, 

52; 1Ts 4:16; Obj 20:4, 6; 
bDn 12:2; Mt 25:46; 2Kor 

5:10; Obj 20:5, 11-15 



Pisma składają świadectwo o Mnie str. 5 

30Ja sam od siebie nie mogę nic czynić; jak słyszę, tak sądzę, a 

mój sąd jest sprawiedliwy,
a9 gdyż nie szukam swojej woli, lecz 

woli Tego, który Mnie posłał.
b
 

31Jeśli Ja świadczę o sobie,
a
 moje świadectwo nie jest prawdzi-

we; 32jest Inny, który świadczy
a
 o Mnie i wiem, że świadectwo, 

które o Mnie składa, jest prawdziwe. 33Wy posłaliście do Jana i 

on złożył świadectwo
a
 prawdzie. 34Ja zaś przyjmuję świadectwo 

nie od człowieka, ale mówię to, abyście wy byli zbawieni. 35On 

był tą Lampą, która płonie i świeci,
a
 wy zaś do pewnego czasu 

cieszyliście się jego światłem. 36Ja natomiast mam świadectwo 

większe
a
 niż Jana; gdyż dzieła, które Ojciec powierzył mi do 

wykonania,
b
 te dzieła, których dokonuję, świadczą o Mnie, że 

Ojciec Mnie posłał. 37Ojciec też, który Mnie posłał,
a
 złożył o 

Mnie świadectwo; Jego głosu nigdy nie usłyszeliście, Jego posta-

ci nie oglądaliście
b
 38ani nie macie Jego Słowa

a
 mieszkającego w 

was, stąd10 wy nie wierzycie Temu, którego On posłał.
b
 

39Zgłębiacie Pisma,
a11 

ponieważ sądzicie, że macie w nich życie 

wieczne,12 a tymczasem one składają świadectwo o Mnie;
b
 40do 

Mnie jednak nie chcecie przyjść,
a
 aby mieć życie.  

41Nie przyjmuję chwały od ludzi,
a
 42ale przekonałem się, że wy 

nie macie w sobie miłości Bożej.
a
 43Ja przyszedłem w imieniu 

mojego Ojca i nie przyjmujecie Mnie;
a
 jeśli kto inny przyjdzie we 

własnym imieniu, tego przyjmiecie. 44Jak możecie uwierzyć wy, 

którzy od siebie nawzajem przyjmujecie chwałę, a nie szukacie 

chwały pochodzącej od samego Boga?
a
  

45Przestańcie sądzić, że to Ja będę was oskarżał przed Ojcem; 

waszym oskarżycielem będzie Mojżesz,
a
 w którym wy pokłada-

                                                   

9  Lub: właściwy, słuszny. 

10  Lub: ponieważ. 

11  Pisma, gr. γραφάς, hbr. ֶֹּדׁש י ַהק ְתבֵּ  oznacza tu również ,(kitwe haqqodesz) כִּ

do Pism Mojżesza, cieszących się u Żydów najwyższym autorytetem. 

12  Słowa te nabierają jeszcze większego znaczenia w świetle wypowiedzi 

zawartych w traktacie Pirqe Awot (Sentencje Ojców) 2,8: „Ten, kto przy-

swoił sobie słowa Prawa, przyswoił sobie życie nadchodzącego świata”; 

6,7: „Wielkie jest Prawo, gdyż tym, którzy je wypełniają, daje życie tego 

świata i świata przyszłego”. 

30aJ 8:16; bŁk 22:42; J 4:34; 

6:38 

31aJ 8:14 

32aJ 5:37; 8:18; 1J 5:9 

33aJ 1:7, 19-34 

35aDn 12:3; 2P 1:19 

36a1J 5:9; bJ 10:25, 38; 14:11; 

15:24 

37aJ 3:17; 8:18; bWj 33:20; 

Pwt 4:12; 1Tm 6:16 

38aJ 1:10-11; bJ 10:26 

39aIz 34:16; Rz 2:17-18; Dz 

17:11; bŁk 24:27, 44; 2Tm 

3:15 

40aJ 6:37, 44; Rz 10:21 

41aJ 5:44 

42a1J 3:17 

43aJ 10:25 

44aMt 23:5-7; J 12:43; Rz 

2:29; 1Ts 2:6 

45aPwt 31:24-27; J 9:28; Rz 

2:17 

46aPwt 18:15, 18-19; Łk 

24:27, 44; Dz 26:22 

47aŁk 16:29, 31; J 7:19 
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cie nadzieję. 46Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzy-

libyście i Mnie, ponieważ on napisał o Mnie.
a
 47Jeśli jednak jego 

pismom nie wierzycie,
a
 jak uwierzycie moim słowom? 

Przekład dosłowny EIB, Piotr Zaremba, pastor@k5n.pl 

 Ważne zagrania (Ważne spostrzeżenia) 

Cały rozdział — nie pozbawiony problemów tekstowych! — 

mówi o Jezusie. Kogo w Nim mamy? 

Spostrzeżenie 1: ww. 1-9: Mamy w Nim uzdrowiciela — jak 

nigdzie indziej — 38-letniej choroby; kogoś, kto pojawia się tam, 

gdzie zawodzi człowiek; kogoś, kto przez stawianie nam pytań 

uświadamia nam, czego głęboko pragniemy; kogoś, kto swoim 

słowem, wzbudza możliwości tam, gdzie ich nie było. 

Mogę liczyć na indywidualne potraktowanie przez Jezusa, na to, 

że mnie zapyta, na to, że będę musiał wejść w głąb moich pra-

gnień, że mogę usłyszeć Jego Słowo do mnie, że moje możliwości 

poznam dopiero wtedy, gdy On przemówi do mnie. 

Spostrzeżenie 2: ww. 9-23: Mamy w nim kogoś, dla kogo czło-

wiek jest ważniejszy niż uświęcone zwyczaje; przy kim jednak 

można się narazić na ludzką niechęć; kogoś, komu nie zależało 

na rozgłosie, lecz nie kryjącego swojej Boskiej tożsamości! 

Człowieka pisanej Księgi, a nie jej ludzkich interpretacji. Od 

człowieczej strony mamy w Nim człowieka w harmonii z Ojcem. 

Jestem dla niego ważniejszy niż uświęcone zwyczaje. Przy Nim 

narażę się na ludzką niechęć. Będąc przy Nim, jestem przy Bogu. 

Jak On mogę przykuć się do Księgi, bez lęku wobec ludzkich 

interpretacji. Mogę wybrać i pokochać harmonię z Ojcem. 

Spostrzeżenie 3: ww. 24-30: Mamy w Nim kogoś, kto mówiąc o 

sprawach Bożych wie, co mówi: Ręczę i zapewniam. Mamy w 

Nim dawcę życia. Mamy w Nim sędziego! Mamy w Nim dosko-

nałego wyraziciela woli Boga. 

Jeśli szukam wieczności, przy Nim znajdę. Jeśli chcę uniknąć 

sądu, przy Nim uniknę. Jeśli chcę być w centrum woli Bożej, 

przy Nim będę. Jeśli chcę zmartwychwstania, przy Nim zmar-

twychwstanę. 
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Spostrzeżenie 4: ww. 31-46: Mamy w Nim Posłańca (Chrystu-

sa) uwierzytelnionego przez Boga Ojca w dziełach wykraczają-

cych poza ludzkie możliwości; kogoś, kto pragnie więzi z czło-

wiekiem otwartym wobec Księgi, odważnym lub zdesperowanym 

na tyle, by nie oglądać się na ludzkie uznanie, przedkładającym 

jednak ponad Księgę głos Jego osobistego wezwania. 

Spotkałem prawdziwego Posłańca, Pomazańca, Mesjasza, Chry-

stusa. Jeśli zastanawiam się, czy On chce więzi ze mną, to nie 

muszę już w to wątpić. Pytanie raczej, czy ja jestem na tyle od-

ważny lub zdesperowany, aby bez względu na wszystko odpo-

wiedzieć na głos Jego osobistego wezwania. 

Spostrzeżenie 5: Ww. 39-40: Termin Pisma, gr. γραφάς, hbr. 

ֶֹּדׁש י ַהק ְתבֵּ  odnosi się tu również do Pism ,(kitwe haqqodesz) כִּ

Mojżesza, cieszących się u Żydów najwyższym autorytetem, 

choć może odnosić się do innych części Starego Testamentu. 

Żydzi myśleli, że życie kryje się na jej jego zwojach, zob. Pirqe 

Awot (Sentencje Ojców) 2,8: „Ten, kto przyswoił sobie słowa 

Prawa, przyswoił sobie życie nadchodzącego świata”; 6,7: 

„Wielkie jest Prawo, gdyż tym, którzy je wypełniają, daje życie 

tego świata i świata przyszłego”, jest nagrodą za przestrzeganie 

Prawa. 

A według Jezusa, po co został dany Stary Testament? _______ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

W tym kontekście, po co został dany Nowy Testament? ______ 

__________________________________________________ 

Wygląda na to, że zadaniem Pisma Świętego jest doprowadzić 

nas ____________________________________________13 

                                                   

13  Uwaga: Między innymi na tej podstawie jeden z reformatorów, Marcin 

Luter, uznał, że miarą kanonu, czyli tego, które księgi mają wchodzić w 

skład Pisma Świętego, jest Jezus Chrystus. Do kanonu, według niego, na-

leżało zaliczyć te Księgi Starego Testamentu, które zapowiadają Jezusa 

Chrystusa, i te Księgi Nowego, które poświadczają to, że był pośród nas.  



str. 8 Biblistyka, tj. nauka o Biblii 

Skoro życie wieczne nie zawiera się w zgłębianiu Pism, ale w 

spotkaniu z Jezusem, to jak dokładnie stajemy się uczestnikami 

tego życia? _______________________________________ 

______________________________Zob. np. w. 26; J 7:37-39. 

 

Decydująca chwila  

SMS:14 Czy świadom lub świadoma tego, 

czym i o czym jest Biblia, wyznasz dziś: Roz-

poznaję przez ten fragment, że to TY i przy-

chodzę co Ciebie, by mieć życie. ___________ 

___________________________________________________ 

Jezus był człowiekiem Pism Świętych, a nie ich interpretacji. Co 

konkretnie zrobisz, aby stać się w tym do Niego podobnym? 

_________________________________________________  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Czy odnieśliśmy Korzyść, czy możemy powiedzieć, że: 

Wiem: 

Biblię lub Pismo Święte mogę traktować jako słowo Dobrej No-

winy o Jezusie, jako sposób by poznać Go osobiście..   

Umiem:  

Wskazać w Biblii fragmenty, które uzasadniają to, czego się 

dowiedziałem. 

Chcę/Potrafię: 

Przedstawić moim najbliższym poruszany w rozważaniu temat.  

 

Dariusz Banicki, KChB w Gnieźnie: dariusz-banicki@o2.pl 

                                                   

14  SMS to: Szczególne — Mierzalne — Sprawdzalne (SMS: Specific — 

Measurable — Searchable). 


