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Tezy egzaminacyjne 

1. Ewangelia Janowa w ewangelie synoptyczne 

2. Właściwości literackie i stylistyczne IV Ewangelii 

3. Struktura Ewangelii Janowej 

4. Autorstwo (tożsamość umiłowanego ucznia) 

5. Adresaci (wspólnota Janowa) 

6. Geneza i redakcja (źródła tradycji) 

7. Teologia: Objawienie Boga jako Ojca 

8. Teologia: Realcja między Ojcem a Synem 

9. Chrystologia: Bóstwo Jezusa w IV Ewangelii 

10. Chrystologia: Człowieczeństwo Jezusa w IV Ewangelii 

11. Soteriologia: Męka Jezusa jako objawienie się chwały Bożej 

12. Sakramentologia Ewangelii Janowej 

13. Eschatologia: wypełnione obietnice 

14. Eklezjologia: jedność w miłości 

15. Najważniejsze idee Prologu IV Ewangelii 

16. Apokalipsa: Autorstwo, czas powstania, gatunek literacki 

17. Apokalipsa: treść, przesłanie, symbolika 

18. Listy Katolickie: Listy św. Jana 

19. Listy Katolickie: List św. Jakuba, 1-2 Piotra, List św. Judy 

Wprowadzenie do Ewangelii według św. Jana 

1. Ewangelia Jana a ewangelie synoptyczne 

 Porównując czwartą Ewangelię z pozostałymi trzema wersjami Dobrej Nowiny, 

dostrzegamy zasadnicze różnice. Wymienimy tylko najważniejsze jej cechy... 

 U Jana publiczna działalność Jezusa umiejscowiona jest głównie w Jerozolimie, a nie w 

Galilei. 

 Jezus rozpoczyna działalność przed uwięzieniem Jana (u synoptyków po), działalność 

trwa nie rok jak u synoptyków, ale co najmniej 2 lata (3 święta Paschy: nowej świątyni, 

chleba życia, śmierci Jezusa). 

 W Ewangelii Jana nie ma charakterystycznej dla synoptyków refleksji dotyczącej 
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królestwa Bożego (motyw ten pojawia się jedynie w J 3,3.5). 

 Długie mowy i dialogi zastępują przypowieści. 

 W czwartej Ewangelii czytamy tylko o siedmiu cudach Jezusa (29 u synoptyków), z czego 

niektóre – zamiana wody w wino w Kanie, uzdrowienie paralityka przy sadzawce 

Betezda, przywrócenie wzroku niewidomemu od urodzenia i wskrzeszenie Łazarza – w 

tradycji synoptycznej w ogóle nie są znane. Jedynie powtarza się uzdrowienie syna 

urzędnika z Kafarnaum, rozmnożenie chleba, chodzenie po wodzie. U Jana brak 

uzdrowień opętanych, przemienienia na Taborze i ustanowienia Eucharystii.  

 Ważną różnicą jest inna data wieczerzy paschalnej (u synoptyków Jezus spożywa ją w 

dniu przygotowania, a u Jana w tym dniu umiera).  

Jeśli chodzi o podobieństwa dwóch tradycji (1/10), dotyczą one przede wszystkim początku 

działalności i opisu przyjęcia chrztu, a także rozdziałów kończących Ewangelię – opisów męki i 

pustego grobu. Najbardziej wyraźne analogie widoczne są między Ewangelią Marka a dziełem 

Janowym: Jezus i Jan Chrzciciel; powrót Jezusa do Galilei; nakarmienie 5 tysięcy; chodzenie po 

wodzie; żądanie znaków; wyznanie Piotra; wjazd do Jerozolimy; namaszczenie w Betanii; 

ostatnia wieczerza; pojmanie w Ogrodzie Oliwnym, męka i zmartwychwstanie. Również zgadza 

się kolejność wydarzeń: w J 6 i Mk 6-8. Możliwe, że Jan znał dzieło Marka. Dostrzegamy także 

pewne zbieżności relacji Jana i Łukasza – te bardziej dotyczą całych wątków narracji (opis męki z 

zmartwychwstania), niż słownictwa: w obydwu księgach brakuje sceny opisującej nocne 

przesłuchanie Jezusa przed Kajfaszem (zob. J 18), za to aż trzy razy powtórzone są słowa Piłata, 

który uważał, że Jezus jest niewinny (zob. J 18-19); obydwie księgi opisują cudowny połów ryb 

(zob. J 21). Natomiast mniej wyraźne są podobieństwa Jana i Mateusza (zob. J 13,16 i Mt 10,24 

oraz J 15,18-27 i Mt 10,18-25). Jak wytłumaczyć wskazane podobieństwa i różnice? Wydaje mi 

się, że najlepszym rozwiązaniem będzie przyjęcie takiego oto założenia: ewangelie synoptyczne 

reprezentują wspólną tradycję dotyczącą czynów Jezusa (Mt i Łk czerpią materiał z Mk), 

uzupełnioną (u Mt i Łk) o tradycję słów Jezusa (tzw. źródło Q). Z kolei Jan opiera się na innej 

niezależnej tradycji (tradycjach) słów i czynów Jezusa.  

 Odrębny nurt tradycji 

Nawet jeśli w niektórych przypadkach synoptycy i Jan w różnej formie przedstawiają te same 

czyny i wypowiedzi Mistrza, to jednak nie jest to wystarczający dowód, by móc twierdzić, że 

autor czwartej Ewangelii znał przekazy pierwszych trzech ewangelistów w takiej formie, w jakiej 

my znamy je dzisiaj. Mógł mieć co najwyżej świadomość istnienia pewnej wcześniejszej 
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niezależnej tradycji, która później w jakiejś mierze miała wpływ na ostateczny kształt Ewangelii 

Jana. Redaktor pracujący nad ostateczną wersją tekstu Jana znał prawdopodobnie Ewangelię 

Marka. Tradycje, które dotarły do czwartego ewangelisty (wiele z nich sięga czasów 

umiłowanego ucznia) początkowo były od siebie niezależne – przez wiele lat krążyły we 

wspólnocie Janowej, dzięki czemu ewangelista mógł zakładać u swych czytelników podstawową 

znajomość wydarzeń z życia Jezusa. To prawdopodobnie skłoniło go, by wybrać tylko kilka 

epizodów (jedno opowiadanie o paralityku – J 5; jeden przypadek niewidomego – J 9; jedno 

wskrzeszenie – J 11), a następnie osadzić je w kontekście charakterystycznej dla Jana 

dramaturgii, a tym samym uwypuklić przesłanie dotyczące osoby i misji Jezusa.  

Adresaci Ewangelii to chrześcijanie, którzy już uwierzyli w Chrystusa. Zadaniem i pragnieniem 

ewangelisty jest utwierdzenie ich w przekonaniu, że ich wiara jest słuszna – tak należy rozumieć 

odwołania do świadectwa naocznego świadka (zob. J 20,30-31). Również tradycja synoptyczna 

przekazuje tylko wybrane fakty z życia Mistrza, dodając do nich wypowiedzi Jezusa dotyczące 

Jego mesjańskiej tożsamości. Te słowa wypowiedziane przed władzami w Jerozolimie kończą 

publiczną działalność Mistrza, która u synoptyków trwa jedynie rok. Jan rozciąga czas 

działalności Jezusa w Jerozolimie na okres co najmniej dwóch lat. U Jana bardzo wyraźnie zostały 

zaakcentowane te wydarzenia z życia Pana, które stanowią zapowiedź życia sakramentalnego 

Kościoła. Jan pisze swoją Ewangelię do osób, które przez chrzest przyjęły już nowe życie i dla 

których pokarmem podtrzymującym to życie jest Eucharystia. U synoptyków jedyna informacja 

dotycząca chrztu chrześcijan to nakaz: „Idźcie i pozyskujcie uczniów (...), udzielając im chrztu w 

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19). Z kolei jedyny fragment dotyczący Eucharystii to 

opis Ostatniej Wieczerzy (Mk 14,22-24). Jan, choć wprost nigdy nie odwołuje się ani do chrztu, 

ani Eucharystii, to jednak przedstawia szerokie tło i teologiczne znaczenie sakramentów: chrztu 

– kiedy pisze o wodzie żywej, dzięki której możliwe są powtórne narodziny człowieka (zob. 

J 3.4.7.13); Eucharystii – kiedy pisze o chlebie żywym (zob. J 6), a możliwe, że także w 

nawiązaniach do wina nowego przymierza (zob. J 2.15). W J 19,34 ewangelista wskazuje na 

ostateczne źródło obydwu sakramentów. Znaczące jest także to, że Jan, jako jedyny spośród 

ewangelistów, wprost mówi o możliwości odpuszczania grzechów (zob. J 20,22-23). W myśli 

Jana zawarta jest więc systematycznie opracowana podstawa teologii sakramentów: Słowo stało 

się ciałem (zob. J 1,14), aby podporządkować sobie świat ciała (materii), który na skutek 

ludzkiego grzechu znajduje się w mocy Szatana czyli Złego (zob. 1 J 5,19). Jezus pokonał Szatana 

(zob. J 12,31; 16,33), jednak urzeczywistnienie tego zwycięstwa w czasie i ponowne odzyskanie 

świata materii dla Chrystusa to zadanie Kościoła (zob. J 17,15-18; 1 J 5,4). W tym procesie (co za 
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ironia!) zwyczajne przedmioty należące do porządku tego świata – chleb, woda i wino – jako 

sakramenty stają się narzędziami Boga, za pomocą których On udziela ludziom swego życia (zob. 

J 4,14; 6,52). Podsumowując, możemy powiedzieć, że autor czwartej Ewangelii, choć być może 

zna wcześniejszą tradycję Jezusa, a tradycja ta prawdopodobnie nie jest bardzo odległa od 

tradycji synoptyków, pisze swe dzieło nie po to, by uzupełnić luki i braki trzech poprzednich 

Ewangelii. Jan reprezentuje odrębną tradycję, korzysta z własnych niezależnych świadectw i ma 

cel odmienny od tego, jaki stawiali sobie synoptycy. 

2. Właściwości literackie i stylistyczne 

a. Tekst Ewangelii 

W ostatnich latach włożono wiele wysiłku w ustalenie oryginalnego greckiego tekstu Ewangelii 

Jana. Zazwyczaj uważa się, że najlepszy tekst zachował się w Kodeksie Watykańskim (350 r.). 

Jednak w innych słynnych wersjach – w Kodeksie Synajskim (IV w.), Kodeksie Aleksandryjskim 

(V w.) i Kodeksie Bezy (VI w.) – w wielu miejscach znajdujemy lekcje odmienne od tych, które 

zawiera Kodeks Watykański (dotyczy to zwłaszcza pierwszych siedmiu rozdziałów). 

Niewykluczone więc, że – jeśli chodzi o pojedyncze wersy – kodeksy Synajski, Aleksandryjski 

i Bezy mogą zawierać bardziej pierwotny tekst. Inne dwa istotne świadectwa zawierające 

fragmenty Ewangelii Jana to odkryte niedawno papirusy P66 i P75 – obydwa datowane mniej 

więcej na rok 200. P66 zdradza pewne podobieństwa zarówno do kodeksu Watykańskiego, jak i 

Synajskiego czy Bezy, zaś P75 jest zbliżony przede wszystkim do Kodeksu Watykańskiego. 

Niektóre wersety tekstu Jana pierwotnie miały prawdopodobnie bardziej zwięzłą formę od tej, 

którą dziś znamy z greckich rękopisów (np. poruszenie się wody w sadzawce Betesda J 5,3a-4). 

Świadczą o tym cytaty z Ojców Kościoła oraz starożytne tłumaczenia, na przykład syryjskie. 

Czasami niektórzy kopiści dodawali do lapidarnych i niejasnych wersetów całe frazy zawierające 

krótkie wyjaśnienia, a te z czasem przeniknęły do samego tekstu. Są ostatecznie różne teorie, 

dominują 3: 

 Tekst Ewangelii Janowej stanowi pogłębienie wcześniej istniejącego materiału 

 Tekst powstał w takiej formie na skutek eliminacji błędów i dokonywania korekst tekstu 

 Wcześniejszy materiał został rozszerzony w apekcie liturgicznym i homiletycznym, w celu 

obrony przed judaizmem. 

b. Słownictwo i styl 

 Słownictwo u Jana jest „ubogie”. Często powtarzają się te same słowa. Słownictwo jest 

wyselekcjonowane, dobrane, określane mianem sapiencjalnego, zakorzenione w kulcie, 

teologii, ST i tworzy tzw. „styl janowy”. W skład tego stylu, oprócz słownictwa należą 
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techniki janowe: 

 Błędne rozumienie słów Jezusa. Mówiąc o sobie lub głosząc orędzie zbawienia, Jezus 

często posługuje się językiem figuratywnym i metaforami. Jego słuchacze lub rozmówcy 

niejednokrotnie opacznie pojmują wypowiadane przez niego słowa-metafory, skupiając 

się na ich dosłownym znaczeniu. To jest dla Jezusa okazją, by dokładniej wyjaśnić 

głoszoną naukę. Taki zabieg stylistyczny częściowo może być efektem świadomego 

działania autora lub jedną z najstarszych form katechezy chrześcijańskiej. Janowe 

metafory w pewnym sensie są odpowiednikiem przypowieści synoptyków: (1) według 

Ewangelii Jana królestwo Boże jest obecne pośród nas w osobie Jezusa; (2) także u 

synoptyków przypowieści często pojmowane są opacznie (por. J 2,20; 3,4; 4,11; 6,26; 

8,33; 11,11-12.24; 14,5-8). Prawdopodobnie w podobnym stylu wyglądały homilie na 

zebraniach liturgicznych, albo katechezy dla katechumenów. 

 Ironia. Przeciwnicy Jezusa często wypowiadają się o Nim z niewiarą, z nutą ironii i 

sarkazmu lub w sposób pogardliwy, a w najlepszym razie nie udaje im się wyrazić tego, 

co chcieliby powiedzieć. Jednak dzięki zastosowaniu literackiej ironii ich wypowiedzi 

niejednokrotnie są prawdziwe i posiadają głęboki sens, którego – paradoksalnie – 

autorzy wypowiedzi nie są sobie w stanie nawet uświadomić (zob. J 3,2; 4,12; 6,42; 7,28-

29. 35; 8,22; 9,24. 40; 11,48-50; 12,19; 19,3. 14. 22). 

 Podwójne znaczenie. W wypowiedziach Jezusa często mamy do czynienia z grą słów 

polegającą na odwoływaniu się do ich hebrajskiego lub greckiego znaczenia (por. J 3,3; 

8,13.17; 7,8; 13,1; 15,21; 19,30). Autor czwartej Ewangelii stosuje równocześnie kilka 

poziomów znaczenia jednej i tej samej narracji lub tej samej metafory (tzw. język 

figuratywny). Jest to zrozumiałe, jeśli pamiętamy o okolicznościach, w jakich powstawała 

Ewangelia. Podstawowe znaczenie słowa wynika z historycznego kontekstu Ewangelii – z 

życia Jezusa. Ludzie, którzy słuchali Mistrza i widzieli Jego czyny, siłą rzeczy 

interpretowali Jego słowa i dzieła przez pryzmat własnego sposobu myślenia i tradycji 

religijnej, w której się wychowali. To jest tzw. historyczne znaczenie perykopy. Istnieje 

jednak także inne, głębsze znaczenie słów i czynów Jezusa – jest ono uchwytne dla 

wierzących kolejnych pokoleń, należących do wspólnoty chrześcijańskiej. Wraz z 

upływem czasu, gdy orędzie Jezusa było głoszone we wspólnotach młodego Kościoła i 

gdy stopniowo stawało się przedmiotem modlitwy i liturgii, jego przesłanie stawało się 

coraz bardziej wyraziste i zrozumiałe. Innymi słowy, chrześcijanie drugiego i trzeciego 

pokolenia mogli pełniej rozumieć, co Jezus miał na myśli, niż ludzie słuchający Go w 
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Galilei i Jerozolimie za Jego życia. Czasami rzecz dotyczyła głębszego poznania misji 

Jezusa – i tak zrozumiano, że gdy Mistrz wspominał o świątyni, która zostanie zburzona i 

odbudowana w ciągu trzech dni, w rzeczywistości mówił o świątyni swego ciała (zob. J 

2,20). Innym razem pełniejsze zrozumienie Ewangelii dotyczyło świadomości istnienia 

Kościoła i sakramentów (zwłaszcza chrztu i Eucharystii). Żyjąc tymi sakramentami, 

wspólnota mogła dostrzec głębsze ich znaczenie przez pryzmat słów Jezusa o „wodzie 

żywej” i „chlebie życia” (zob. J 1,29.31; 2,8.20; 3,5; 4,11; 6,35-38; 9,7; 11,4; 13,1-17; 

19,36). Jezus przychodzi z innego świata, „ z góry”, jednak mówi językiem tego świata. Ci, 

którzy Go spotykają, a których doświadczenie ogranicza się tylko do owego niższego 

poziomu, siłą rzeczy opacznie rozumieją słowa o wodzie, chlebie, ciele, itp. Także 

zadaniem czytelników Ewangelii będzie zrozumieć duchowe znaczenie słów Mistrza, a 

powtarzająca się wiele razy sytuacja zaskoczenia czy niezrozumienia jest zaproszeniem, 

by Jego słowa przyjąć w wierze. 

 Inkluzje. Kończąc dany fragment, Jan dość często wspomina lub czyni aluzję do jakiegoś 

szczegółu, który wcześniej pojawił się na samym początku fragmentu. W ten sposób – 

poprzez takie wyraźne zaznaczenie i powiązanie początku i końca – perykopa staje się 

samodzielną jednostką literacką (zob. J 1,19.28; 2,1.4; 4,54; 9,41; 10,40; 11; 40; 19,14-

16.36-37; 20,28; 21,13). 

  Przejścia: dialog – monolog. Zdarza się, że Jezus zaczyna z kimś rozmowę, jednak w 

trakcie jej trwania druga strona schodzi na dalszy plan, a Jego słowa nabierają charakteru 

uniwersalnego. Takie fragmenty Ewangelii mogą być poniekąd rezultatem połączenia 

kilku mów w jedną całość w czasie ostatniego etapu redakcji. Jednak dzięki temu słowa 

Jezusa wychodzą poza kontekst historyczny i nabierają uniwersalnego znaczenia (zob. 

3,16; 10,1-18; rozdziały 14-17).  

 Podwójne wypowiedzi. Niektóre wypowiedzi Jezusa są dokładnym powtórzeniem innych 

Jego słów, wypowiadanych przy innej okazji. Sądzę, że w takich przypadkach mamy do 

czynienia z nauką, która w różnych sytuacjach mogła być powtarzana, czasem z drobnymi 

poprawkami i uzupełnieniami. Mogło być również tak, że redaktor, znając dwie tradycje 

dotyczące tego samego wydarzenia, nie chciał stracić żadnej z nich i dlatego, redagując 

księgę już po śmierci ewangelisty, włączył do tekstu drugi wariant, umieszczając go we 

właściwym kontekście, często blisko pierwszej wersji. Niekiedy podwójne wypowiedzi 

korespondują z podwójnym znaczeniem słów Jezusa. W takich sytuacjach Jan zawsze 

zwraca uwagę na obydwa znaczenia, przekazując pierwsze w pierwszej wersji, a drugie – 
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w drugiej wersji (zob. J 3,31-36; 5,26-30; 6,51-58; 8,13-18; 10,7.9; 10,11.14; 12,44-50; 

13,1-30; 16,4-33). 

c. Symbolika 

Widząc symboliczny charakter IV Ewangelii, wielu uczonych redukowało jej walor historyczny. 

Ale symbolika janowa zakorzenia się w pismach prorockich, posiada charakter konkretny i 

egzystencjalny. Ewangelię Janową należy odczytywać na dwóch płaszczyznach: 

 Wydarzeń i wypowiedzi Jezusa historycznego 

 Zrozumienia tego przez wspólnotę uczniów i innych słuchaczy (filtracja doświadczeniem 

chrześcijańskim) 

„iść za Jezusem” = „stać się Jego uczniem” (1,37-38; 1,43; 8,12) 

„pneuma=wiatr”; „pneuma=Duch Św.” (3,8) 

„Wywyższyć – wąż na pustyni”; wywyższyć – Syna Człowieczego, ukrzyżowanie/chwała” (3,14; 

8,28; 12,32) 

„Świątynia Jerozolimska” – „Świątynia ciała Jezusa” (2,21) 

„Ślepota niewidomego” – „ślepota faryzeuszów, ich zamknięcie na światło wiary” (9,41) 

„Noc Judasza”= „noc jego duszy” (13,30) 

„Wskrzeszenie Łazarza”= „ożywienie duchowe” (11) 

 Symbolika cyfr. Już w ST 3 i 7 mają znaczenie symboliczne (3=pełnia; 7=świętość spraw i 

doskonałość Boża).  

„Trzy”: 1,1: Logos; 6,54-57: spożywać Chleb życia; 21,15-17: pytanie o miłość Piotra 

„Siedem”: na początku i na końcu Ewangelii „Tydzień”. Niektórzy dzielą całość na 7 części, wg. 

Świąt żydowskich; 7 tytułów mesjańskich (1,29-51): Baranek Boży, Syn Boży, Rabbi, Mesjasz, 

Jezus syn Józefa z Nazaretu, Król Izraela i Syn Człowieczy; 7 razy „JA JESTEM” (imię Boga): 4,26; 

6,20; 8,24.28; 13,19; 18,56; 7 obrazów: chleb życia, światłość świata, brama owiec, dobry 

pasterz, zmartwychwstanie i życie, droga, prawda i życie, prawdziwy krzew winny. 7 znaków 

Jezusa (Kana, Syn urzędnika, paralityk, chleb, chodzenie po wodzie, niewidomy od urodzenia, 

Łazarz) 

d. Formy literackie 

 Opis i Opowiadanie. Charakteryzują się następujacymi elementami: kilku uczestników 

oraz jakieś przekształcenie: sytuacja wyjściowa, akcja, sytuacja zmieniona. Niektóre 

opowiadania posiadają oryginalny charakter, którego nie da się zaklasyfikować do jakiejś 

grupy utworów biblijnych czy hellenistycznych. Różne schematy zostały tu bowiem 

dostosowane do potrzeb własnej chrystologii w określonym kontekście wspólnoty. 
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Dlatego nabierają charakteru opowiadań symbolicznych. (Np. J 5-12 ukazują motyw 

odrzucenia Jezusa przez Żydów, próbę ukamienowania Go. Jest to odzwierciedlenie 

sytuacji chrześcijan pod koniec I w. Wspólnota janowa kierowała apel do Żydów, ale 

została odrzucona (J 9). Ewangelista ukazuje proces niewiary, który odzwierciedla 

sytuację poza obrębem życia Jezusa historycznego). 

 Dialogi. Kultura grecka posługiwałą się dialogami w przekazywaniu myśli filozoficznej 

(Platon). U Jana są one nieco inne, pełnią funkcję symboliczną i dydaktyczną. Są też ujęte 

inaczej niż u synoptyków (tam zazwyczaj dialog lub spór dotyczący pojedynczej kwestii). 

U Jana dialogi obejmują całe ciągi narracyjne i przy okazji dokonują całej wykładni 

doktrynalnej, wplecionej niejako w dialog. U synoptyków Żydzi atakują Jezusa 

historycznego, a u Jana Jezusa wiary…(a przez to akcentuje się tożsamość 

chrześcijaństwa wobec judaizmu oraz wobec świata grecko-rzymskiego). W dialogach 

Jezusa zamiast przypowieści pojawiają się alegorie: o chlebie życia (6,27-58), o wodzie 

żywej (4,8-15), o bramie i dobrym pasterzu (10,1-18), o prawdziwym krzewie winnym 

(15,1-10).  

 Logia. Wypowiedzi i mowy Jezusa. Wspólnota Janowa korzystała z form przekazu 

stosowanego w judaizmie synagogalnym: prawdy wiary przekazywane przez 

opowiadania –haggady, a normy moralne w formie sentencji (halacha). Stąd IV 

Ewangelia umieszcza chrystologię w narracji, a etykę w formie sentencji rozwijających 

logia Jezusa. A zatem słowa Jezusa zostały wplecione w kontekst narracyjny, albo w 

wypowiedzi tworzono narrację. W mowach zauważa się kumulację niezależnych logiów 

za pomocą słów kluczowych. Jest to technika znana też Pawłowi: ʻaruzîm (nanizanie 

pereł na sznur).  

e. Gatunek literacki 

 Zakończenia IV Ewangelii: „zapis znaków w celu wzbudzenia wiary w Jezusa Mesjasza i 

uczestnictwo w życiu wiecznym” (20,30-31); „świadectwo umiłowanego ucznia, spisane 

przez niego, które jednak nie wyczerpuje całej działalności Jezusa” (21,24-25). 

 Ewangelia. Porównywano ewangelie z grecko-rzymskimi biografiami, ale w przypadku 

Jezusa mamy doczynienia z wielką nowością, schemat: zejście-wejście (katabasis-

anabasis). Podobnie jak dzieło Marka, IV Ewangelia ma rozwiać fałszywy obraz narosły 

wokół Jezusa (świat żydowski i grecko-rzymski), ukazać prawdę o Zbawicielu i dostarczyć 

właściwy model do naśladowania.  

 



10 
 

3. Struktura literacka IV Ewangelii 

a) Problem kolejności rozdziałów u Jana 

Pomiędzy różnymi częściami Ewangelii Jana pojawiają się nagłe przeskoki, stąd wielu badaczy 

próbowało zmieniać kolejność rozdziałów (takie próby nie mają żadnego poparcia w 

rękopisach). I tak na przykład niektórzy uczeni umieszczali szósty rozdział przed piątym, 

ponieważ rozdział czwarty kończy się sceną w Galilei, gdzie toczy się również akcja szóstego 

rozdziału, natomiast cały rozdział piąty opisuje wydarzenia mające miejsce w Jerozolimie. Takie 

próby nie są potrzebne. Jan przedstawia nam pewien schemat publicznej działalności Jezusa i 

nie przejmuje się przeskokami chronologicznymi (czasem są one wręcz zamierzone – np. 

sekwencja siedmiu dni w pierwszym i drugim rozdziale). Jako schemat opisu publicznej 

działalności Jezusa autor wykorzystuje sekwencję świąt żydowskich, ale nie przykłada zbyt 

wielkiej uwagi do tego, co działo się między poszczególnymi świętami (zob. J 7,19; 10,26-27). 

Zmieniając kolejność rozdziałów i próbując ustalić właściwą chronologię Ewangelii, dajemy 

pierwszeństwo zasadzie porządkowania tekstu, która dla ostatecznego redaktora była mniej 

istotna. Zresztą trudno podejrzewać autora o to, by on sam nie dostrzegał oczywistych 

niespójności. Natomiast teoria, jakoby pomieszanie kolejności rozdziałów nastąpiło 

przypadkowo, to czysta spekulacja. 

b) Kompozycja Ewangelii Jana 

Narracja Ewangelii rozwija się zgodnie ze starannie opracowanym planem, lecz słowo „plan” czy 

„kompozycja literacka” należy rozumieć nie tyle przez pryzmat zachodniej, co raczej semickiej 

koncepcji literatury. Niektóre wątki zachodzą na siebie, co znacznie utrudnia ustalenie struktury 

literackiej. Czasem w narracji różne wątki rozwijają się równolegle i niezależnie od siebie – w 

takich przypadkach nasz podział będzie się zmieniał, zależnie od tego, który motyw zechcemy 

wyeksponować jako główny. Mając to na uwadze, nie będziemy starali się wprowadzać 

wyraźnych i jednoznacznych podziałów tekstu, lecz jedynie wskażemy główne wątki, które 

powinniśmy śledzić przy lekturze księgi. Plan Ewangelii Jana, w jej obecnej postaci, przedstawia 

się następująco: 

c) Struktura ogólna Ewangelii wg św. Jana 

 

  J 1,1-18 PROLOG 

 Przedstawienie Słowa Wcielonego i streszczenie dotyczące charakteru 

Jego działalności. 

   J 1,19 – 12,50  

CZĘŚĆ PIERWSZA: 
  KSIĘGA ZNAKÓW 

 Słowo objawia się światu i swoim, lecz swoi go nie przyjmują. 
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   J 13,1 – 20,31  

CZĘŚĆ DRUGA: 

  KSIĘGA CHWAŁY 

 Tym, którzy Je przyjmują, Słowo objawi swą chwałę, powracając do Ojca 

w chwili śmierci, w zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu. W pełni 

uwielbione Słowo przekazue Ducha życia. 

  

  J 21,1– 25 EPILOG 

Zmartwychwstały kilka razy ukazuje się w Galilei; każdy z epizodów ma 

znaczenie teologiczne. 

 

d) Struktura szczegółowa Ewangelii wg św. Jana 

PROLOG (J 1,1-18) 

CZĘŚĆ PIERWSZA – Księga znaków (J 1,19-12,36) 

Sekcja pierwsza – Pierwszy tydzień nowego stworzenia (J 1,19-2,12) 

Sekcja druga – Instytucje i przedstawiciele Izraela a Jezus (J 2,13– 4,54) 

a) Zastąpienie instytucji Starego Testamentu 

 Kana – zastąpienie żydowskich oczyszczeń (J 2,1-11) 

 Jerozolima – zastąpienie instytucji świątyni (J 2,13-25) 

 Nikodem – zastąpienie konieczności bycia urodzonym jako syn Narodu Wybranego (J 3,1-

36) 

 Samarytanka – zastąpienie kultu sprawowanego w Jerozolimie (J 4,1-42) 

 Drugi cud w Kanie zamykający całą sekcję (J 4,43-54). 

b) Reakcje przedstawicieli różnych warstw społecznych 

 Przedstawiciele oficjalnych nurtów judaizmu Jerozolimy władze świątynne (J 2,13-25) 

 Faryzeusz Nikodem (J 3,1-36) 

 Samarytanie (J 4,1-42) 

 Urzędnicy królewscy (Galilejczycy) (J 4,43-54) 

Sekcja trzecia – Święta Izraela a Jezus (J 5,1-10,42) 

a) Zastąpienie świąt Starego Testamentu 

 Szabat – Jezus, nowy Mojżesz, zastępuje przepisy Szabatu (J 5,1-47) 

 Święto Paschy – Chleb Życia – objawiająca się mądrość i Eucharystia zastępuje mannę (J 

6,1-71) 

 Święto Namiotów – Źródło wody żywej i Światło świata zastępuje obrzędy wody i światła (J 

7,1– 10,21) 
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 Święto Poświęcenia świątyni – Jezus konsekrowany w miejsce ołtarza świątynnego (J 10,22-

42) 

b) Wątek życia (zapoczątkowany w J 2,1– 4,54) rozwijany jest w J 5,1– 7,52, natomiast w J 8,1-

10,42 rozwijany jest wątek światła (zwłaszcza w perykopie o uzdrowieniu niewidomego od 

urodzenia). 

 

Sekcja czwarta – Wskrzeszenie Łazarza i wjazd Jezusa do Jerozolimy (J 11,1-12,36) 

a) Wskrzeszenie z martwych Łazarza bezpośrednio prowadzi do potępienia Jezusa. Łazarz jest 

obecny przy namaszczeniu Jezusa na dzień pogrzebu (J 12,1-8), natomiast entuzjazm wywołany 

cudem inicjuje wydarzenia Niedzieli Palmowej (J 12,9-36). Wskrzeszenie z martwych Łazarza to 

moment kulminacyjny połączonych z sobą wątków życia i światła.  

 

CZĘŚĆ DRUGA – Księga chwały (J 13,1-20,31) 

Sekcja pierwsza – Ostatnia Wieczerza (J 13,1-17,26) 

a) Obmycie stóp apostołom i zdrada (J 13,1-30) 

b) Ostatnia mowa Jezusa 

 Część pierwsza (J 14,1-31, powt. w J 16,4-33)  

 Część druga (J 15,1-16,3)  

 Część trzecia (J 17,1-26) 

Sekcja druga – Męka i śmierć Jezusa (J 18,1-19,42) 

a) Scena w ogrodzie (J 18,1-12) 

b) Przesłuchanie przed Annaszem; zaparcie się Piotra (J 18,12-27) 

c) Proces przed Piłatem (J 18,28-19,16) 

d) Ukrzyżowanie, śmierć, złożenie do grobu (J 19,17-42) 

Sekcja trzecia – Zmartwychwstanie, wniebowstąpienie, zesłanie Ducha Świętego (J 20,1-36) 

EPILOG (J 21,1-25) 

4. Autor 

Ewangelia Jana jest relacją naocznego świadka ukrzyżowania (zob. J 19,35). Był nim uczeń, 

którego Jezus miłował (zob. J 19,26). W J 21,20.24 czytamy, że ów anonimowy umiłowany uczeń 

Pana „daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał”. Święty Ireneusz (ok. 180 r. po Chr.) 

utożsamia go z Janem, który żył w Efezie aż do czasów Trajana (ok. 98 r. po Chr.). Według 

niego Jan miałby być autorem również Apokalipsy i 3 listów. Ireneusz, gdy był jeszcze 
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chłopcem, znał Polikarpa, biskupa Smyrny, a ten z kolei miał znać Jana. U Ireneusza można 

znaleźć też odniesienia do problematyki gnozy, która dotykała wówczas wspólnotę 

chrześcijańską, które Ewangelia Jana ma również wykorzeniać. To utożsamienie umiłowanego 

ucznia z Janem Ewangelistą i synem Zebedeusza z czasem zyskało powszechną akceptację w 

prawie całym Kościele. Niekiedy opowiadano, że Jan, pisząc Ewangelię, korzystał także z pomocy 

innych osób. Niektóre wczesne źródła (Polikrates II w., Kanon Muratori II w., Euzebiusz z Cezarei  

IV w.) ukazują istnienie innej osoby, Jana Prezbitera, Jan Efeskiego, lub Jana Ewnagelisty, 

niekoniecznie tożsamego z synem Zebedeusza. Jednak dzisiaj wiadomo, że przypuszczenia 

pochodzące z końca drugiego wieku i dotyczące osób żyjących wiek wcześniej zbyt często były 

upraszczane, zaś tradycja dotycząca autorstwa świętych ksiąg niejednokrotnie kładła większy 

nacisk na autorytet (=auctor) osoby stojącej za tekstem biblijnym, która gwarantuje 

autentyczność przekazu, niż na kwestię, w jakim stopniu konkretna osoba uczestniczyła w 

spisywaniu i redakcji pism nowotestamentalnych. Tego typu wątpliwości nie negują faktu, że – 

jak naucza Kościół rzymskokatolicki – Ewangelie są mocno zakorzenione w tradycji ustnej, która 

sięga czasów Jezusa i została zapoczątkowana przez Jego uczniów. Jednym z takich towarzyszy 

Jezusa był umiłowany uczeń Pana. Sposób ukazania go poprzez kontrast z Piotrem (zob. J 13,23-

36; 18,15-16; 20,1-10; 21,20-23 – zdaje się jakoby prezentował głębsze poznanie i bliskość z 

Jezusem), a także jego obecność w scenach, w których Ewangelie synoptyczne nie wspominają 

nikogo z Dwunastu (zob. J 19,26-27) sugerują, że autor Ewangelii być może nie był apostołem. 

Zresztą sam termin „apostoł” nigdy nie pojawia się w pismach Janowych. Niezależnie od tego, 

kim byli umiłowany uczeń i ewangelista, czwartą księgę Nowego Testamentu nazywamy 

Ewangelią Jana. Jest to o tyle uzasadnione, że umiłowany uczeń rzeczywiście „zaświadcza o 

Jezusie”, a zatem jest żywym źródłem tradycji czwartej Ewangelii. Tak rozumiana rola Jana 

wyjaśnia niektóre cechy tekstu: 

a) Znajomość Palestyny 

Jan doskonale wie, gdzie znajdują się Betania (zob. J 11,1.18), ogród po drugiej stronie 

płynącego zimą potoku Cedron (zob. J 18,1), portyk Salomona świątyni jerozolimskiej (zob. J 

10,23), sadzawka Betesda (zob. J 5,2), sadzawka Siloam (zob. J 9,7) oraz Lithostrotos (zob. J 

19,13). Miejsca te nie są wprawdzie wzmiankowane w innych ewangeliach, ale odkrycia i 

dowody zewnętrzne świadczą o dokładności informacji topograficznych Jana. Inne lokalizacje, o 

których wspomina Jan – mam na myśli Betanię ( zob. J 1,28) czy Ainon (zob. J 3,23) – nie zostały 

dotąd zidentyfikowane. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy zbyt pochopnie uciekać się do 

interpretacji symbolicznej tych nazw. 
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b) Znajomość zwyczajów i obrzędów judaizmu. 

W tekście wzmiankowane są święta żydowskie (zob. J 5,10; 6,4; 10,22), a pojawiające się przy 

okazji świąt dialogi zdradzają niezłą znajomość obrzędów związanych z danym świętem oraz 

jego teologii. W tekście mamy też odwołania do innych zwyczajów żydowskich – zarówno 

bezpośrednie (np. przepisy dotyczące czystości rytualnej w J 2,16; 19,28 oraz baranka 

paschalnego w J 19,36), jak i pośrednie (np. sposób wykonania tuniki arcykapłana opisany w J 

19,24). Chociaż tradycja Janowa pozostaje w silnym związku z kulturą Palestyny (o czym niżej), 

to jednak nie ma wątpliwości co do tego, że była ona głoszona na terenie znacznie szerszym niż 

pierwotny obszar publicznej działalności Jezusa. Przyznaje to sam ewangelista (zob. J 2,22), 

przypominając przy tej okazji obietnicę zesłania Ducha-Parakleta (zob. 16,12-14), który miał 

doprowadzić uczniów do poznania całej prawdy. Kontekstem Ewangelii są wydarzenia związane 

z wyłączeniem chrześcijan z synagogi (zob. J 9,22). Wydaje się, że tego typu polityka żydowska 

wobec sekty chrześcijańskiej, czyli tzw. minim – tak było postrzegane chrześcijaństwo z punktu 

widzenia judaizmu – została zapoczątkowana już w połowie lat osiemdziesiątych I stulecia i była 

stosowana na szeroką skalę w pierwszych latach II wieku. Zdarzało się, że pobożni żydzi, 

należący do synagogi, zabijali chrześcijan (zob. J 16,2), a w konsekwencji szybko stali się wrogą 

grupą, od której chrześcijanie się odcinali i do której żywili szczególną niechęć. Nawet Jezus 

przemawia czasami jak ktoś, kto nie do końca chce utożsamiać się z przedstawicielami judaizmu: 

„Czy w waszym Prawie nie ma zapisu?” (J 10,34); „Słowo zapisane w ich Prawie” (J 15,25). W 

przeciwieństwie do Jezusa z Ewangelii synoptycznych, Jezus Jana otwarcie mówi o swoim 

Bóstwie i preegzystencji (zob. J 8,58; 10,30-38; 14,9; 17,5). Odbiera cześć jako Bóg (zob. J 20,28), 

a zasadniczym przedmiotem Jego sporu z „żydami” nie jest łamanie przepisów szabatu, lecz fakt, 

iż – w przekonaniu żydów – On sam czyni siebie równym Bogu (zob. J 5,16-18). Niektóre czyny 

Jezusa, takie jak rozmnożenie chlebów i otwarcie oczu niewidomemu, zapoczątkowały długie 

dyskusje, na które składają się refleksja teologiczna oraz debata prowadzona zgodnie z 

żydowskimi zasadami interpretacji Biblii (zob. J 5,30-47; 6,30-50). U Jana, zupełnie inaczej niż w 

tradycji synoptycznej, Samarytanie uwierzyli w Jezusa bez pośrednictwa Jego uczniów (zob. J 

4,28-40). Tego typu różnice stają się zrozumiałe, gdy przyjmiemy do wiadomości, że tradycja o 

Jezusie wywodząca się od umiłowanego ucznia z czasem została wzbogacona o nowe elementy, 

które stanowią owoc doświadczania wspólnoty Janowej. Ten proces trwał wiele lat. Początkiem 

tradycji jest moment, gdy Jezus został przyjęty przez uczniów jako ostatni z proroków i jako 

Mesjasz, na którego czekali Żydzi (zob. J 1,40-49). Następnie Ewangelia wykracza poza ramy 

religijnych oczekiwań i zmierza ku czemuś większemu (zob. J 1,50) – Jezus jest kimś więcej niż 
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tylko Synem Człowieczym, który zstąpi z nieba na ziemię na końcu czasów. Jego godzina już 

nadeszła. On już zstąpił z nieba. Na tym właśnie polega tajemnica Jego posługi. Wszystko, co 

mówi i czyni, jest tym, co poznał, kiedy był z Bogiem, zanim Słowo stało się ciałem (zob. J 5,19; 

6,32-35). Nauczyciele Izraela uwierzyli Mojżeszowi, gdy ten zszedł z góry Synaj, gdzie rozmawiał 

z Bogiem, a następnie powtórzył ludowi wszystko, co zostało mu powiedziane. Jezus nie musiał 

wchodzić na górę. On zstąpił z nieba, gdzie widział Boga – dzięki temu każdy, kto w Niego wierzy, 

nigdy nie będzie sądzony. Gdy czytamy Ewangelię Jana, nasuwa się myśl, że to właśnie 

Samarytanie jako pierwsi zaczęli postrzegać Jezusa jako Syna Człowieczego, który zstępuje z 

nieba – podobnego, a zarazem przewyższającego Mojżesza. Pamiętajmy, że u Jana żydowscy 

przeciwnicy Jezusa uważają go za Samarytanina (por. J 8,48). Możemy podejrzewać, że 

ewangelista – wyjątkowo uzdolniony mistrz pióra; ktoś, kto z wielu nici teologicznej refleksji 

utkał spójne sukno tradycji – sam był uczniem umiłowanego ucznia Pana. To by też tłumaczyło, 

dlaczego autor księgi pisze o umiłowanym uczniu w trzeciej osobie. Z tego z kolei wynika, że 

okres życia umiłowanego ucznia pokrywa się z czasem intensywnego rozwoju wspólnoty 

Janowej (być może właśnie wtedy miały miejsce wydarzenia związane z wykluczeniem 

chrześcijan z synagogi). Jeśli rzeczywiście tak było, to znaczy, że Ewangelia Jana jest pewnego 

rodzaju syntezą wcześniejszej tradycji, która później została utrwalona na piśmie, oraz próbą 

zebrania osobistego doświadczenia i refleksji autora, którymi umiłowany uczeń dzieli się z 

innymi. 

c) Kim jest umiłowany uczeń?  

Od początku IV Ewangelii pojawia się tajemniczy anonimowy uczeń, który jest uczniem Jana 

Chrzciciela (1,41), potem pojawia się uczeń znany arcykapłanowi, który wchodzi na wewnętrzny 

dziedziniec podczas procesu Jezusa (18,15-16). Gdy Jezus zapowiada zdradę Judasza, zostaje on 

określony „uczniem, którego Jezus miłował” (13,23). On jest pod krzyżem, otrzymuje w darze 

Matkę Jezusa i jest świadkiem otwarcia boku Jezusa. Pojawia się w poranek zmartwychwstania i 

towarzyszy Piotrowi do grobu (20,2-9). Po nieudanym nocnym połowie to on rozpoznaje Pana 

(21,7). To on ma szczególną rolę daną przez Pana świadczy o prawdziwości spisanej Ewangelii 

(21,20-25).  

 Niektórzy sądzą, że jest to postać symboliczna, model doskonałego ucznia, 

chrześcijaństwa charzyzmatycznego. 

 Postać historyczna znana we wspólnocie. 

 Padają też konkretne propozycje identyfikacji: Juda, brat Pański, Maciej, Apollos, 

Judaszem (sic!), Andrzejem, Filipem, Pawłem, Benjaminem, Tomaszem, Bogatym 
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młodzieńcem, Natanaelem, Janem Markiem, Łazarzem, Marią z Betanii (!), Marią 

Magdaleną (!) czy Samarytanką (!) 

 Jan Prezbiter wzmiankowany przez Papiasza, uczeń Apostołów, który podyktował 

mu Ewangelię. Ale Prezbiter nie jest koniecznie określeniem konkretnej osoby, 

może oznaczać osobę starszą wiekiem, lub godność we wspólnocie. Jan Prezbiter 

może być ostatnim redaktorem-wydawcą IV Ewangelii (według niektórych 

związanym z kręgami kapłańskimi). 

 Umiłowany Uczeń jest jednak najczęściej identyfikowany z Janem, synem 

Zebedeusza i Salome, bratem Jakuba. Zarówno stare świadectwa (do II w.) jak i 

niektórzy egzegezi nowożytni. Również synoptycy potwierdzają szczególną 

pozycję apostoła Jana, szczególne uczucie i więź z Jezusem (obecność przy 

wyjątkowych wydarzeniach). Po zmartwychwstaniu, Jan uważany z filar Kościoła 

(Ga 2,9). Według jednej z tradycji Jan miał po soborze Jerozolimskim (49 r.) udać 

się z Maryją do Efezu. Tam znajduje się jego grób. Umiłowany uczeń, autor 

ewangelii jest więc związany ze wspólnotą w Efezie, który był nazywany 

kościołem Janowym lub szkołą Janową.  

 

5. Adresaci. Pojawiają się różne możliwości. Patrząc na tekst ewangelii można dojść do 

wniosku, że ma służyć nawracaniu Samarytan i Żydów, lub do podtrzymania i pogłębienia 

wiary chrześcijan i do sprawowania liturgii. Te rozbieżności świadczą o kilku etapach 

powstawania IV Ewangelii (o czym niżej). W zakończeniu ewangelii pojawiają się jacyś 

„wy” (21,24: wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe – Ewangelista (my) mówi do 

jakiś „wy”).  

 Wspólnota chrześcijan zostaje wyrzucona z oficjalnego judaizmu (ok. 90 r.). Żydzi 

nie byli jednak przychylnie traktowani w Cesarstwie Rzymskim. A Chrześcijan 

traktowano jako odłam judaizmu, doświadczali więc podobnie jak Żydzi 

„antysemityzmu”. Ale był to antysemityzm, który wynikał z ich separacji i 

swoistego ekskluzywizmu. Jan w swojej Ewangelii kieruje niejako apel do 

pogańskiego świata, który reprezentuje Piłat: Jezus jest niewinny… Po odłączeniu 

z synagogi, pojawiły się liczne zarzuty kierowane przeciwko chrześcijanom przez 

Żydów: stąd i odpowiadzialność Żydów za śmierć Jezusa, którzy skazują Go z 

powodów religijnych, a tak naprawdę chodzi im o własne interesy. A przecież 

ostatecznie wszystko i tak zależy od Boga – nawet władza cesarska.  
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 W tak skomplikowanej sytuacji nie wystarczyło ukazać Jezusa jako zwycięskiego 

Syna Bożego. Trzeba było wyjaśnić, że plany Boże realizują się w trudnej i 

niepewnej sytuacji historycznej. Wiara prowadzi do prawdziwego życia, a 

odrzucenie potwierdza, że chrześcijanie nie są z tego świata. Jan pisze do 

cierpiącej wspólnoty, która może zwyciężyć dzięki wierze w Jezusa Mesjasza. 

 

6. Geneza i redakcja IV Ewangelii. 

Po zakończeniu dwóch pierwszych etapów redakcji Ewangelii Jana – mam na myśli przekazanie 

tradycji pochodzącej od umiłowanego ucznia i spisanie zasadniczej części księgi przez 

ewangelistę, co miało miejsce mniej więcej w drugiej połowie lat osiemdziesiątych I wieku – 

rozpoczęły się dalsze prace redakcyjne.  

 Dowodem na to jest fakt, że w księdze mamy dwa podsumowania pierwszej części 

Ewangelii (dotyczące wiary w Jezusa): jedno w rozdziale dziesiątym (10,42), drugie – w 

dwunastym (12,42).  

 Co więcej, mamy także dwa zakończenia całej Ewangelii: jedno w rozdziale dwudziestym 

(20,31), drugie – w dwudziestym pierwszym (21,24-25).  

 Ponadto wydaje się, że niektóre mowy Jezusa zostały spisane dwukrotnie.  

Można odnieść wrażenie, że praca redakcyjna polegała przede wszystkim na uzupełnianiu tekstu 

o nowe fragmenty (choć takie dodatki niezupełnie komponowały się z całością), zaś w 

mniejszym stopniu na wprowadzaniu zmian w samym tekście (np. w mowie Jezusa w czasie 

Ostatniej Wieczerzy; zob. J 13-17).  

Dlatego badacze przypuszczają, że zmiany dokonane w tekście nie były dziełem samego 

ewangelisty, który zapewne z większą swobodą traktowałby własny tekst, lecz późniejszego 

redaktora, któremu zawdzięczamy ostateczny kształt Ewangelii w takiej postaci, jaką znamy 

dzisiaj.  

Najstarszy, pochodzący z Egiptu i spisany na papirusie fragment Ewangelii (tzw. Rylands P52 

zawierający J 18,31-38) datowany jest na lata 135-150. Jeśli uwzględnimy czas potrzebny na 

przepisanie tekstu i dostarczenie go do Egiptu, wówczas będziemy musieli przyjąć, że Ewangelia 

powstała przed rokiem 125. Według świadectwa Ireneusza spisanie Ewangelii Jana przypada 

na okres panowania cesarza Trajana (98-117).  

Należy jednak pamiętać, że zanim tekst został utrwalony na piśmie, najpierw przez długie lata 

rozwijała się tzw. tradycja Janowa. Rozpoczęła się ona wraz ze świadectwem umiłowanego 

ucznia w okresie publicznej działalności Jezusa, następnie przez wiele lat przekazywana była 
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ustnie, rozwijała się wraz z rozwojem wspólnoty (Palestyna, od lat 40-50: Kościół domowy, gdzie 

była obecna Matka Jezusa), włączając etap nawracania Samarytan, Żydów, hellenistów, aż 

wreszcie została utrwalona na piśmie – najpierw częściowo (tzw. „księga znaków”, zob. J 20,30), 

a później w całości, dołączajac testament Jezusa dla wspólnoty. Ewangelista zadbał o zasadniczą 

strukturę tekstu (miało to miejsce około 90 r., możliwe, że w Efezie), a późniejszy redaktor nadał 

Ewangelii ostateczny kształt (ok. 100-110 r.). Praca redaktora przypada na czasy po rozłamie 

wspólnoty, o czym mówi się w listach Jana. Redaktor uznał autorytet Piotra nad owcami Jezusa 

(zob. J 21,15-17), każe przypuszczać, że nie było to takie oczywiste, biorąc pod uwagę osobę 

Diotrefesa – postaci krytykowanej w 3 J, 9-10 za to, że „chce być najważniejszy” w Kościele. 

Podobnie w 1 J 2,27, czytamy o odrzuceniu potrzeby istnienia dodatkowych nauczycieli. 

 

a) Źródła tradycji Jana: Stary Testament 

Stary Testament jest podsawowym źródłem tradycji janowej, choć nie ma tam wiele 

bezpośrednich cytatów (19: 7w wypowiedziach Jezusa, 6 w komentarzach ewangelisty, 4 w 

wypowiedziach tłumu, 1 Jana Chrzciciela i 1 w pamięci uczniów). Od 12,38 pojawiają się 

wzmianki ewngelisty dotyczące wypełnienia się Pisma w Jezusie. Bardziej zauważalne są jednak 

w IV Ewangelii motywy, tematy i postacie ST: 

 Tytuły Jezusa czerpią ze ST: Mesjasz, Sługa Boży, Król Izraela, Prorok 

 Odniesienia do: Mojżesza, Abrahama, Jakuba, Izaaka 

 Motywy odnoszące się do Paschy i exodusu („Ja Jestem”, chodzenie po morzu, chleb-

manna itp.) 

 ST, objawienie dane Izraelowi stanowi punkt wyjścia w rozumieniu przesłania janowego. 

Słowo skierowane do Izraela stało się w nim Ciałem (1,14), bo zbawienie bierze początek 

od Żydów (4,22). Słowo więc przyszło do swoich (1,11). Wzorcowo przyjęli Słowo: 

Abraham (8,56), Izajasz (12,38-41), Mojżesz (1,17; 9,28) i Jan Chrzciciel. Jednak Sam 

Jezus, o czym była mowa odżegnywał się częściowo od oficjalnego judaizmu („w waszym 

Prawie”). Jezus podkreśla nowość: przykazanie miłości (13,34).  

b) Wspólnota synagogalna 

Była już mowa o napiętych relacjch pomiędzy chrześcijanami a judaizmem przy okazji autorstwa, 

powiązań autora z judaizmem. Kwestia ta nie dotyczy wyłącznie autora, ale jest podłożem IV 

Ewangelii. Trzeba tu szczególnie podkreślić sytuację, która wytworzyła się po zburzeniu świątyni 

(70 r.). Żydzi w IV Ewangelii to nie tylko grupa etniczna, ale to przeciwnicy Jezusa, identyfikowani 

z przywódcami ofiacjalnego judaizmu, który po zburzeniu świątyni ukierunkował się na 
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przestrzeganie Prawa i interpretacje Pism, natomiast chrześcijan uznał za wrogi element, który 

trzeba usunąć. Wielu przywołuje tu tzw. 12 wezwanie w synagogalnej modlitwie 

błogosławieństw skierowanej przeciwko heretykom i nazarejczykom („niech zginą w jednym 

momencie i będą wymazani z księgi żyjących”). Była to swoista próba wyelimowania 

niebezpieczeństw zagrażających tożsamości judaizmu. Ale nie jest to jedyna możliwość 

interpretacji żydowskiego tła.  

Według różnych źródeł, po zburzeniu świątyni doszły do głosu prądy mesjanistyczne, które 

widziały w Jezusie nowego Dawida i chciały kontynuacji Jego panowania. Stąd pojawili się 

członkowie Jego rodziny, którzy zapragnęli piastowania władzy we wspólnotach 

judeochrześcijańskich. Historyk Euzebiusz powołuje się na Hegezypa (II w.), który zaświadcza o 

istnieniu grup „nazarejczyków” oraz „ebionitów” wewnątrz chrześcijaństwa. Do II powstania 

żydowskiego biskupami w Jerozolimie byli judeochrzescijanie. Stąd niektórzy sądza, że napięcia z 

Żydami mogły dotyczyć wewnętrznych spraw wspólnoty, orientacji judeochrześcijan 

nastawionych na panowanie ziemskie, dynastię Dawida a wspólnotę janową złożoną z 

poganochrześcijan. Niektórzy podkreślają, że IV Ewangelia podkreśla konflikt Jezusa z Żydami 

wtedy, gdy ewangelista wzmiankuje, że nawet Jego bracia nie wierzyli w Niego (7,5), w 8,31-59 

pojawiają się Żydzi, którzy wierzą w Jezusa. Uczeni dopatrują się tu polemiki z tzw. judaizującymi 

(np. Keryntos wspominany przez Ireneusza), znanymi ze wspólnot pawłowych. Ebionici 

natomiast nie wierzyli w bóstwo Jezusa, widząc w Nim jedynie wielkiego proroka  

 

c) Hellenizm 

Ewangelię Jana często nazywano pismem hellenistycznym. Język grecki, styl, figury literackie 

nawiazują do tej kultury. Niektóre abstrakcyjne pojęcia, takie jak: „światło” i „prawda”, a także 

oryginalna idea Słowa oraz dualistyczna wizja rzeczywistości (podział ludzi na tych, którzy żyją 

w świetle i ciemności, w prawdzie i fałszu) – wszystko to uważano kiedyś za wytwór greckiej 

myśli filozoficznej i misteryjnych religii pogańskich. Inni badacze szli jeszcze dalej, szukając 

źródeł myśli Jana we wschodnich sektach, takich jak mazdaizm.  

Mazdaizm, mazdeizm, kult staroirańskiego Ahura Mazdy (Pana Mądrego), boga Światła i Dobra, 

biorący swój początek w VIII w. przed Chr. wśród ludów Armenii i Azerbejdżanu, w okresie 

królestwa Urartu. Ahura Mazda był głównym bóstwem plemion medyjskich. Medyjskie 

duchowieństwo z plemienia Magów, zwane później magami, wypracowało szczegółowy rytuał 

składania ofiar Ahura Mazdzie i bóstwom jego otoczenia. Za pośrednictwem mazdeizmu, w 

którym były wyraźnie zachowane wierzenia i tradycje blisko spokrewnione z hinduskimi, mogły 
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one być wnoszone do innych późniejszych religii i mitologii.Mazdeizm jako religia pasterskich 

plemion medyjsko-perskich wyprzedził wystąpienie Zaratustry. Między Ahura Mazdą a jego 

wyznawcami - ludem pośredniczyła nie osoba proroka, lecz króla. U późniejszych władców 

achemenidzkich obok kultu Ahura Mazdy utrzymywał się starszy od niego kult Mitry, boga-

Słońca i Anahity - bogini-Jutrzenki. Z mazdeizmu biorą swój początek religie: Achemenidów po 

Cyrusie Wielkim i Kambizesie oraz Zaratusztry. Achemenidzi zastąpili osobę proroka Ahura 

Mazdy i zbawiciela Zaratusztry osobą panującego króla, Zaratusztra zaś dokonując reformy 

nadał mazdeizmowi postać zaratustrianizm. 

Inni wiązali ewangelię z podłożem hermetyzmu: „hermetycy (związani z bogiem Hermesem) byli 

wyznawcami nauk Platona, którzy przejęli od Żydów Aleksandryjskich ich warsztat interpretacji 

alegorycznej i rozwinęli żydowskie spekulacje na temat pierwszego człowieka Adama itp.” 

„Hermetyzm arkadyjski, gdy wyszedł poza obszar Grecji i wraz z wojskami Aleksandra Wielkiego 

dotarł do Egiptu, był religią współzawodniczącą z chrześcijaństwem; obiema religiami rządziły 

też pewne podobieństwa. Ich zasadniczym, wspólnym mianownikiem był Logos - Słowo, które 

jest Bogiem i było na Początku” (Harold Bloom). Przyjęcie objawienia mogło przyczynić się do 

„deifikacji” człowieka. Jednak najważniejsze pisma powstały w II-III w. czyli po Ewangelii 

Janowej. 

Uczeni sądzą, ze retoryka używana przez ewangelistę nawiązuje do stylu hellenistycznego, która 

miałby przekonać członków społecznosci hellenistycznych.U podstaw wszystkich tego typu teorii 

leży przekonanie, że specyficzna myśl Janowa nie mogła narodzić się w Palestynie, czyli w 

środowisku Jezusa z Nazaretu. Dopiero dwa nowe odkrycia, których dokonano w czterdziestych 

latach XX wieku, poważyły racje postaw radykalnego krytycyzmu. 

d) Rękopisy z Qumran 

Jednym ze wspomnianych odkryć są rękopisy znalezione w grotach Qumran niedaleko Morza 

Martwego. Pisma te powstały w okresie życia Jezusa i wcześniej. Stanowią one pozostałość 

biblioteki esseńczyków – jednej z żydowskich sekt. W odnalezionych tekstach znajdujemy wiele 

wyrażeń podobnych do sformułowań znanych z Ewangelii Jana, co do których eksperci zgodnie 

twierdzili kiedyś, iż nie mogą pochodzić z Palestyny. Oto kilka przykładów: podział rzeczywistości 

na sferę światłości i ciemności (zob. J 3,19-21); ludzie, którzy pozostają pod władzą anioła 

ciemności (zob. 1 J 5,19); osoby, które postępują według reguł światłości lub ciemności (zob. J 

8,12,1 J 1,5-7); życie w prawdzie (zob. 2 J 4; 3 J 4); umiejętność rozeznawania duchów (zob. 1 J 

4,1) czy też istnienie duchów prawdy i fałszu (zob. 1 J 4,6). Podobieństwo słów i idei widoczne w 

rękopisach z Qumran i Ewangelii Jana jest tak ewidentne, że teza jakoby Ewangelia Jana w 
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całości była wytworem świata nieżydowskiego jest dziś nie do utrzymania. Z kolei fakt, że 

podobieństwa dostrzegamy nie tylko w trzech listach Jana, lecz także w czwartej Ewangelii, 

stanowi kolejny argument za tym, że wszystkie te pisma mają jedno wspólne źródło. Nie ma 

dowodów na to, że autor/redaktor Ewangelii Jana znał teksty qumrańskie z pierwszej ręki. 

Raczej należy przypuszczać, że w tym przypadku mamy do czynienia z pośrednią znajomością 

myśli i sposobu pisania, jaki w tamtych czasach znany był w Qumran, a być może także w 

ówczesnej całej Palestynie. Inne interesujące obserwacje dotyczą podobieństw relacji o Janie 

Chrzcicielu do tego, co wiemy o wierzeniach esseńczyków. Umiłowany uczeń Jezusa początkowo 

prawdopodobnie był uczniem Jana Chrzciciela, zatem być może to właśnie Jan Chrzciciel stanowi 

źródło wpływów esseńskich w czwartej Ewangelii. To, iż wiele sformułowań wspólnych tradycji 

Jana Chrzciciela i wspólnoty z Qumran pojawia się w mowach Jezusa zapisanych w czwartej 

Ewangelii, nie powinno nas prowadzić do zbyt pochopnych wniosków. Mowy Jezusa spisane u 

Jana nie są wyłącznie dziełem autora czwartej Ewangelii. Jeśli wspólnota z Qumran jest jednym z 

elementów konstytuujących religijną mentalność tamtej epoki, to jest całkiem prawdopodobne, 

że idee zawarte w ówczesnych nurtach myśli religijnej i charakterystyczne dla nich słownictwo 

nie były obce samemu Jezusowi. Jednak zasadniczo przesłanie Ewangelii i Qumran nie pokrywają 

się: Qumrańczycy głosili skrajny ekskluzywizm, ewangelia natomiast i zbawienie są powszechne.  

Jezus przekraczał ważne dla qumrańczyków bariery czystości rytualnej.  

e) Teksty gnostyckie z Nag Hammadi (Chenoboskion) 

Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy odnaleziono rękopisy z Qumran, w pobliżu wioski Nag 

Hammadi w Egipcie (dawne greckie Chenoboskion) natrafiono na bibliotekę gnostycką.  

Gnoza (=poznanie, wiedza) to forma świadomości religijnej, system sprzeciwu, wyjście poza 

granice uznawanego porządku. Gnoza to wiedza przynosząca zbawienie. Gnostycy głoszą 

istnienie prawdy hermetycznej, ukrytej, dostępnej dla nielicznych. Człowieka przedstawiają jako 

istotę uśpioną pogrążoną w odrętwieniu. Wiedza oznacza przebudzenie. Zasadniczą cechą 

światopoglądu gnostycznego (różnych proweniencji) jest przekonanie o upadku Ducha i 

uwięzieniu w świecie. W gnozie monistycznej świat – rozumiany jako byt materialny, ów padół 

zła i cierpienia, w którym przyszło nam żyć – jest ostatnią, najniższą emanacją Boga (bytu 

doskonałego). Zło, rozpad i śmierć zaistniały w wyniku pierwotnego boskiego upadku. Człowiek, 

istota obdarzona iskrą ducha, obarczony jest odpowiedzialnością naprawy tego błędu. Zadaniem 

oświeconego na ścieżce gnozy jest uwalnianie iskier Ducha i oddawanie ich Bogu. W gnozie 

funkcjonował mit o niebiańskim odkupicielu, który wg niektórych został użyty w IV Ewangelii w 

odniesieniu do posłannictwa Jezusa. 
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Wcześniej znana była tylko znikoma liczba tekstów gnostyckich, a nasza wiedza o gnostycyzmie z 

drugiego wieku po Chrystusie pochodziła głównie z pism Ojców Kościoła. Nawet pobieżna 

lektura tych tekstów wskazuje na zasadnicze różnice istniejące między nimi a Ewangelią Jana. 

Twierdzenie, iż Jan czerpał inspirację z tej formy gnostycyzmu, jest dziś już nie do utrzymania. 

Bardziej prawdopodobne jest, że to gnostycy czerpali w drugim stuleciu inspirację z pism Jana. 

 

f) Ideologia imperium rzymskiego 

Dyskusja i konfrontacja z cesarstwem dochodzi do głosu wobec ukazania Jezusa jako króla 

Żydów, co sprzeciwiało się interesom imperium. Już dla świata żydowskiego wejście w orbitę 

Rzymu było bardzo trudne. Zdobyli jednak szereg przywilejów (zwolnienie z kultu cesarza, służby 

wojskowej, usunięcie sztandarów rzymskich z terenów żydowskich, upoważnienie do zabicia 

poganina wchodzącego na teren świątyni, pozwolenie na zbieranie danin na świątynię wśród 

Żydów diaspory). Dla scalenia ogromnego państwa, rzymianie wprowadzili ideologię kultu 

władcy, zaczerpniętą z wzorców egipskich i hellenistycznych (senat podejmował uchwały o 

deifikacji każdego z imperatorów: dominus et deus noster). Redakcja IV Ewangelii przypada na 

szczególnie ostre pod tym względem czasy Domicjana (81-96) i Trajana (98-117). Stąd 

stwierdzenie „poza Cezarem nie mamy króla” (19,15) jest w tym kontekście zupełnie zrozumiałe. 

Jezus jawi się więc jako całkowicie autonomiczny władca, przekraczajacy ramy kultu cesarskiego. 

W tym kluczu wypowiedź Tomasza („Pan mój i Bóg mój”) stanowi odpowiedź chrześcijan na 

wszelkie formy imperialistycznych kultów.  

g) Życie Kościoła 

Na podstawie IV Ewangelii powstała hipotetyczna historia wspólnoty Janowej: 

 1. Faza (55-85): macierzysta wspólnota w Palestynie posiada charakter 

judeochrzescijański. Trzon stanowią uczniowie Jana Chrzciciela, którzy rozpoznali w 

Jezusie obiecanego Mesjasza, wypełniającego proroctwa. Tworzą „chrystologię 

oddolną”, która polega na aplikacji tytułów ST i literatury międzytestamentalnej do 

Jezusa. Doniosłe wydarzenie: przyjęcie Samarytan i Hellenistów. Oni wnieśli radykalne 

poglądy na temat kultu świątynnego oraz „chrystologię odgórną” (uwydatnienie 

boskiego charakteru Jezusa). Wspólnota staje się otwarta, uniwersalistyczna. Przez to 

pojawiły się konflikty z Żydami, którzy widzieli w obecnosci Samarytan i Hellenistów brak 

ortodoksji i usunęli chrześcijan z Synagogi.  
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TEMATY TEOLOGICZNE 

 2. Faza (ok. 90 r.): Wspólnota staje do pełnej konfrontacji z judaizmem oficjalnym, ze 

światem pogańskim (Grecy!) i kołami Jana Chrzciciela. Samo chrześcijaństwo zaczyna się 

różnicować: kryptochrześcijanie (12,42); judeochrześcijanie o chwiejnej wierze (6,60-66), 

ci z kościołów apostolskich (Piotr). W kręgach judeochrześcijańskich pojawiało się 

odrzucenie chrystologii odgórnej.  

 3. Faza (ok. 100 r. ): Listy Janowe informują o swoistym rozłamie we wspólnocie Janowej 

(1 J 2,19). Niewłaściwa interpretacja odgórnej chrystologii doprowadziła do błędu 

doketyzmu i pojawienia się fałszywych nauczycieli. 

 4. Faza: W zwiazku z tym następuje ustanowienie oficjalnych  nauczycieli (prezbiterów-

biskupów) – to co Ignacy Antiocheński nazywa „Kościołem Katolickim”. Następuje 

stopniowe upowszechnienie IV Ewangelii, która przez niektórych była uważana za dzieło 

gnostyckie.  

 KOBIETY w IV Ewangelii. Kobiety odgrywają tu szczególną rolę. Pomimo odseparowania 

Jezusa od rodziny i Matki (2,4 por. Mk 3,31-35), to pojawia się Ona w najważniejszym 

momencie Godziny (19,25-27). Samarytanka pełni funkcję analogiczną do pracy misyjnej 

apostołów (4,39.42), Samarytanie wierzą na jej słowo. Marta, której imię pojawia się 7 

razy, jest żeńskim odpowiednikiem umiłowanego ucznia. Jest ona ukazana jako 

doskonała uczennica, która służy (diakonisa). Maria z Betanii przygotowuje Jezusa na 

pogrzeb, „namaszcza” Go. Maria Magdalena, obecna pod krzyżem, staje się apostołką 

apostołów, pierwszą głosicielką zmartwychwstania. 

7. Objawienie Boga jako Ojca 

 Centralna idea, która dominuje w całej Ewangelii jest objawienie. Nie ma wprawdzie 

terminu apokalyptō/apokalipsis, ale pojawia się podobny termin faneroō (ujawniać, 

objawiać, okazać). 

 Wszystkie główne pojęcia Janowe wiążą się z objawieniem: prawda, słowo, 

świadectwo, światłość, chwała, imię, znak, życie. Człowiek, który przyjmuje 

objawienie, co dokonuje się przez: słyszenie, widzenie, wierzenie, oglądanie. 

 Objawienie dokonane przez Jezusa ma charakter publiczny:  „Jezus mu odpowiedział: 

Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, 
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gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego”. 

 Założeniem teologii Jana jest to, że „Boga nikt nigdy nie widział” (J 1,18; 6,46; 1 J 

4,20). Tylko ten, który jest Bogiem może o Nim mówić. Ewangelia jest więc 

opowiadaniem Jednorodzonego Syna Bożego o Ojcu.  

Analizując terminologię używaną przez autora czwartej Ewangelii, łatwo możemy zauważyć, 

że w odniesieniu do osoby Boga występują w niej trzy terminy: 

 Pierwszym jest rzeczownik Theos- Bóg, używany 25 razy.  

 Drugim jest imiesłów Pempsas-Ten, który posłał (Posyłający), występujący 23 razy 

(między innymi w 4,34; 5,23; 12,44, 16,5). Termin ten określa jednocześnie czynność 

Boga, która w stosunku do jego Syna, Jezusa, jest niejako pierwszorzędną. Podkreśla 

także całkowitą zależność Jezusa od Boga Ojca oraz poucza, że Syn jest wykonawcą 

zbawczego planu Ojca. 

 Trzecim wreszcie terminem, użytym na określenie Boga, jest rzeczownik Pater-Ojciec, 

który bez wątpienia dominuje w czwartej Ewangelii. Występuje on tutaj aż 118 razy. W 

żadnej księdze Nowego Testamentu Ojciec jako określenie Boga nie występuje tak często 

jak w Ewangelii według św. Jana. Możemy z całą stanowczością stwierdzić, iż Bóg 

czwartej Ewangelii to przede wszystkim Ojciec. Przedstawiony jest przez Jana jako Ojciec 

Jezusa i Ojciec wierzących. 

 Jezus przedstawia Boga jako swego Ojca i zarazem Ojca ludzi. W kerygmacie Jezusa 

Ojciec staje się imieniem własnym Boga. Nie znaczy to jednak, że Jan po prostu zastąpił 

pojęcie Boga pojęciem Ojca. Jan używa bowiem określenia Ojciec tylko wtedy, kiedy 

przytacza słowa Chrystusa albo kiedy sam rozważa stosunek Syna do Boga. Bóg 

pozostaje w określonej, boskiej i ojcowskiej relacji. Nie jest samotnikiem. Nie jest osobą 

pozbawioną bliskich odniesień do dziecka. Bóg jest ojcem, ponieważ ma Syna. 

 Autor czwartej Ewangelii w centrum swej perspektywy stawia pojęcie Boga jako Ojca 

Syna Jednorodzonego, podczas gdy synoptycy kładą szczególny nacisk na naukę 

Chrystusa o ojcostwie Boga w stosunku do ludzi. U Jana Jezus jest tym, który ukazuje 

Ojca: Ja i Ojciec jedno jesteśmy (10, 30), Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu (10, 38). Tylko w 

Jezusie można poznać Ojca, bo On jest Jego obrazem: Kto mnie zobaczył, zobaczył i Ojca 

(14, 9). Bóg Ojciec otacza miłością Syna (3,35; 5,20; 10,17; 14,23; 15,9; 17,24) i dlatego 

posyła go do ludzi (5,36; 6,57; 10,36; 17,21; 20,21), aby przez Niego otrzymali Zbawienie 
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i życie wieczne (3,16). 

 Charakterystyczne jest jednak to, że Jan chce wykazać, iż tylko ten Ojciec, który objawił 

się w Jezusie, jest prawdziwym Bogiem. Jan nie powtórzył w swojej Ewangelii znanej 

prawie we wszystkich religiach myśli o ojcostwie Boga, ale sformułował myśl nową, że 

jedynie Ojciec Jezusa Chrystusa jest prawdziwym Bogiem. Słowo więc Ojciec, mające tę 

treść, stało się dla niego technicznym określeniem Boga, którego objawił Jezus Chrystus i 

którego czczą chrześcijanie. A więc ojcostwo Boga jest dla Jana także dowodem 

autentyczności i wiarygodności chrześcijaństwa. 

 Bóg w Ewangelii Janowej jest Ojcem także dlatego, że ma inne dzieci, z którymi 

pozostaje w ojcowskiej relacji. Jest to relacja z ludźmi w porządku łaski. Bóg rozciąga 

swoje Ojcostwo na grzesznego człowieka, o czym mówi Jezus w Mowie pożegnalnej: 

Ojciec sam was miłuje (16,27) oraz po zmartwychwstaniu: Wstępuję do Ojca mego i Ojca 

waszego (20,17). Bóg jako Ojciec przede wszystkim rodzi człowieka do nowego życia, do 

życia wiary, nadziei i miłości. Podkreśla to Jezus, gdy mówi: Nikt nie może przyjść do 

mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał (6,44). Każdy człowiek pociągnięty 

przez Boga Ojca miłością, może Go rozpoznać w osobie Jezusa, a to doprowadzi go do 

przemiany życia i zbawienia. 

 Bóg Ojciec w relacji św. Jana posiada przymioty, cechy. Jest o nich mowa najwięcej w 

mowach objawieniowych Jezusa, a zwłaszcza w rozdziale 17, w Modlitwie 

Arcykapłańskiej. Jezus - Syn Jednorodzony - nazywa Ojca Świętym (17,11). Określenie to 

pada z ust Jezusa w czasie modlitwy do Ojca za uczniów w perspektywie Jego bliskiego 

odejścia z tego świata. Świat oznacza dla Jana ludzi pozostających poza zasięgiem 

objawienia, tzn. tych, którzy nie przyjmują Słowa (1,10) i Ducha (14,17), a przez to nie 

znają Ojca (17,25). Bóg Ojciec jest Święty, to znaczy niedostępny dla świata, oddzielony 

od wszystkiego, co stworzone, ludzkie i grzeszne. On objawia przez Jezusa swoją chwałę 

z miłości dla stworzenia. Ojciec wyodrębnia ze świata uczniów i przekazuje Jezusowi 

(17,6.9). Dlatego w modlitwie Jezusa świętość Ojca stanowi rękojmię dla uczniów, że 

pozostając na świecie nie pójdą drogą grzechu, ale wytrwają w prawdzie. Ojciec przez 

Syna uświęca uczniów: Uświęć ich w prawdzie (17,17) i strzeże ich od złego. Warto 

zauważyć także, iż mimo bliskiej i zażyłej relacji Ojca z Synem: Ja i Ojciec jedno jesteśmy 

(10,30); Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie (14,11), świętość Ojca nie przeszkadza 

wiernym w zbliżaniu się do Boga, gdyż czynić to mają przez Jezusa, który przecież został 

przez Ojca posłany na świat, aby objawić chwałę Boga. 
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 Drugą cechą Boga Ojca jest sprawiedliwość (17,25a). Występuje ona tam, gdzie autor 

czwartej Ewangelii w modlitwie Syna przeciwstawia świat, który nie poznał Boga, 

uczniom Jezusowym, rozumiejącym boskie posłannictwo Jezusa. Sprawiedliwość Ojca 

odkrywa Jego nieskończoną miłość do uczniów. Świat nie wierzy w Boga Ojca, bo nie 

chciał wierzyć w Syna Bożego. Uczniowie jednak uwierzyli w Jezusa i jego posłannictwo 

(17,25b), zatem słuszne jest, aby Ojciec w swej sprawiedliwości o tym pamiętał. 

 W Ewangelii Janowej Ojciec jest także jedyny i prawdziwy. Komunikuje to Jezus w 

modlitwie: A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga (17,3), a 

także na innym miejscu: Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdziwy (8,26). Powraca w 

tym określeniu nowość myśli autora czwartej Ewangelii, iż jedynie Ojciec Jezusa 

Chrystusa jest prawdziwym Bogiem. 

 Wzajemne relacje między Ojcem a Synem Jednorodzonym cechuje przede wszystkim 

miłość. Wymiar tej miłości jest bliski ojcostwu ludzkiemu. Pośród terminów, jakich Jan 

używa do określenia tego stanu, znajduje się czasownik agapaō,występujący w Ewangelii 

Janowej 40 razy oraz czasownik phileō, występujący 15 razy. Pierwszy z tych dwóch 

czasowników (agapaō) niesie ze sobą pewien rodzaj umiłowania, podobny do miłości 

matczynej, która nachyla się nad dzieckiem, daje siebie samą i w tym znajduje własne 

szczęście. Nie jest to stan równości. Jest to relacja pełna szczodrości i serdeczności ze 

strony Ojca. Ojciec okazuje taki rodzaj miłości przez to, że wszystko dał Synowi: Ojciec 

miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce (3,35). Drugi czasownik (phileō), odnosząc się w 

Ewangelii Janowej do miłości Boga Ojca, oznacza rodzaj głębokiej przyjaźni. Ta przyjaźń 

zakłada równość stron. Odnosi się w sposób czytelny do bóstwa Jezusa. On będąc w bó-

stwie równy Ojcu jest otaczany przez Boga Ojca zaufaniem. Miłość Ojca cechuje się w 

tym wymiarze życzliwością, upodobaniem, wspaniałomyślnością, a nawet respektem. 

Bóg miłuje Syna i dlatego uczynił Go podmiotem wszelkiej mocy zbawczej i jest przy nim 

w działaniu: Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni (5,20). 

Bóg Ojciec jest także źródłem miłości Jezusa do ludzi (15,9). Miłość Ojca sprawiła, że Syn 

Boży zstąpił na ziemię. Ojciec dał swego jedynego Syna - Jezusa po to, aby każdy, kto w 

Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (3,16) i aby świat został przez Niego 

zbawiony (3,17). To właśnie ogromna miłość do ludzi skłoniła Ojca do wydania Syna w ich 

ręce, ażeby i oni zdobyli życie wieczne i ocalenie (3,35-36). Wola i chęć zbawienia 

wszystkich ludzi (17,24) ukazują prawdziwą bezinteresowność Jego miłości. Dzieło Jezusa 

jest więc ukazane przez Jana jako akt miłości Ojca do ludzi. Bóg Ojciec Ewangelii Janowej 
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kocha ludzi w sposób wolny za pośrednictwem Jezusa. Nie tylko Jego przyjście na świat, 

ale także znaki, których dokonywał, oraz męka, śmierć i zmartwychwstanie są obrazem 

głębokiej miłości Ojca do ludzi. 

 Przez wiarę w Jezusa ludzie stają się dziećmi Boga: Wszystkim tym (...), którzy je przyjęli, 

udzielił mocy, aby stali się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego (1,12). Dzięki 

dziełu odkupienia Ojciec Syna Jednorodzonego staje się naprawdę Ojcem tych, którzy 

uwierzyli i przyjęli Chrystusa, przedwieczne Słowo Boże. Użyte przez Jana słowa Ojciec 

wasz (8,42) zasadzają się na udziale w synostwie Syna Jednorodzonego. Taki zwrot w 

ustach Jezusa ukazuje bezpośredni, aktualny i synowski stosunek wierzących do Ojca, 

charakteryzuje łączność chrześcijan z Ojcem. Przybrane dzieci Boże mogą już teraz 

cieszyć się udziałem w doskonałej wspólnocie miłości Ojca i Syna (17,21-23.26). 

 Bóg Ojciec, Stwórca życia, przekazał Synowi, Słowu Przedwiecznemu, pełnię życia: 

Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie 

samym (5,26), w Nim (w Słowie) było życie (1, 4). Dzięki temu Jezus, który jest posłany 

przez Ojca w misji zbawczej, przekazuje ludziom tę pełnię życia, o czym sam świadczy w 

mowie o Dobrym Pasterzu: Przyszedłem po to, by owce miały życie i miały je w obfitości 

(J 10,10). Pragnienie Jezusa jest pragnieniem Boga Ojca. Bóg przekazuje życie ludziom 

przez swoje słowo wypowiadane ustami Jezusa: Słowa, które Ja wam powiedziałem, są 

duchem i życiem (6, 63). Jezus jest dawcą życia, które pochodzi od Ojca. W Ewangelii 

Janowej nowe życie, które Chrystus daje ludziom, jest w swej istocie życiem Bożym. Ma 

ono swe źródło w Ojcu, od którego całkowicie pochodzi. Tak więc Bóg udziela w pełni 

życia nadprzyrodzonego Jezusowi, natomiast wierni przez wiarę w Syna oraz słuchanie 

słowa Bożego i uczestnictwo w chlebie życia otrzymują je w obfitości. 

 Oryginalną cechą Janowej nauki o Bogu jest Jego ścisłe powiązanie z osobą i dziełem 

Jezusa. Jan podkreśla, że w osobie Jezusa można widzieć Boga, który jest jego Ojcem. 

Starotestamentowa prawda o tym, że nikt Boga zobaczyć nie może: Boga nikt nigdy nie 

widział (1,18), gdyż grozi mu za to śmierć: w czwartej Ewangelii przybiera inny wyraz. 

Jezus mówi bardzo dobitnie do swoich uczniów: Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca 

(14, 9). A więc skończył się czas, w którym Boga Ojca nie można było zobaczyć, ani też 

poznać. Z chwilą przyjścia na świat Słowa wcielonego każdy śmiertelnik może zbliżyć się 

do Boga, tego samego, który mówił do Mojżesza (1,14). Będzie to jednak możliwe, pod 

warunkiem, że uwierzy w Jezusa Jego Syna: Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko 

przeze Mnie (14,6). Bóg, którego ukazuje Jezus w Ewangelii Janowej, to Stworzyciel, który 
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umiłował swego Syna jeszcze przed założeniem świata (17,24), Bóg jedyny i prawdziwy 

(17,3), Bóg kochający swoje stworzenie (3,16). Dzięki doskonałemu zjednoczeniu osób 

Ojca i Syna (por. 14,10; 10,38; 7,29), polegającemu także na wzajemnym poznaniu (10,15 

por. 8,55), obraz niewidzialnego dotąd Boga stał się dostępny dla tych, którzy należą do 

Boga i z wiarą patrzą na Jezusa: Ten, który jest od Boga, widział Ojca (6,46). 

 Bardzo często w czwartej Ewangelii spotykamy formułę: Ojciec mój. Aż 24 razy Jezus 

przemawiając do uczniów czy też do innych słuchaczy mówi o Bogu: mój Ojciec lub po 

prostu Ojciec. Sformułowanie to świadczy o bardzo bliskiej, niezwykle zażyłej relacji 

Jezusa do Boga. Nazywając Boga swoim Ojcem, Chrystus objawia także swoje bóstwo, 

swoją równość z Ojcem. Jest między Ojcem a Synem pełna harmonia, bo Jezus czci Ojca 

(8,49), a Ojciec otacza Go chwałą (8,54). Doskonała jedność Ojca i Syna jest dobitnie 

wyrażona w tekstach, które mówią o wzajemnym zamieszkaniu i trwaniu jednej osoby w 

drugiej. Jezus mówi: Ja i Ojciec jedno jesteśmy (10,30). Ta przedziwna jedność sprawia, iż 

wszystko, kim jest, co mówi i co czyni Jezus, jest objawieniem Boga i jego istoty. 

 Wszystkie dzieła Jezusa nacechowane są chwałą Boga Ojca. Bóg Ojciec jest głównym 

sprawcą dzieł Jezusa. On dał je do wykonania Synowi, choć sam je wcześniej zaplanował 

i przygotował. Posłuszeństwo bezgraniczne Jezusa sprawia, że Ojciec doznaje chwały 

przez dokonywane w Nim cuda i znaki (17,4). 

8. Objawienie relacji między Ojcem a Synem 

 Mowa Jezusa o jedności działania Ojca i Syna w J 5. Rozdział piąty rozpoczyna się od 

opisu uzdrowienia chromego. Otwiera on nową problematykę związaną z tematem 

dzieła Jezusowego, którym jest zaszczepienie wiary w zbawcze działanie Boga 

wyrażone w Jego śmierci na krzyżu. Uzdrowienie chromego w szabat rozpala gniew 

Żydów, którzy w J 6 szemrzą przeciw Jezusowi, a poczynając od 7,1 usiłują Go 

zgładzić. Uzdrowienie w szabat rodzi pytanie o władzę Jezusa i stanowi okazję do 

mowy objawieniowej na temat władzy dawania życia i sądzenia. Sytuacja znaku 

dokonanego w szabat podkreśla zniewolenie człowieka formalizmem religijnym. 

Jezus chcąc wyzwolić człowieka zostaje wplątany w spisek przeciw niemu. 

 Fragment następny: 5, 16-47 to mowa wyjaśniająca sens uzdrowienia chromego od 

urodzenia. Składa się z wprowadzenia i dwóch części: 5,19-30 i 5,31-47. 

Wprowadzenie ukazuje konsekwencje uzdrowienia człowieka przez Jezusa, które 

stanowią zarazem dwa motywy, dwa nieporozumienia między Jezusem i Żydami. 

Pierwszy motyw to konflikt Jezusa z ówczesnym judaizmem wokół interpretacji 



29 
 

szabatu. Drugi motyw, odnoszący się do horyzontu życia Kościoła, to sprawa 

odrzucenia judaizmu jako systemu, który nie uznaje osoby Jezusa w Jego kondycji 

Chrystusa w chwale. Logion Jezusa: „Ojciec mój aż do tej chwili działa i ja działam” 

(5,17), ustala paralelę między nieustannym działaniem Boga i Jezusa. Jezus 

identyfikuje się tutaj z Bogiem. 

 W 5,19-23 znajduje się deklaracja odnośnie do relacji Ojca do Syna wokół słowa 

„działać”. To słowo (ergazomai) w czwartej Ewangelii występuje zawsze w ustach 

Jezusa. Jest tu pewna parabola: jak syn (czeladnik) uczy się od ojca (mistrza) przez 

obserwację jego działania i naśladowanie jego gestów, tak Jezus względem Ojca. 

 Relacja Ojciec-Syn podana jest najpierw w formie twierdzącej (w.21), a następnie 

zaprzeczającej (w.22). W. 21 w formie stwierdzającej wyraża naśladowanie Ojca 

przez Syna. W. 22 w formie zaprzeczającej wskazuje na Ojca, który nie czyni sam, bo 

przekazuje działanie Synowi. Syn nie zajmuje miejsca Ojca, lecz wypełnia działanie 

Ojca. U czytelników jest zakładana wiara w Ojca, podobną postawę powinni oni 

zachowywać w stosunku do Syna. Odrzucenie wiary w Syna, to odrzucenie wiary w 

Ojca. Jezus mówi tutaj o życiu i śmierci w perspektywie sądu. Tylko przylgnięcie do 

Niego przez wiarę powoduje życie i odsunięcie sądu. W 5,25 Jezus mówi, że życie 

wieczne będzie w pełni zrealizowane w zmartwychwstaniu zmarłych i sądzie 

ostatecznym. W 5,17 Jezus wykazuje, że Jego działanie jest działaniem Boga, gdyż 

dokonuje On czynów boskich, którymi jest przywracanie życia i sądzenie. Te czyny 

Jezus wykonuje w jedności z Ojcem. Jezus objawia się tu jako dawca życia i jako 

sędzia. Ten obraz spotyka się w innych pismach NT, ale Jan nadaje mu specyficzny 

rys: Jezus spełnia swą funkcję sędziego w czasie swej publicznej działalności z jej 

szczytową formą na krzyżu. Funkcję sądzenia Ojciec powierza Synowi (5,22). Sposób 

sądzenia człowieka i świata przez Chrystusa ma charakter ludzkiej reakcji na Jego 

obecność w świecie, to pewnego rodzaju samoosądzanie się człowieka 

sprowokowane przez spotkanie z Jezusem. Jezus w swoich słowach i czynach 

przynosi rzeczywistość Królestwa Bożego. Słowa i czyny Jezusa odrzucone przez 

ludzi, doprowadzają ich do sądu potępiającego. 
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Chrystologia 

 

Charakterystyczną cechą chrystologii czwartej Ewangelii jest jej popaschalna perspektywa. 

Wprawdzie synoptycy również z tej perspektywy przedstawiają nauczanie i działalność Jezusa, 

ale Jan czyni to w sposób wyjątkowy i bardzo intensywnie. W Ewangelii Jana przemawia 

bezpośrednio Chrystus wywyższony, popaschalny. Jan posługuje się przy tym językiem 

specjalnym, trudnym, jemu tylko właściwym i nieobecnym w Nowym Testamencie, poza listami 

Jana. Chrystologiczny język Jana jest pełen entuzjazmu i mistyki, a jego chrystologia 

podstawowym tematem, w którym mieszczą się wszystkie inne. Podstawowe założenia 

chrystologii Jana zawarte są już w prologu, a następnie rozwinięte i pogłębione w dalszych 

częściach. 

a) Syn Boga 

Jest to centralna i najważniejsza idea Ewangelii Jana oraz punkt kulminacyjny jego chrystologii. 

Od początku do końca Ewangelii Jezus jest określany przy pomocy tytułów, które wyrażają Jego 

wyjątkową pozycję i Boską godność. Najbardziej charakterystycznym tytułem jest „Syn Boży”. 

Jezus jako Syn Boga istniał już w preegzystencji, nie ma więc początku, lecz zawsze był z Ojcem 

(1, 1-2. 29-39; 6, 62; 8, 58; 17, 5. 24) i brał udział w dziele stworzenia. O Synostwie Bożym Jezusa 

złożył świadectwo Jan Chrzciciel: „Daję świadectwo, że On jest Synem Bożym” (1, 34), Marta: 

„Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym” (11, 27), Tomasz: „Pan mój i 

Bóg mój” (20, 28). Ewangelista przytacza szereg wypowiedzi Jezusa, które świadczą o 

wyjątkowych, intymnych relacjach pomiędzy Jezusem i Ojcem. Ojciec przekazał wszystko 

Synowi: dzieła(5, 36; 17, 4), słowa (17, 8), Imię (17, 11-12), chwałę (17, 22. 24). Ojca i Syna łączą 

więzy szczególnej miłości (3, 35; 5, 20; 10, 17; 15, 9; 17, 23) i wzajemnego „poznania” (10, 15). 

Jezus wraz z Ojcem stanowią idealną jedność: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (10, 30; por. 1, 18; 8, 

19). Ta jedność Syna z Ojcem jest tak ścisła, tak głęboka, że każdy, kto Jezusa „zobaczył, zobaczył 

także i Ojca” (14, 9).  

Wypowiedzi Chrystusa o Jego bóstwie wywoływały protesty środowiska judaistycznego. W 

kontrowersjach z Judejczykami Jezus wygłasza dłuższe mowy, w których uzasadnia swoją Boską 

godność. Szczególnie wyróżniają się tu dwie kontrowersje w Jerozolimie: po uzdrowieniu 

chorego przy sadzawce Betezda (5,17-47) i podczas święta Poświęcenie Świątyni (10,22-39).  

Po uzdrowieniu chorego nad sadzawką Betezda zarzucano Jezusowi, że naruszył spoczynek 

szabatu. W odpowiedzi Jezus uzasadnia swoje postępowanie stwierdzeniem, że Bóg jest Jego 
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Ojcem i że jest we wszystkim równy swemu Ojcu. Identyfikacja z Bogiem była w tej wypowiedzi 

tak oczywista, że postanowiono Jezusa zabić (5,17-18). Odpowiedzią Jezusa jest dalsza 

argumentacja Jego boskiej godności: „Amen, Amen, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego 

czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, 

podobnie i Syn czyni” (5, 19). Wypowiedź ta ma charakter niezwykle uroczysty. Podwójne 

„Amen” na początku świadczy o tym, że Jezus przekazuje bardzo ważną, istotną prawdę. 

Identyfikacja z Bogiem zostaje pogłębiona: Jezus widzi Ojca i w swoim działaniu naśladuje Go 

nieustannie. Dalsze dwa argumenty, to: świadectwo Jana Chrzciciela (5,33-35) i świadectwo 

samego Ojca, jakim są dzieła, które Jezus czyni (5,36-37a).  

Kontrowersja w czasie święta Poświęcenie Świątyni została sprowokowana przez Judejczyków, 

którzy domagali się od Jezusa wyraźnej deklaracji, czy jest On Mesjaszem. W odpowiedzi 

Chrystus powołuje się na swoje czyny, jakich dokonuje w imię Ojca (10,25), a pod koniec mowy 

wyraźnie identyfikuje się z Bogiem, stwierdzając: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (10,30) oraz: 

„Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu” (10,38b).  

 

b) Formuła „Ja jestem” 

Charakterystyczną cechą chrystologii Jana jest często powtarzająca się formuła „Ja jestem”. Przy 

pomocy tej formuły Chrystus określa siebie jako „chleb życia” (6,41), „światło świata” (8,12), 

„brama” (10,7), „dobry pasterz” (10,11.14), „zmartwychwstanie i życie” (11,25), „droga, prawda 

i życie” (14,6), „winny krzew” (15,1).  

Formuły te oznaczają, że: 

 Jezus posiada wymienione w nich wartości i że dostęp do nich jest możliwy wyłącznie 

przez Niego, że nie ma tu innych pośredników prócz Niego; 

 Jezus nie tylko przynosi wymienione wartości, lecz także identyfikuje się z nimi: On jest 

rzeczywiście życiem, światłem itd. 

 Formuła „Ja jestem” występuje również samodzielnie, bez bliższych określeń (8,24.28. 

58; 13,19). Egzegeci nie są zgodni, co do jej znaczenia. Prawdopodobnie jest to aluzja do 

Wj 3,14 (LXX) i w  tym przypadku oznaczałaby ona Imię Boga, a więc wyrażałaby 

objawienie się Chrystusa jako Boga. Inni egzegeci tłumaczą ten zwrot w kontekście 

całych wypowiedzi Jezusa: Ja jestem tym, o którym była poprzednio mowa.  

c) Pośrednik objawienia i zbawienia 

 Wysłannik Ojca 

Chrystologia czwartej Ewangelii wyróżnia się także szeregiem wypowiedzi o posłannictwie 
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Jezusa przez Ojca. Dlatego Ojciec często jest nazywany jako ten, który posyła (4,34; 6,38 i inne). 

Inicjatywa posłania wyszła od Ojca. Syn został posłany na świat, nie po to, aby świat sądzić, lecz 

aby go zbawić, ratować. Bez jego misji świat by zaginął (3,16). Chrystus zstąpił z nieba, aby 

wypełnić wolę Ojca i reprezentować Go na świecie (3,13; 5,23; 12,44-45). Po wypełnieniu swojej 

misji ponownie wraca do Ojca (7,33; 16,5.28; 20,17). Najwięcej wzmianek o posłannictwie 

Jezusa znajduje się w Jego modlitwie, kończącej mowy pożegnalne (17,3.8.18.21.23.25). 

 Pośrednik objawienia 

Misja Chrystusa polega na przekazaniu objawienia, treści nauki, która pochodzi od Boga. To, co 

Jezus przekazuje jest rezultatem Jego intymnego, zażyłego dialogu z Ojcem w niebie. Całą treść 

objawienia zaczerpnął od Ojca i dlatego nie przekazuje niczego, czego by nie usłyszał od Ojca 

(8,26.40). Nauka Jezusa ma zatem boskie pochodzenie: „Moja nauka nie jest moją, ale Tego, 

który Mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić Jego wolę, pozna, czy nauka ta jest od Boga, czy też Ja 

mówię od siebie samego” (7,16-17). Nauka Chrystusa jest prawdziwa, bo w Nim obecna jest cała 

prawda (1,14; 17,17). On sam jest prawdą (1,14.17; 14,6), dlatego może o prawdzie 

autentycznie i kompetentnie świadczyć (8,40.45-46; 16,17; 18,37). Chrystus potwierdza 

prawdziwość swego objawienia nie tylko przez swoje słowa, ale także całą swoją osobą i 

znakami, które czyni (3, 32; 8, 26; 18, 37) 

 Pośrednik zbawienia 

W mowie kończącej dialog z Nikodemem Chrystus tak określa swoją misję: „Bóg nie posłał 

swego Syna na świat po to, aby świat osądził, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony ” 

(3,17; por. 12,47). Zbawienie dostępuje ten, kto przechodzi przez Jezusa jak „bramę” (10,9) i 

przyjmuje dobra, którymi On obdarza. O dobrach zbawczych, rozdzielanych przez Chrystusa 

mówi czwarta Ewangelia w obrazach i symbolach.  

Najważniejszym obrazem jest obraz życia. Chrystus jest w pierwszym rzędzie dawcą życia (4,46-

53; 11), gdyż On sam jest życiem (11,25; 14,6). Jest to życie wieczne, to znaczy takie, które nigdy 

nie przemija, nie kończy się (3,15-16.36; 5,24; 6,40.47; 10,28). Pojęciami przeciwstawnymi do 

życia są: śmierć, zagada i potępienie. Życie, które daje Jezus nie polega na zniesieniu śmierci 

naturalnej, fizycznej i przedłużeniu ziemskiej egzystencji. Uzdrowienie umierającego syna 

urzędnika królewskiego (4, 46-53) i wskrzeszenie Łazarza, to tylko środki poglądowe, 

pokazujące, czym jest prawdziwe życie. Życie wieczne osiąga się przez akt wiary i przyjęcie 

słowa Chrystusa ( 3,34-35; 5,25). Akt wiary wytwarza żywą łączność z Chrystusem, jednoczy z 

Nim i jest przejściem ze śmierci do życia (5,24). Jan przedstawia to życie, które jest zbawczym 

darem Boga w obrazach światła, chleba i wody. Z pojęciem życia graniczy obraz światła: „A 
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życie było światłem ludzi” (1,4). Kto chodzi za Chrystusem ma światło życia (8,12). Obraz światła 

występuje w Ewangelii Jana w dualistycznej opozycji do ciemności (3,1-21). Noc i ciemność łączą 

się z wpływami demonicznymi. Ciemności symbolizują zaślepienie grzechu. Kto nie chce błądzić 

w ciemnościach i mieć udział w świetle życia, powinien iść za Jezusem. Światło oznacza przede 

wszystkim zbawienie, które daje Chrystus. Staje się ono udziałem tych, którzy w Niego uwierzyli 

(12,46). Wiara jest więc odpowiedzią człowieka na ofertą zbawczą Chrystusa. Innym obrazem 

życia jako dobra zbawczego jest chleb. Jan mówi o chlebie życia w kilku aspektach: 

 chlebem jest słowo Boże, prawda, objawienie 

 wola Boża jako pokarm  

 ciało Jezusa (6, 51) 

Symbolem życia jest wreszcie woda. Obrazem wody, która daje życie posługuje  się Chrystus w 

rozmowie z Samarytanką (4,10-15). Chrystus objawia się jej jako dawca „wody żywej” (4,10). 

Woda żywa, to w potocznym rozumieniu woda świeża, źródlana, w odróżnieniu od wody 

przechowywanej w cysternach. U Jana jest to metafora życia Bożego (3,5). Ma ona następujące 

cechy:  

 gasi pragnienie raz na zawsze (4, 13-14a)  

 sama staje się źródłem (4, 14b) 

 zapewnia życie wieczne (4, 14c) 

 

d) Prawdziwy człowiek. Jezus w Ewangelii Jana jest nie tylko Bogiem, lecz prawdziwym, 

autentycznym człowiekiem. Fundamentalna wypowiedź na ten temat znajduje się już w 

prologu: „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (1, 14). Określenie ‘ciało’ podkreśla 

przemijalność, słabość i ograniczenia natury ludzkiej, poddanej cierpieniom i śmierci. Wyraża 

zatem realne, prawdziwe człowieczeństwo Chrystusa. Jezus wielokrotnie nazywany jest 

człowiekiem (4, 29; 5, 12; 7, 46; 8, 40; 9, 11. 16. 24; 10, 33; 11, 47; 19, 5 i inne). Jest znany jako 

syn Józefa z Nazaretu (1,45), znana jest również Jego rodzina: matka i bracia (2,3; 7,10). Chrystus 

urodził się jak każdy człowiek (18,37) i umiera (18,32; 19,28-30), a Jego śmierć została urzędowo 

potwierdzona (19,31-36).  

Na ludzką naturę Jezusa wskazuje także wyrażenie „Syn Człowieczy”. To określenie Chrystusa 

znane jest także synoptykom i nawiązuje do Dn 7,13-14 oraz do wypowiedzi apokryfów. Syn 

Człowieczy u synoptyków, to postać transcendentna, eschatologiczna, wyposażona w pełnię 

władzy. Tylko w dwóch tekstach, pochodzących ze źródła Q jest mowa o Synu Człowieczym jako 

postaci żyjącej na ziemi. Natomiast u Jana wskazuje na Jezusa jako człowieka, w którym objawia 
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się Bóg (1, 51; 3, 13 i inne). 

Na prawdziwą ludzką naturę Chrystusa wskazują także Jego reakcje, uczucia i zachowanie.  

 

 Jezus odczuwa więc zmęczenie i pragnienie (4,6) 

 doznaje wzruszeń (11,33.35.38) 

 cierpi lęk i ból (12,27; 13,21) 

Autentyczność człowieczeństwa Jezusa nie ulegała żadnej wątpliwości, dlatego Jego wypowiedzi 

na temat Synostwa Bożego wywoływały konsternację i zgorszenie (5,18). 

 

e) Znaki i dzieła Jezusa 

Istotną rolę w chrystologii czwartej Ewangelii odgrywają znaki. Pojęcie znaku obejmuje dzieła i 

czyny.  

 Znaki 

Jan określa cuda Chrystusa jako znaki i unika charakterystycznej dla synoptyków terminologii 

cudu jako niezwykłego zjawiska, które budzi podziw. Takie rozumienie cudu jest wprawdzie 

znane  autorowi czwartej Ewangelii, ale posługuje się nim raczej w negatywnym znaczeniu, jako 

czynniku deprecjonującym wiarę. Kiedy urzędnik królewski z Kafarnaum prosi o uzdrowienie 

syna, Chrystus mówi: „Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie” (4,48). A do 

Tomasza po zmartwychwstaniu: „Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, 

którzy nie widzieli, a uwierzyli” (20,29). Znaki mają skierować człowieka ku objawieniu, 

uwrażliwić go na słowo Jezusa, umocnić wiarę, ale wiary nie mogą zastąpić. Wiara umożliwia 

dostęp do Jezusa. 

Ewangelia Jana przekazała siedem znaków Jezusa.  

Cudowna przemiana wody w wino w Kanie (2, 1-11) była początkiem znaków (2, 11). W tym 

znaku Jezus objawił swoją chwałę a uczniowie uwierzyli w Niego. W drugim znaku, który 

również miał miejsce w Kanie, Jezus uzdrawia na odległość umierającego (4, 46-54). Tekst 

trzykrotnie podkreśla, że umierający żyje (4, 50. 51. 53). Motywem uzdrowienia jest wiara: 

„Uwierzył człowiek słowu, który Jezus powiedział do niego” (4,50). Nie tylko uwierzył sam, ale 

przekazał tę wiarę całej swojej rodzinie (4,53). Znaczenie tego znaku wykracza poza opis 

uzdrowienia. Jest on wskazówką, że należy przekazywać wiarę w słowo Jezusa.  

Uzdrowienie nad sadzawką Betezda w Jerozolimie człowieka chorującego od trzydziestu ośmiu 

lat nie jest wyraźnie nazwane znakiem (5,1-9). Historia ta zwraca uwagę na dwie idee 

teologiczne:  
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 relacje pomiędzy chorobą i grzechem  

 Synostwo Boże Chrystusa. Jezus napomina uzdrowionego, aby więcej nie grzeszył, gdyż 

może mu przydarzyć się coś gorszego. Fakt, że cud dokonał się w szabat wywołał 

zgorszenie i kontrowersje, w których Jezus wyraźnie identyfikuje się z Ojcem (5, 17).  

 

Historia cudownego nakarmienia tłumów (6, 1-15), to znak o charakterze chrystologicznym, 

którego bliższy sens wyjaśnia Jezus w długiej mowie o chlebie z nieba (6, 32-58). Ze znakiem 

chleba łączy się bezpośrednio znak chodzenia Jezusa po jeziorze (6, 16-21). Epifanijny charakter 

tego znaku potwierdza Chrystus w słowach skierowanych do przestraszonych swoich uczniów: 

„Ja jestem, nie bójcie się!” (6, 20).  

Chrystologiczną symbolikę posiada również znak uzdrowienia niewidomego od urodzenia (9, 1-

38). Zwracają tu szczególną uwagę zwłaszcza dwa symboliczne gesty:  

 nałożenie na oczy niewidomego błota ze śliny i prochu określone jest jako 

„namaszczenie”: ‘pomazał, namaścił, nasmarował’  

 obmycie w sadzawce Siloam. W tym znaku Jezus objawia się jako Syn Człowieczy (9, 35-

38). 

Ostatnim z serii siedmiu znaków Ewangelii Jana jest wskrzeszenie Łazarza (11,1-44). 

Wskrzeszenie umarłego jest znakiem wskazującym na Chrystusa, który sam jest 

„zmartwychwstaniem i życiem” (11, 25). W zakończeniu Ewangelii autor stwierdza: „I wiele 

innych znaków uczynił Jezus wobec uczniów, które nie zostały zapisane w tej księdze” (20, 30). 

 

 Dzieła 

Znaki łączą się u Jana bardzo ściśle z dziełami, które wykonuje Chrystus. Dzieła Jezusa autoryzują 

Jego misję jako wysłannika Ojca (5,36; 10,25). Pojęcie dzieła obejmuje znaki, ale ma znacznie 

szerszy zakres, określa całe życie Jezusa i całą Jego działalność. Najczęściej o dziełach Jezusa jest 

mowa w kontekście znaków. Po uzdrowieniu w szabat chorego nad sadzawką Betezda, które 

wywołało zgorszenie, Jezus powiedział: „Ojciec mój aż do tej pory działa i Ja działam” (5,17). 

Podobnie w związku z historią uzdrowienia niewidomego od urodzenia: „Póki dzień jest należy 

czynić dzieła Tego, który Mnie posłał. Przychodzi noc, gdy nikt nie może działać” (9,4). O 

dziełach Jezusa, rozumianych jako znaki mówi także Jego rodzina, radząc Mu udać się z Galilei do 

Judei, aby tam Jego uczniowie zobaczyli dzieła, które czyni „dzieła, które czynisz”(7,3). Oprócz 

znaków Jezus dokonał „wiele dobrych dzieł od Ojca” (10,32). Dzieła Jezusa są motywem wiary w 

Niego, zawierają imperatyw wiary.  Pokazują bowiem, że działa w nich Ojciec. Gdyby tak nie 
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CHRYSTOLOGIA-SOTERIOLOGIA 

MĘKA JEZUSA WEDŁUG JANA (J 18-19) 

1. SOTERIOLOGIA – OBJAWIENIE CHWAŁY BOGA 

 

 Interpretacja męki i śmierci krzyżowej Jezusa w Czwartej Ewangelii znacznie różni się od tej, którą 

znajdziemy w innych Ewangeliach. Możemy to zauważyć już w rozdziale drugim. Ewangelie 

Synoptyczne czynią stosunek Jezusa do Świątyni, bezpośrednią przyczyną skazania Go na śmierć 

(Mk 11,15-18; 14,55-61), lecz w Ewangelii Jana scenę oczyszczenia świątyni znajdziemy na początku 

publicznej działalności Jezusa, a co więcej, scena ta jest całkowicie oddzielona od męki i śmierci 

Jezusa. Dla autora Czwartej Ewangelii ten czyn Jezusa dotyczy Jego zmartwychwstania (J 2,19.21-

22), a męka i śmierć Jezusa nie są porażką, ale- wprost przeciwnie- zwycięstwem. W Ewangelii 

Jana Jezus nie ma poczucia bycia ofiarą. Wskazują na to choćby następujące słowa: 

„Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je (potem) znów odzyskać. Nikt Mi go nie 

zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz 

otrzymałem od mojego Ojca.” (J 10,17-18)  

Ten obraz Jezusa jest całkiem odmienny od tego, jaki widzimy w Liście do Hebrajczyków (Hbr 5,8). Według 

autora tego listu Jezus „nauczył się posłuszeństwa przez cierpienie". W Ewangelii Jana Jezus nie przeżywa 

agonii w Getsemani, ani nie pada przed Bogiem na kolana z prośbą o „usunięcie kielicha” (Mk18,6). 

2. Jakie Zbawienie przynosi Jezus w IV Ewangelii?  

 Zbawienie, które przynosi Jezus to uwolnienie od grzechu („Baranek, który gładzi grzech świata”) 

oraz dar nowego życia („Kto wierzy we Mnie nie umrze na wieki”). Grzech oddziela człowieka od 

Boga i sprowadza śmierć. Tylko Jezus może wyzwolić człowieka i dać mu nowe życie, życie łaski, 

którego nie niszczy biologiczna śmierć: Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: 

«Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami  i poznacie prawdę, a 

było, to można by usprawiedliwić niewiarę w Jezusa, ale On dokonuje tych dzieł i to zmusza do 

uwierzenia w Niego: „Jeżeli nie czynię dzieł mojego Ojca, nie wierzcie Mi. Jeżeli zaś czynię i jeśli 

Mi nie wierzylibyście, wierzcie dziełom, abyście poznaliście i poznawaliście, że Ojciec jest we 

Mnie, a Ja w Ojcu” (10, 37-38; 14, 11). Imperatyw wiary na podstawie dzieł Jezusa zawiera także 

Jego wypowiedź w mowie pożegnalnej: „Wierzcie Mi, że Ja [jestem] w Ojcu, a Ojciec we Mnie. 

Jeżeli zaś nie, wierzcie dla tych dzieł (14, 11)”. 
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prawda was wyzwoli». Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy 

poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: "Wolni będziecie?"» Odpowiedział im Jezus: 

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A 

niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. (J 8,31-35). 

 Poprzez swe znaki, słowa i czyny, Jezus ukazuje nie tylko swoją tożsamość. Wszystko to zmierza ku 

najpełniejszemu objawieniu i łasce jakim będzie dokonanie zbawienia człowieka poprzez mękę, 

śmierć i zmartwychwstanie. J 18-19 a następnie J 20 są więc szczytowym miejscem objawienia 

Bóstwa Jezusa oraz przekazaniem nowego życia. Przedstawinie męki Jezusa u Jana jest jednak 

zupełnie inne niż w Ewangeliach Synoptycznych. 

a. Samoświadomość  i wolność Jezusa 

Jezus sam oddaje swoje życie, nikt Mu go nie odbiera, ale sam je oddaje, aby znów je odzyskać (J 10,17-18). 

W Ogrodzie Getsemani nie ma ukazanie trwogi konania, walki. Jezus jako pierwszy wychodzi naprzeciw 

tym, którzy chcieli Go pojmać. Jezus stara się o puszczenie wolno uczniów i nie pozwala Piotrowi bronić Go 

mieczem.  

Jan ukazuje proces Jezusa przez Annaszem. Nie był on arcykapłanem w tamtym momencie, ale był nim 

wcześniej. Jego pięciu synów i zięć sprawowało ten urząd, co wskazywało na ogromne wpływy tej rodziny. 

Annasz jawi się jako swoisty symbol arcykapłaństwa. Jezus staje przed nim w wielkiej wolności, świadomy 

swojej misji, odważnie pytający policzkujących.  

Podobnie Jezus zachowuje się wobec Piłata. Daje mu do zrozumienia, że nie jest w stanie pojąć prawdy i 

królestwa, z którego pochodzi. Z wielką godnością wyraża swoją niezależność: „nie miałbyś nade mną 

żadnej władzy…” (19,11).  

Ostatnie słowa Jezusa to „wykonało się” (19,30). Ukazują one świadomość wypełnienia do końca i w pełni 

zbawczej woli Ojca oraz doprowadzenie do realizacji proroctw i oczekiwań Pierwszego Przymierza.  

b. Uczniowie wobec męki Jezusa 

Ewangelista już od J 13 koncentruje się wokół 3 uczniów: Piotra, Judasza oraz tajemniczego Umiłowanego 

Ucznia. Ten ostatni pojawia się w momencie ogłoszenia mającej nastąpić zdrady. Jego prosi Piotr o 

zapytanie Jezusa o zdrajcę (13,24n). Judasz odchodzi w noc (13,30), pojawi się on potem jedynie podczas 

pojmania (18,2.5). Później Ewangelista ukazuje postawę Piotra i Umiłowanego Ucznia wobec męki Jezusa.  

Piotr próbuje bronić Jezusa mieczem, czego Pan mu zabrania (18,10n). Idą potem obydwaj na dziedziniec 

arcykapłana. Piotr wchodzi dzięki znajomości Umiłowanego. Tam Piotr stoi przy ognisku z wrogami Jezusa – 
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ognisko symbolizuje tu wspólnotę. Wtedy pojawia się oskarżenie. Zarówno wobec Jezusa, który odważnie 

potwierdza swoją tożsamość i misję oraz wobec Piotra, który wszystko neguje i zapiera się Mistrza. A kogut 

zapiał. Piotr znika ze sceny. Finał tej sceny nastąpi dopiero w J 21. 

Umiłowany Uczeń wraz z kobietami pojawia się pod krzyżem. Tam staje się uczestnikiem i naocznym 

świadkiem wielkiego wydarzenia… 

Po śmierci Jezusa pojawiają się dwaj „skryci” uczniowie Nikodem i Józef z Arymatei, elita Sanchedrynu. 

c. Jezus jako Król 

Majestat Jezusa widać od momentu pojamnia. Wobec Jego słów „Ja jestem” padają na ziemię ci, którzy 

chcą Go pojmać (18,6). Królewskość Jezusa objawia się podczas Jego procesu, zarówno przed Annaszem, a 

jeszcze intensywniej przed Piłatem.  

Jezus zostaje wydany Piłatowi i oskarżony o czynienie się „królem żydowskim”. Piłat rozumie to 

początkowo jako swoistą rewoltę, zadaje pytania, by sprawdzić prawdziwość zarzutów. Jezus objawia 

inność swojego Królestwa. Jezus przychodzi, aby dać świadectwo Prawdzie, to znaczy objawić Ojca i Jego 

zbawczą miłość. Piłat nie rozumie, ale jest przekonany o niewinności Jezusa. Chce Go uwolnić korzystając z 

przywileju Paschy. Jednak ma przed sobą krzyczący tłum domagający się ukrzyżowania Jezusa.  

Piłat próbuje zmiękczyć ich serca przez widok storturowanego Jezusa. Wyprowadzony Jezus jest ukazany 

jako Król boleści i cierpienia „Ecce Homo”- czy może komuś zaszkodzić taki Król, zdaje się pytać Piłat. 

Purpura i korona cierniowa to znaki Jego władzy. Jednak to wzmaga jedynie nienawiść.  

Piłat czuje lęk wobec Jezusa. Ale jednocześnie tłumy używają siły szantażu: jeśli Go uwolnisz, sprzeciwisz się 

Cezarowi. Jan doprowadza do przedziwnego paradoksu, w którym Żydzi „bronią” interesów 

znienawidzonego Cezara, stają po jego stronie, aby unicestwić swego prawdziwego Króla, na którego 

czekali od wieków. W końcu Piłat wyprowadza Jezusa na zewnątrz. Tutaj tekst grecki staje się dwuznaczny. 

Można to przetłumaczyć, że Piłat zasiadł na miejscu sędziego, na trybunale, ale forma gramatyczna 

umożliwia też inną możliwość: posadził Jezusa na trybunale. Ewangelista chce przez to ukazać kto jest tu 

prawdziwym Władcą, Sędzią, tym, który kieruje wydarzeniami.  

Królewskość Jezusa widać w Jego majestatycznej drodze krzyżowej. Sam niesie krzyż, jako znak swojego 

królowania. Zostaje ukrzyżowany i Piłat jako winę podaje właśnie tytuł Króla Żydowskiego.  

Poprzez swą śmierć na krzyżu Jezus jest już triumfalnie „wywyższony" i przyciąga wszystkich ludzi ku sobie 

(J 12,32-33; 3,14-15). W Ewangelii Jana krzyżowa śmierć Jezusa jest przedstawiona nie tyle jako zastępcza 



39 
 

ofiara przebłagalna za grzechy ludzkości, co objawienie chwały Boga, przez którą Bóg pociąga ludzi ku 

sobie. 

Jezus posiada królewski pogrzeb. Nikodem i Józef przynoszą ponad 30 kg wonności!  

d. Jezus jako Mesjasz. Ten Mesjasz jest Bogiem. 

Mesjańskość Jezusa wyraża się intensywnie w Jego królewskości. Mesjasz (przynajmniej ten królewski) to 

miał być nowy Dawid. Ale nie tylko to.  

Po śmierci Jezusa tylko w IV Ewangelii czytamy o niezwykłym wydarzeniu otwarcia Jego boku. Ewangelista 

opisuje to w kontekście łamania kości podudzia dwom skazańcom, w celu przyśpieszenia ich śmierci. Jezus 

już nie żyje, więc żołnierz przebija Jego serce, chcąc nie mieć co do tego żadnych wątpliwości. Ewangelista 

(19,37) odnosi ten fakt do Za 12,10: Będą patrzeć na tego, którego przebili (BT). W TM oraz LXX mamy: 

„Będą patrzeć na Mnie (= na Boga), którego przebili”. Jest tekst Mesjański, a jednocześnie ukazujący 

tożsamość Mesjasza. Sam Bóg mówi to o sobie. Tenk który otworzył bok Jezusa to wg tradycji żołnierz 

rzymski z Kapadocji Kasjusz, który po nawróceniu przyjmuje imię Longin i ponosi smierć męczeńską ok. 61 

r. po Chr. 

e. Jezus jako Baranek Paschalny 

IV Ewangelia podaje nam informacje, że Jezus zostaje postawiony przed sądem Piłata w Dniu 

Przygotowania Paschy (18,28: Żydzi nie wchodzą do Pretorium, aby nie skalać się; wprost w 19,31 jest 

mowa o Dniu Przygotowania tzn. wigilia święta). Kiedy umiera Jezus zostają zabijane baranki paschalne. 

Jezus swoją osobą realizuje znak baranka paschalnego: Jego krew obmywa i chroni przed atakiem 

Niszczyciela.  

W czasie wieczerzy paschalnej pije się cztery kielichy wina, które symbolizują wolność i szczęście - przed 

jedzeniem po błogosławieństwie, po jedzeniu i na końcu wieczerzy.  Każdy kielich ma swoją nazwę. 

Przyprowadzają one nas do czterech obietnic Boga: „Wyprowadzę was spod ciężaru robót w Egipcie i 

wyratuję was z niewoli. Wybawię was okazując wielką moc i wielkie wyroki. Wezmę was dla Siebie jako 

naród, będę dla was Bogiem.”(Wj 6,6-7). 

Według 1 Kor 10,16 Kielich ostatniej Wieczerzy był to 3 kielich sederu paschalnego, tzw. kielich zbawienia. 

A gdzie jest 4 kielich, kielich wypełnienia/zabrania przez Boga? Synoptycy chcą go widzieć symbolicznie w 

Getsemani. A inni zauważają dopełnienie się paschy Jezusa w tym momencie, kiedy powiedział w J 19,28 

„pragnę”. Wówczas jeden z oprawców podał Mu na hizopie gąbkę nasączoną octem (skwaśniałym z ciepła 

winem). Hizop nawiazuje do Wj 12,22, do rytu pokropienia odrzwi krwią baranka. Nie jest to trzcina, ale 
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roślina służąca do aspersji, jako swoiste „kropidło” (Kpł 14,51). Ciekawe też, że u Synoptyków Jezus nie 

chce pić przed męką wina z mirrą, jako środka uśmierzającego ból (por. Mk 15,23; Mt 27,34). Natomiast 

będąc na krzyżu kosztuje octu. To może być właśnie 4 kielich paschalny: całkowite wypełnienie, a 

jednocześnie Bóg zabiera dosłownie Jezusa do siebie! 

f. Ustanowienie nowej Wspólnoty 

Pod krzyżem towarzyszą Jezusowi różne osoby. Są żołnierze, którzy dzielą Jego szatę (4 części). Tunika jest 

cała tkana – to odnosi się do szaty arcykapłana, Jezus jest Najwyższym Arcykapłanem Nowego Przymierza.  

Są 4 żołnierze i są 4 kobiety (są różne interpretacje ilości kobiet, w zależności od tego ile przecinków 

postawimy, ale raczej uważa się, że cztery: Matka, Siostra Matki, Maria-żona Kleofasa i Maria Magdalena). 

Czterem żołnierzom – znak siły, wrogości, przemocy są przeciwstawione cztery kobiety – znak słabości, 

miłości, współczucia.  

Ewangelista podkreśla obecność Matki i Umiłowanego Ucznia. Widząc ich Jezus wypowiada testament z 

krzyża. Jest to podniosły, objawieniowy moment. Jezus objawia się tu w najwyższym stopniu jako SYN. Syn 

Ojca, którego wole wypełnia i powraca, ale też jako Syn Matki, której powierza Umiłowanego Ucznia, a w 

nim wszystkich wierzących, którzy stają się dziećmi Bożymi, dziećmi Ojca i Matki Jezusa, a Jego braćmi i 

siostrami. To jest nowa wspólnota, nowa Boża Rodzina! Matka Jezusa zostaje powierzona Uczniowi, jest to 

zarazem piękny gest opieki wobec osamotnionej i opuszczonej Matki. Rodziną Jezusa stają się Ci więc, 

którzy przyjmują do siebie, do swoich spraw, życia, kultury Matkę Jezusa, a wraz z Nią samego Jezusa. 

Ideałem jest wspólnota z Bogiem w Jezusie, według zapowiedzi w J 14,23: W odpowiedzi rzekł do niego 

Jezus: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do 

niego, i będziemy u niego przebywać”. Ale to się dokonuje w mocy Ducha Świętego… 

g. Śmierć i przekazanie Ducha 

Po skosztowaniu octu Jezus wypowiada ostatnie słowa: „wykonało się”. Jest to poświadczenie wypełnienia 

do końca woli Ojca. Uroczyste oświadczenie „Wykonało się!" (J 19,30) jest całkowicie odmienne od 

rozpaczliwego krzyku, „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”, który słyszymy w Ewangelii Marka (Mk 

15,34). Taki krzyk nigdy nie mógłby wyjść z ust Jezusa w IV Ewangelii, który stanowczo oświadczył: „Oto 

nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie - każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie 

samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną." (J 16,32).  
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Ostatni gest Jezusa to Jego śmierć – ale i coś więcej: Jezus oddaje/przekazuje Ducha. To jest właśnie 

teologiczne miejsce dania Ducha, który przekształca całą ludzkość, uświęca, daje nowe życie. Za chwilę 

przebicie Bogu otworzy źródła sakramentów Kościoła: Chrztu i Eucharystii. 

Dla Jana ukrzyżowanie Jezusa jest jednocześnie wniebowstąpieniem oraz zesłaniem Ducha św. Jan nie 

neguje wcześniejszej tradycji, że Duch został dany po uwielbieniu Jezusa (J 20,22). Jednak, ponieważ uważa 

on śmierć Jezusa lub raczej Jego „wywyższenie” za element uwielbienia, Duch zostaje przekazany już w tym 

momencie. Przekazanie Ducha przez umierającego Jezusa (J 19,30) powinno być rozumiane w świetle danej 

przez Jezusa obietnicy wypełnienia Pisma: „Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza.” (J 7,38), oraz 

komentarza Ewangelisty; „A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch 

bowiem jeszcze nie był (dany), ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.” (J 7,39). Ewangelia Jana 

opisuje śmierć Jezusa przede wszystkim jako objawienie Bożej chwały. Jednak w Ewangelii tej można 

odnaleźć także drobniejsze fragmenty, które wskazują na to, że jej autor dostrzegał i uznawał także 

zbawczy wymiar śmierci krzyżowej Jezusa. 

*** 

Na podstawie powyższych spostrzeżeń, możemy wyciągnąć wniosek, że Synoptycy opisują, czym krzyż 

Jezusa był historycznie, a mianowicie, że był odrzuceniem Jezusa przez naród żydowski, że był złem i 

grzechem. Jezus przyjął śmierć z ich ręki z miłości do nich, aby wiernie wypełnić swoją misję ukazania 

miłości Boga. Innymi słowy, w Ewangeliach Synoptycznych krzyż Jezusa jest konsekwencją Jego wyboru 

życia miłością do każdego bez wyjątku człowieka. Jan natomiast ukazuje nam głębsze, niewidoczne dla 

oczu znaczenie krzyża Jezusa, a mianowicie to, czym krzyż Jezusa stał się, albo raczej, czym uczynił go 

Jezus przez umiłowanie ludzi aż do końca. Uczynił go najdoskonalszym objawieniem miłości Boga, która 

ma moc przyciągnięcia ku sobie wszystkich ludzi. 

Sakramentologia IV Ewangelii 

Wskazując na brak ustanowienia Eucharystii oraz brak nakazu misyjnego z odniesieniem do chrztu, 

niektórzy uważają, że IV Ewangelia nie skupia się na sakramentach, ale zwraca przede wszystkim uwagę na 

Słowo, tóre objawia Boga i odpowiedź wiary. Słynny teolog R. Bultmann uznał nawet, że jakiekolwiek 

wzmianki mogace dotyczyć sakramentów są późniejszym dodatkiem redakcyjnym. Jednak takie koncepcje 

nie mogą być przyjęte z racji na symboliczny charakter Ewangelii Janowej. Stąd i sakramentologia posiada 

tu swoistą postać. O. Cullman twierdził nawet, że prawie każdy fragment Ewangelii Janowej posiada 

wzmianki o sakramentach. Stając pomiędzy dwoma skarajnymi postawami, trzeba tu się odwołać to 

zasadniczej koncepcji janowej. Główną ideą jest Wcialenie, przyjście Słowa, które objawia Boga i przynosi 
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zbawienie. A zatem sakramenty są ukazane w takim stopniu, na ile przedłużają w czasie obecnym 

Wcielenie i łączą z nim człowieka wierzącego. Celem sakramentu jest zjednoczenie człowieka z wcielonym 

Synem Bozym.  

Jan jest bardziej zainteresowany skutkami, owocami, działaniem sakramentu, aniżeli opisem jego 

ustanowienia. W sakramentach, mocą Ducha Świętego uobecnia się działanie Jezusa. Jego znaki prowadziły 

do jednego celu: uczynić nas dziećmi Bożymi.  

 Krew i woda, sakramenty Kościoła rodzą się w sercu ukrzyżowanego Baranka (J 19,34). 

1. Chrzest 

 Rozmowa z Nikodemem – „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z 

Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego”. (J 3,5). Pytania i nezrozumiena Nikodema „Jakżeż 

może się człowiek narodzić będąc starcem”, to pytania katechumena. Rozmowa Jezusa z 

Nikodemem staje się więc częścią katechezy o Duchu Świętym i o Jego przedziwnym działaniu, 

które zachodzi w połączeniu z wodą. To jest to „powtórne narodzenie”. Zachodzi tu typowa dla Jana 

technika nieporozumienia. Nikodem myśli o fizycznym, potwórnym narodzeniu z łona matki, Jezus 

mówi natomiast o „narodzeniu z wysoka, z góry”, to jest drugie znaczenie przysłówka „anothen”. 

Podobnie rzeczownik „pneuma” oznacza wiatr i ducha. Jezus, w obrazowy sposób ukazuje 

tajemniczą naturę Ducha Świętego, którego nie widać, nie wiadomo skad przychodzi i dokąd 

zmierza, ale widać Jego owoce, skutki Jego obecności i działania. Niezwykłe działanie, „wylanie” 

Ducha Świętego zapowiadał już ST: Iz 11,2; 44,3; 59,21; Jl 3,1; Ez 11,19; 36,25-37). Jednak nastąpi to 

w ścisłym związku z męką i śmiercią Jezusa. Dlatego już w 3,14-15 Jezus mówi o „wywyższeniu Syna 

Człowieczego” na kształt węża na pustyni. Ludzie są ukąszeni śmiertelnym jadem grzechu. Patrzenie 

na Ukrzyżowanego, co oznacza wiarę w Niego, zanurza w Jego śmierć, która jest dla nas tym 

ożywiającym źródłem. To woda z Jego boku nas obmywa (J 19,34). To jest ten największy dar Ojca: 

Umiłowany Syn, który daje nam życie (J 3,16) 

 Rozmowa z Samarytanką – „Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, 

lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu”. (J 

4,14). Rozmowa z Samarytanką posiada wiele różnych motywów. Ukazuje relację Żydów i 

Samarytan. Nawiązuje do ST oblubieńczych rozmów przy źródle/studni. Zadziwiająco kobieta 

odmawia podania wody, wtedy Jezus proponuje inną wodę. Kobieta porównuje Jezusa do 

patriarchy Jakuba, który dał tę studnię oraz słynął z tego, że wszędzie gdzie był pojawiały się obfite 

jak fontanny źródła wody (targumy). Ale widzi się tu też dyskretne odniesienie do Prawa i tradycji 

żydowkiej. Prawo jest jak woda ze studni. Wymaga wysiłku jej zdobycie oraz nie ugasi pragnienia raz 

na zawsze. Woda Jezusa przeciwnie. Ona w człowieku staje się źródłem! Kobieta pragnie niezwykłej 
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wody, ale to wymaga podjęcia najpierw drogi nawrócenia. Stąd pojawia się pytanie o męża. Pięciu 

mężów to może symboliczne odniesienie do pięciu plemion asyryjskich, które zaludniły Samarię po 

721 r przed Chr. i wprowadziły kult pięciu bóstw. Ktoś zajął miejsce jedynego Pana i Oblubieńca 

Izraela (por. Oz 2)! Inni widzą tu aluzję do Pięcioksięgu, jedynego Pisma uznawanego przez 

Samarytan (Orygenes). Obecnie Kobieta jest natomiast z szóstym (symbol niedoskonałości). Czy 

Samarytanka odkryje tego siódmego (doskonałego) Oblubieńca? Woda Jezusa – Duch Święty 

zaszczepia w sercu wierzącego doświadczenie zbawczej, odkupieńczej miłości Ojca danej nam w 

Jezusie. Ten dar, zaszczepiony w chrzcie, uzdalnia nas do miłowania Boga i ludzi taką miłością, która 

została nam dana. To jest ten najpełniejszy kult w Duchu i Prawdzie. To znaczy mocą Ducha 

Świętego/ w sposób duchowy oddaje Bogu cześć w Prawdzie, czyli w głębokim, egzystencjalnym 

poznaniu miłości Boga, które się dokonało dzieki objawieniu Jezusa Chrystusa. Jest to odpowiedź, 

dzięki której człowiek staje się podobny do Boga przez miłość („miłości pragnę, nie krwawej ofiary, 

poznania Boga bardziej niż całopaleń” Oz 6,6). Samarytanka biegnie do swojej rodziny, aby 

opowiedzieć o Jezusie, podobnie jak kobiety, które spotykały przy studni przyszłego oblubieńca 

(por. Rdz 24,28; 29,12b; Wj 2,18). Samarytanka znalazła więc swego Jedynego Męża, i tak Samaria 

powinna znaleźć swojego Jedynego Boga… Nawrócenie Samarytan za pośrednictwem Kobiety, 

której świadectwo jest ruchem apostolsko-ewangelizacyjnym staje się tego początkiem.  

 Uzdrowienie niewidomego od urodzenia – „Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę”. (J 

9,15). Perykopa porusza problematykę rozdziału chrześcijaństwa i judaizmu. Najpierw Ewangelista 

ukazuje konfrontację Jezusa z niewidomym. Jezus czyni błoto ze śliny zmieszanej z ziemią i kładzie 

na oczy niewidomego. Jest to odniesienie do procesu stwarzania (Rdz 2,8). Jezus dotykając 

człowieka, daje mu, jako Bóg, to, czego wcześniej mu brakowało. Oczy są zmysłem poznania. Jezus 

otwiera oczy człowieka na światło słońca, ale również na światło wiary. Dokonuje się to czynności 

obmycia się w sadzawce Siloe (łagodne wody symbolizujące Bożą opiekę). Nastepuje tu ciekawa gra 

słów. Siloe pochodzi od czasownika šalah, co znaczy „posyłać” (Siloam to janowa forma znacząca 

„posłany” a pochodzi od hebrajskiej nazwy kanału „šiloah” – posyłać [wodę ze źródła Gihon]). 

Odnosi się to dyskretnie do Posłanego przez Ojca, Jezusa. Ewangelista chce nam powiedzieć: w 

rzeczywistości to nie wody sadzawki, ale spotkanie z Posłanym otwiera oczy! To uzdrowienie 

wprowadza jednak rozłam we wspólnocie żydowskiej. Przywódcy prowadzą dochodzenie, jednak 

nie wierzą uzdrowionemu, gdyż w ich przekonaniu Jezus jest grzesznikiem (bo łamie szabat). Oni 

opierają się na przekazie Mojżesza. Z pogardą wyrzucają uzdrowionego, w czym można zauważyć 

odniesienie do sytuacji w latach 90: rozdział synagogi i chrześcijan. Człowiek przychodzi do Jezusa, 

zostaje zapytany o wiarę. Człowiek potwierdza, oddając pokłon, co wyraża akt kultu i adoracji. Jezus 

odpowiada wtedy przywódcom ludu i zarzuca im ślepotę. Tu poznajemy jej symboliczny wymiar. 
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Jezus jest Światłością, ale są ci, którzy wybierają ciemność. Są to ślepi przewodnicy, którzy nie 

rozpoznają czasu nawiedzenia Bożego. Ich upór i brak przyznania się do błędu sprawia, że ponoszą 

winę za swoją ślepotę.  

 Scena otwarcia oczu niewidomemu pojawiała się na ścianach katakumb. Była to ilustracja liturgii 

chrztu. Było to czytanie przeznaczone dla katechumenów. Stąd św. Augustyn tak opisuje chrzest: 

„Tego oświeconego ślepca przedstawiam tajemnicę. (…) Owym ślepym jest rodzaj ludzki. Bowiem ta 

ślepota została spowodowana grzechem pierwszego człowieka, od którego wszyscy pochodzimy, 

nie tylko ślepota śmierci, ale i zło. Jeśli niewiara jest ślepotą, a wiara oświeceniem, to czyż kogoś 

wierzącego znalazł Chrystus, gdy przybył? (…) Namaścił oczy niewidomego. Ślepiec został 

namaszczony, ale jeszcze nie widział. (…) Obmył więc oczy w sadzawce, oznaczającej „posłany”; 

został ochrzczony w Chrystusie. Gdy go niejako w samym sobie ochrzcił, wtedy go oświecił; gdy go 

namaścił, być może uczynił go katechumenem”. (Tract. Ev. Io, 44,1-2, PSP 15/1, 523n). Cyryl 

Aleksandryjski: niewidomy = poganie, którzy przyjmują Ewangelię i pouczają Żydów, którzy nie chcą 

jej przyjąć.  

2. Eucharystia  

 Rozdział szósty Ewangelii Janowej (6,1-71) stanowi duży blok tekstu, powiązany jest z rozdziałem 

21, umiejscowionym też w Galilei. Składa się z 3 części: początkowej (rozmnożenie chlebów i 

chodzenie po wodzie: 1-21); centralnej (nauczanie o chlebie życia: 22-59); końcowej (reakcja 

uczniów: 60-71). 

 Występują różne grupy osób: tłumy, uczniowie; ludzie, którzy szukają Jezusa, ale bez właściwych 

motywacji; Żydzi, którzy wyrażają swoje pytania, wątpliwości, ale nie bezpośrednio do Jezusa 

(„wybrani”, którzy jednak są zamknięci); uczniowie i Dwunastu, którzy reagują, w sposób 

bezpośredni. 

 Czytając szósty rozdział Ewangelii według św. Jana zauważamy, że Chleb, który zstępuje z nieba jest 

największym darem Boga dla życia świata, zasobem i bogactwem. Ale z drugiej strony jest też 

rzeczyswistością, która wywołuje kryzys we wszystkich grupach ludzi: tłumach, Żydach, uczniach, 

Dwunastu. Nadzieja dla Dwunastu zawiera się w zapewnieniu Jezusa: „Czyż nie wybrałem was, 

Dwunastu?” 

 Pojawiają się pytania, które wynikają z dyskusji o chlebie życia, ale dotykają też głębokich 

wymiarów i tożsamości Jezusa: „Kiedy tu przybyłeś?” (6,25; wcielenie). „Jaki znak uczynisz?” (6,30; 

pascha). Problemy wiary: „Jak On może powiedzieć: z nieba zstąpiłem?”(6,42; wcielenie). „Jak On 

może dać nam swoje Ciało do spożycia?” (6,52; pascha). Uczniowie: „Trudna jest ta mowa…” (6,60). 

„Panie do kogóż pójdziemy?” (6,68). Jezus odpowiada na pytania wszystkich.  
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 Słownictwo janowe wciąż odnosi nas do misterium Wcielenia i Paschy (do tego odnosi się 

tajemnica Eucharystii!): 

o CIAŁO:Wcielenie- J 1,14, Jan używa tu terminu sarks, który wyraża prawdę o Wcieleniu. 

o KREW: Pascha-J 19,34 

o DUCH: To Duch św. sprawia, że chleb staje się Chlebem życia. Eucharystia zawiera Ducha 

Świętego. Również Słowo, które Jezus kieruje do uczniów (6,63) jest Duchem i życiem. 

o JEŚĆ I PIĆ: pokarmem Jezusa jest wola Ojca (4,34); On prosi o wodę Samrytankę (4,7), ale z 

drugiej strony, Jego pragnienie to wola dania życia do końca (19,28).  

o UCZTA: zaproszenie Jezusa przypomina wezwanie z Iz 55,1-3: „Wszyscy spragnieni przyjdźcie 

do wody…”, czy też uczty Mądrości. 

o  SYN CZŁOWIECZY: Jezus jest nowym „wężem miedzianym”, wywyższonym, aby dać życie i 

ocalić ukąszonych jadem grzechu. 

 Ogólne tło J 6 

o Pascha i Exodus. Cały tekst zostaje ujęty w ramy paschalne. W 6,4 czytamy, że zbliżała się 

pascha żydowska. Zakończnie nawiązuje do paschy Jezusa, przez aluzję do zdrady Judasza 

(6,71). Inne motywy, które nawiazują też do paschy ST: przejście przez morze, „JA JESTEM”-

autoprezentacja Boga oraz nawiązanie do manny. Jezus jest nowym Mojżeszem, ale On daje 

prawdziwy pokarm, który nie tylko podtrzymuje życie doczesne, ale daje życie wieczne. 

o Przyjmując Chleb z nieba, przyjmujemy całego Jezusa i wszystko to, co GO dotyczy. Nie tylko 

Jego Ciało, ale również Jego Słowo. Nie jest możliwe, aby karmić się Chlebem z nieba, jeśli 

się nie karmi Jego Słowem. 

o Od Ciała i Krwi potrzeba przejść do Ducha Świętego (pneumatologia), który również jest 

Darem danym nam przez Jezusa. Duch będzie nas prowadził i utwierdzał w Prawdzie, w 

nauce Jezusa i zapowie nam rzeczy przyszłe (16,13). Duch sprawi, że poprzez wywyższenie 

Syna Człowieczego, obecnego w Ciele i Krwi, wszyscy będziemy pouczeni przez Boga (6,45). 

3. Pokuta 

Gdy czytamy opis ostatniej wieczerzy w IV Ewangelii, na pierwszy plan wysuwa się scena obmycia nóg. 

Jest to na pewno gest, który ukazuje nam inne oblicze Eucharystii, jako szkoły miłości i miłosierdzia. Ale 

od najdawniejszych czasów scena ta była interpretowana jako ikona sakramentu pojednania.  

 Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty”. (J 

13,10). Co to może znaczyć? Kapiel stanowi bardzo czytelne odniesienie do chrztu: Ef 5,26; Tt 3,5; 

Hbr 10,22; Ap 1,5. Jest to jednorazowe obmycie, kąpiel. Czym jest zatem obmycie częściowe (nóg)? 
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Oznacza odpuszczenie grzechów popełnionych po chrzcie świętym (Orygenes, Augustyn). Podczas 

wędrówki naszego życia kurz drogi przylepia się do naszych nóg, a Jezus w tym sakramencie z wielką 

pokorą nas obmywa. I znów zauważa się łączność tego sakramentu z Paschą Jezusa. To właśnie 

dzięki ofierze życia, Jego zwycięstwu nad złem, sakrament pokuty ma swoją moc. On realizuje i 

stosuje do poszczególnych osób moc zwycięstwa Jezusa. 

 Potwierdza to wypowiedź Jezusa po zmartwychwstaniu: A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! 

Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: 

„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, 

są im zatrzymane”. (J 20,21-23; por Mt 16,19; 18,18). Ten teskt ukazuje nam przewodnią rolę Ducha 

Świętego w sakramencie pojednania (pneumatologia). Czyli to Duch Święty będzie pełnił rolę 

ożywiania, przywracania życia duchowego tym, którzy je utracili. Apostołowie i ich następcy zostali 

uzbrojeni mocą Ducha Świętego, a w opisie Janowym nastapiło to w dniu zmartwychwstania. 

Ukazuje to kolejny związek odpuszczania grzechów z Mistrium Paschalnym Jezusa. 

ESCHATOLOGIA – WYPEŁNIONE OBIETNICE 

•   Pojęcie eschatologii zawiera w sobie oczekiwanie czasów ostatecznych. Na przełomie pierwszego i 

drugiego wieku większość chrześcijan była w jakimś stopniu przekonana, że ostateczne czasy już 

nadeszły, ponieważ Jezus ogłosił, że Królestwo Boże jest już blisko (Mk 1,15). Jednak ci sami 

chrześcijanie uznawali, że sąd ostateczny, wieczny pokój i błogosławieństwo oraz zwycięstwo nad 

wrogami Boga nie nadeszło wraz ze zmartwychwstaniem Jezusa. Z tego powodu w pierwszym 

okresie głoszenia Dobrej Nowiny, kładziono nacisk na tzw. ostateczną eschatologię, według której 

Jezus miał nadejść powtórnie (paruzja) i dopiero wtedy miał On przynieść to wszystko, co 

zapowiedziane było w Prawie i Prorokach (Dz 3,21; 1Kor 15,23-28). 

• Jednak zanim Czwarta Ewangelia została napisana, chrześcijanie we Wspólnocie Jana żyli już inną 

tzw. teologią zrealizowaną, według której właściwie wszystko, czego oczekiwano po drugim 

nadejściu Jezusa, zostało już zrealizowane. 

• Według chrześcijan, którzy przyjmowali eschatologię ostateczną, Jezus żył na tej ziemi, a następnie 

został zabrany przez Boga do nieba, na końcu świata przyjdzie ponownie jako Syn Człowieczy, aby 

sądzić i nagrodzić tych, którzy wierzyli w Niego (Łk 12,8-9). Jednakże według teologii Jana, Jezus 

podczas swej ziemskiej działalności przeprowadził już sąd (J 3,13; 6,62; 16,28). Bóg zesłał swojego 

Syna na ziemię i każdy, kto w Niego wierzy, nie podlega sądowi, a kto w Niego nie wierzy, już 

został osądzony (potępiony) (J 3,17-21; 5,24). 
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• Według synoptycznych Ewangelistów życie wieczne jest darem, który można otrzymać na sądzie 

ostatecznym lub w „przyszłym wieku" (Mk 10,30; Mt 18,8-9). Jednak dla Jana jest to możliwość 

istniejąca już teraz, w obecnym czasie (J 6,54; 8,12; 10,10.28; 17,3). 

•  „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 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.” (J 5,24) „Każdy, kto żyje i 

wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”. (J 11,26). 

•  Dla Łukasza synostwo Boże jest nagrodą pośmiertną, którą otrzymamy w przyszłym życiu (Łk 6,35; 

20,36), natomiast dla Jana dar dziecięctwa Bożego jest darowany nam już tu i teraz (J 1,13; 3,3-8). 

Chrześcijanie ze wspólnoty umiłowanego ucznia nie czuli się osamotnieni, kiedy wyrzucano ich z 

synagog (J 3,3; 12,45; 17,3), ponieważ wierzyli w Jezusa, który im powiedział: „Niech się nie trwoży 

serce wasze ani się lęka.” (J 14,27) „Nie zostawię was sierotami” (J 14,18). Byli oni przekonani, że 

nie muszą czekać na powtórne przyjście Jezusa, aby zobaczyć Boga, ponieważ wierzyli, że 

ktokolwiek widział Jezusa, widział Boga. Zgodnie z tym, co powiedział Jezus: „ Gdybyście Mnie 

poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście.” (J 14,7-10) 

• Fakt, że autor Czwartej Ewangelii bardzo mocno podkreśla eschatologię zrealizowaną, nie oznacza, 

że neguje on eschatologię ostateczną. Najprawdopodobniej nie została ona mocno zaakcentowana, 

ponieważ: 

•  nie stanowiła problemu w sporze z „Żydami", którzy wierzyli w błogosławieństwa, jakie w 

przyszłości otrzymają od Boga; 

•  autorowi chodziło przede wszystkim o podkreślenie tego, co Chrześcijanie zyskali poprzez 

wiarę w Jezusa za cenę wyłączenia ze wspólnoty żydowskiej. 

• Położenie tak dużego akcentu na eschatologię zrealizowaną z całą pewnością było uzasadnione w 

warunkach, w jakich Ewangelia była pisana, jednak wiązało się to z niebezpieczeństwem błędnej 

interpretacji nauki o eschatologii. Jedną z możliwych błędnych interpretacji byłoby stwierdzenie, że 

skoro już posiadamy życie wieczne przez poznanie Jezusa, nie musimy się przejmować tym, co 

robimy na tym świecie. Co więcej niezależnie od tego, jak żyjemy, nie umrzemy (J 11,26), ale 

przejdziemy z tego świata, do którego i tak nie należymy (J 17,14), do miejsca, które Jezus dla nas 

przygotował (J 14,2-3). Taka interpretacja mogłaby ewentualnie posłużyć do uzasadnienia życia 

sprzecznego z godnością dziecka Bożego oraz ucznia Jezusa. 
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• Odpowiedź na te problemy zwiera się w Pierwszym Liście św. Jana. Tam znajdują się konkretne 

wymagania etyczne konieczna dla ucznia Jezusa, który żyje w światłości (1 J 1,7) oraz jest wierny 

Słowu Bozemu (1 J 2,5). Tylko ten, kto kocha swojego brata, pozostaje w jasności (1 J 2,10). Ci, co 

żyją sprawiedliwie, są dziećmi Bożymi i należą do Boga (1 J 3,10). Następnie autor, potwierdziwszy 

naukę eschatologii zrealizowanej, odwołuje się do przyszłej eschatologii: 

•  „Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. 

Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, 

kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty." (1 J 2,3-4) 

•  Po powtórzeniu nauki Ewangelii („obecnie jesteśmy dziećmi Boga"), autor listu, wyraża nadzieję na 

upodobnienie się do Jezusa, które będzie zrealizowane w czasie Jego przyszłego objawienia. 

Następnie wyjaśnia, że realizacja tej nadziei łączy się ze sposobem naszego życia, że jest uzależniona 

od naszego wzrostu w łasce i życiu zgodnym z wolą Boga Ojca, na wzór Jezusa.  

NOWE PRZYMIERZE – NOWA TOŻSAMOŚĆ UCZNIÓW JEZUSA 

•   W pierwotnym nauczaniu chrześcijańskim pojęcie „nowego przymierza" oznaczało odnowienie 

przymierza zawartego między Bogiem i Izraelem, nie oznaczało czegoś całkowicie nowego, co 

zastępowałoby stare. 

• W Ewangelii Mateusza Jezus mówi: „Nie chodźcie do pogan ani nie wchodźcie do miasta Samarytan. 

Idźcie raczej do owiec, które zginęły z domu Izraela.” (Mt 10,5-6). Z Dziejów Apostolskich 

dowiadujemy się, że działalność misyjna wśród Samarytan i pogan rozpoczęła się wiele lat po 

zmartwychwstaniu Jezusa, a co więcej, że była podjęta nie przez Apostołów, tylko przez 

hellenistycznych chrześcijan (Dz 8,5; 11,19-20). Wprawdzie Paweł działał wśród pogan, jednak, 

przynajmniej na początku jego głównym celem było wzbudzenie zazdrości wśród Żydów, na których 

nawróceniu zależało mu przede wszystkim (Rz 11,13-15). Dla niego nawróceni poganie byli jedynie 

dziką gałązką na oliwnym drzewie Izraela (Rz 11,17). 

• W Ewangelii Jana to podejście zanika, głównym tematem staje się zastąpienie starego przymierza 

nowym. Jezus przyszedł do swoich, lecz swoi Go nie przyjęli (J 1,12), z tego powodu gromadzi 

nowych „swoich” (J13,1), w których skład wchodzą wszyscy ci, którzy w Niego uwierzyli i Go przyjęli 

(J1,12). „Żydzi” (ci, którzy odrzucili Jezusa) nie są dziećmi Boga, tylko dziećmi diabła (J 8,44.47). 

Prawdziwi Izraelici to ci, którzy uwierzyli w Jezusa (J 1,13.47). Żydzi byli dziećmi Bożymi poprzez 

swoje urodzenie, jednak to, co „narodziło się z ciała, nie może odziedziczyć królestwa Bożego.” 

Dzieckiem Boga staje się ten, kto narodził się „z góry", przez wiarę w Jezusa (J 3,3-7; 1,12-13). 
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• Po zawarciu przymierza na Górze Synaj chwała Boża, czyli Jego Obecność, wypełniła namiot 

spotkania (Wj 40,34) a następnie, wraz z Arką Przymierza, zamieszkała w Świątyni Jerozolimskiej.  

Jednak teraz Słowo Boże „rozbiło swój namiot" pośród ludzi i zobaczyliśmy Jego chwałę (J 1,14). 

Dwie wspaniałe cechy Boga Przymierza, jakimi były Jego hesed (łaskawa miłość Boga, którą objawił 

w wyborze nie zasługującego na ten wybór Izraela) i emeth (prawdziwa wierność swojemu 

wyborowi), są teraz ucieleśnione w Jezusie, który jest „pełen łaski i prawdy” (J 1,14). 

• "Podczas, gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa 

Chrystusa.” (J1,17)   

• Zburzenie Świątyni w Jerozolimie nie jest wielką tragedią dla Chrześcijan, nie stanowi dla nich 

żadnego problemu, ponieważ Świątynia została zastąpiona przez ciało Jezusa, które jest 

prawdziwą i to niezniszczalną Świątynią, miejscem obecności Boga, miejscem spotkania z Bogiem 

(J2,19-21). 

• Nadszedł czas, kiedy Bóg nie jest już czczony w Jerozolimie, ale w Duchu i Prawdzie, które przyszły 

przez Jezusa, (J 4,21-25). Tradycyjne święta jak Szabat, Pascha, Święto Namiotów, Święto 

Poświęcenia Świątyni już nie są świętami dla wierzących w Jezusa, tylko dla „Żydów” (J 5,1; 6,4; 7,2). 

W Ewangelii Jana Jezus w trakcie każdego z tych świąt, ukazuje, że w Jego obecności święto to nie 

ma już znaczenia. Szabat był dniem odpoczynku, ale Jezus, podobnie jak Bóg Ojciec, działa w tym 

dniu (J 5,17). Podczas Święta Namiotów ludzie, dziękując Bogu za dar wody na pustyni, modlili się o 

deszcz, który zapewniał im wodę pitną oraz oczekiwali przyjścia Mesjasza i niezwykłego źródła, 

które wypłynie z Jerozolimy. Jednak teraz ludzie nie muszą tego robić, ponieważ każdy, kto jest 

spragniony, może przyjść do Jezusa i napić się, a strumienie wody żywej popłyną z wnętrza tego 

człowieka, co więcej ochrzczony otrzymuje dar tego źródła, którym jest Duch Święty (J 7,37-38). 

Podczas tego święta, gdy Żydzi świętowali obecność Boga, który na pustyni objawił się w słupie 

ognia i oświecał im drogę, Jezus ogłasza się Światłością Świata (J 8,12). Głównym punktem Święta 

Poświęcenia Świątyni (Chanuka), była konsekracja ołtarza. Jednak obecnie Jezus jest uświęcony i 

posłany przez Ojca dla świata (J 10,36). Jezus jest także nową Paschą. W czasie Święta paschy Żydzi 

obchodzili pamiątkę uratowania ich pierworodnych przed śmiercią, wyzwolenia z niewoli, a także 

dar chleba, składali w ten sposób podziękowanie za Bożą opiekę, troskę, zaspokajanie ich potrzeb, 

jak również doświadczenie obecności Boga, prosili o wzmocnienie wiary i zaufania. Jezus karmi 

tłumy (przypomnienie daru manny, chleba z nieba) i ogłasza się chlebem życia (J 6,48). W 

zmartwychwstaniu Jezusa Bóg ukazuje swoją prawdziwą, niczym nieograniczoną moc, 

nieporównywalnie większą niż ta, którą ukazał wyzwalając Izraelitów z egipskiej niewoli. W Jezusie 
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dokonuje się personifikacja Boga Paschy. Jest On obecnością, wcieleniem Boga, który wyzwolił 

Izrael i troszczy się o niego. Chrześcijanie świętują Nową Paschę poprzez wiarę w Jezusa oraz 

spożywanie Chleba Życia – Ciała Chrystusa. 

• Ewangelista wykazuje, że wyznawcy Jezusa stanowią prawdziwą, niezależną religię, znacznie 

bogatszą i głębszą niż ta, z której wyszli. Ukazanie wyższości było bardzo potrzebne, aby 

przezwyciężyć uczucie straty po tym, jak chrześcijanie byli ekskomunikowani z Judaizmu. Możliwe, 

że potrzeba podkreślenia tego, co uczniowie Jezusa zyskali, przyczyniła się do rozwinięcia w 

Ewangelii Jana, wcześniej omawianej eschatologii zrealizowanej. 

EKLEZJOLOGIA – JEDNOŚĆ W MIŁOŚCI 

• Pierwsza połowa Ewangelii Jana zdominowana jest jedną myślą, a mianowicie, że Ojciec posyła 

Syna. Posłany przez Ojca Syn przyszedł na świat po to, abyśmy stali się dziećmi Boga (J 1,12), czyli 

abyśmy uczestniczyli w Bożym życiu i dzięki temu mieli życie w obfitości (J 10,10). Ponieważ 

możemy uczestniczyć w życiu Boga poprzez nawiązanie z Nim miłosnej relacji (J 17,3), Jezus objawia 

Ojca oraz Jego miłość i przez to pociąga nas ku Niemu. 

•  „Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie 

posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w 

nich była i Ja w nich." (J 17,25-26)   

•  Śmierć krzyżowa Jezusa jest momentem najdoskonalszego objawienia miłości Ojca. Natomiast po 

zmartwychwstaniu Jezus, zgodnie z daną podczas Ostatniej Wieczerzy obietnicą (J 14,16-17; 16,7-8), 

napełnia swoich uczniów Bożym Duchem, czyli życiem i miłością Boga i posyła ich do świata w tym 

samym celu, w jakim On sam został posłany. 

•  „A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych 

słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są 

im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane?" (J 20,21-23) 

•  W ten sposób, głównym sensem istnienia wspólnoty uczniów Jezusa, główną misją Kościoła, jest 

objawianie światu Ojca, oraz prowadzenie ludzi do pojednania z Bogiem. Kościół staje się 

sakramentem, czyli widzialnym znakiem, niewidzialnej obecności Jezusa oraz miłości Boga, którą 

Jezus nam objawił. Najważniejszym przykazaniem jest wzajemna miłość uczniów, przez którą 

realizują oni otrzymaną od Jezusa misję. 
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• W Ewangelii Jana tylko w dwóch miejscach (J 3,3.5; 18,36) jest wspomniane Królestwo Boże. 

Wydaje się, że Jan nie posiada także koncepcji Ludu Bożego. Niektórzy bibliści wysuwają stąd 

wniosek, że jego pojęcie Kościoła mogło być bardzo indywidualistyczne. O słuszności takiego 

przekonania świadczyłby obraz winorośli, gdzie uczniowie połączeni są z Mistrzem, ale nie między 

sobą. Choć do końca tak nie jest. Chrześcijanie Wspólnoty Jana myśleli o sobie jako koinonia (1 J 

1,3). Zgodnie z nakazem Jezusa, byli połączeni wzajemną miłością. Mają bardzo duże poczucie bycia 

rodziną, co przejawia się w nazywaniu siebie braćmi i siostrami. Wynika to z ich wiary, według 

której wszyscy byli dziećmi jednego Boga Ojca. Przykazanie miłości wzajemnej (J 13,34; 15,12) jest 

główną zasadą ich współżycia. Miłość wzajemna jest źródłem radości i pokoju dla wszystkich, którzy 

wyznają wspólną wizję Jezusa (J 15,11; 14,27). Chrystologia Jana nie jest jakąś abstrakcyjną 

konstrukcją, oderwaną od życia wspólnotowego. Była jej zasadniczym elementem, za który wielu 

cierpiało, a nawet oddało życie. Wiara, że Jezus jest odwiecznym Słowem Boga, które przyszło od 

Boga i jest Bogiem, jest decydująca dla życia wspólnotowego, ponieważ dzięki tej wierze wiemy, 

jakim naprawdę jest Bóg, a mianowicie, że jest On Bogiem miłości, że ukochał świat tak bardzo, że 

był gotowy oddać się ludziom w osobie swojego Syna (J 3,16), a nie po prostu posłał kogoś w 

zastępstwie. A z kolei takie zrozumienie Boga oraz Jezusa wymaga od chrześcijan, którzy tę wiarę 

przyjmują i przez którą stają się dziećmi Boga, postępowania odpowiedniego do godności bycia 

dzieckiem takiego Boga, oraz bratem, czy też siostrą Jezusa. 

•  „Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was 

umiłowałem. Po tej miłości, którą będziecie mieć jedni do drugich, wszyscy poznają, żeście uczniami 

moimi.” (J13,34-35)     

•  Ewangelia Jana prezentuje eklezjologię inną niż ta, którą przedstawiają nam Ewangelie 

Synoptyczne, a którą można byłoby nazwać eklezjologią apostolską. W Ewangelii Jana widzimy 

ciągły i świadomy kontrast pomiędzy Piotrem, reprezentantem Wspólnoty Apostolskiej, a 

Umiłowanym Uczniem, który reprezentuje wspólnotę Janową. Ukochany Uczeń występuje w 

narracji sześć razy, z tego pięć razy widzimy obok niego Piotra, którego postawa jest odmienna od 

postawy Umiłowanego Ucznia. Podczas Ostatniej Wieczerzy Umiłowany Uczeń opiera swoją głowę 

na piersi Jezusa, natomiast Piotr siedzi dalej i musi dawać mu znaki, aby uzyskać informację (J 13,23-

26). Kiedy Jezus jest odprowadzany do Pałacu Najwyższego Kapłana, Ukochany Uczeń bez przeszkód 

może mu towarzyszyć, natomiast Piotr potrzebuje pomocy Umiłowanego Ucznia (J 18,15-16). 

Ukochany Uczeń wyprzedza Piotra w drodze do grobu Jezusa. Wprawdzie Piotr wchodzi do grobu 

pierwszy, ale tylko o Umiłowanym Uczniu jest napisane, że po zobaczeniu pustego grobu uwierzył (J 

20,2-10). Następnie to Umiłowany Uczeń rozpoznaje zmartwychwstałego Jezusa i informuje o tym 



52 
 

Piotra (J 21,7). W ostatniej scenie, kiedy Piotr zazdrośnie dopytuje się o los Umiłowanego Ucznia, 

Jezus mu mówi: „Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego?” (J 21,20-23). W szóstej 

scenie (J 19,26-27), kiedy Umiłowany Uczeń stoi pod krzyżem, kontrast z Piotrem jest domyślny: 

Piotr jest jednym z tych, którzy się rozpierzchli, pozostawiając Mistrza (J16,32), a na dodatek zapiera 

się Go trzykrotnie. 

• Fragmenty te mogą wskazywać na to, że chrześcijanie Wspólnoty Jana, próbują wyraźnie 

zdystansować się od chrześcijan ze wspólnot chrześcijańskich połączonych z Dwunastoma 

Apostołami. Wprawdzie uznawali tych chrześcijan za prawdziwych uczniów Jezusa, jednakże byli 

przekonani, że ich percepcja tożsamości Jezusa nie jest pełna, że nie znają Jezusa ani tak dobrze, ani 

nie są tak blisko Jezusa, jak oni sami. Cullmann tak pisze o Wspólnocie Umiłowanego Ucznia. „Jej 

członkowie byli najprawdopodobniej świadomi różnicy, jaka oddziela ich od Kościoła, którego 

tradycja łączy się z Dwunastoma Apostołami, i widzieli w swojej wyjątkowej charakterystyce 

obowiązek szczególnej misji, a mianowicie zachowanie, obronę i przekazanie następnym 

pokoleniom swojej szczególnej tradycji, co do której byli przekonani, że pochodzi od samego 

Jezusa.”(Johannine Circle) 

• Ewangelie Mateusza oraz Łukasza, jak również jego Dzieje Apostolskie wykazują, że dla chrześcijan 

końca pierwszego wieku, kontynuacja tradycji Piotra i Dwunastu Apostołów było źródłem 

tożsamości, jak też gwarantem bezpieczeństwa. Ewangelia Jana praktycznie nie jest zainteresowana 

„instytucją” Apostołów, a za podstawową kategorię w Chrześcijaństwie uznaje „ucznia". Innymi 

słowy, dla autora Ewangelii Jana, ważniejsza jest bliska i osobista relacja z Jezusem, niż apostolska 

misja. Właśnie z tego powodu bardziej cenili sobie łączność z Jezusem, której pośrednikiem był Jego 

Umiłowany Uczeń (J 19,35; 21,24), niż tę łączność, która pochodziła od Apostołów. 

• Pisma Mateusza i Łukasza, jak również pisma Pawła, ukazują proces rozwijania instytucji kościelnej 

oraz coraz większe zainteresowanie urzędami kościelnymi. Natomiast w eklezjologii Jana można 

zauważyć relatywizację ważności instytucji, czy też urzędów w Kościele. Możliwe, że takie urzędy 

istniały, ale nie można ich dostrzec. Paweł porównuje Kościół z jego różnorodnymi charyzmatami do 

ciała ludzkiego (1Kor 12), gdzie wszystkie członki są ze sobą połączone, służą sobie i wzajemnie na 

siebie wpływają. Jan natomiast porównuje Kościół do krzewu winnego. W tym wyobrażeniu Jan 

podkreśla tylko jeden aspekt, a mianowicie łączność poszczególnego ucznia z Jezusem i trwanie w 

Nim. Ponieważ dla Jana bycie uczniem Jezusa poprzez miłość do Niego jest sprawą najważniejszą, 

wszelkie inne rozróżnienia stają się mało istotne. 
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• Najwięksi Apostołowie znani z imienia z kart Pisma Św. a mianowicie Piotr, Paweł i Jakub z 

Jerozolimy, zmarli w latach sześćdziesiątych pierwszego wieku. Kościół, który wywodził się z tradycji 

apostolskiej, rozwiązał problem nauczania, który powstał w wyniku ich śmierci, kładąc nacisk na to, 

że odpowiedzialni za wspólnoty Chrześcijańskie, którzy odziedziczyli swój urząd po Apostołach, 

muszą trwać w ich nauce i przekazywać ją bez żadnych zmian (Dz 20,28-30; Tt 1,9; 2 P 1,12-21). 

Jednak Czwarta Ewangelia, która także ustosunkowuje się do problemu śmierci Umiłowanego 

Ucznia (J21,20-23), kładzie nacisk na to, że nauczycielem jest posłany przez Jezusa Pocieszyciel, 

który pozostaje na zawsze w każdym, kto kocha Jezusa i przestrzega Jego przykazań (J 14,15-17); 

to On jest przewodnikiem do pełni prawdy (J 16,13). 

• Powyższe stwierdzenia wcale nie oznaczają, że Wspólnota Umiłowanego Ucznia  uprawiała 

agresywną polemikę z kościołami wywodzącymi się z tradycji apostolskiej. W Ewangelii Jana nie 

znajdziemy krytyki fundamentów apostolskich, sukcesji apostolskiej, czy też sakramentalnych 

praktyk. Możemy zrozumieć Czwartą Ewangelię jako ostrzeżenie przeciwko niebezpieczeństwom 

tkwiącym w rozwoju instytucji kościelnych, poprzez podkreślenie tego, co Jan uważa za sprawę 

najistotniejszą, a mianowicie żywą obecność Jezusa w każdym chrześcijaninie poprzez Ducha św. 

Żadna struktura ani instytucja nie może tego zastąpić. W tradycji janowej Kościół jest organizmem, 

a nie organizacją. 

• Wspólnota Jana doświadczyła jednak i tego, że sama wiara wspólnoty w Ducha Św. jako nauczyciela 

prowadzącego każdego ucznia nie uchroniła jej przed rozłamem. Innymi słowami, wiara ta okazała 

się niewystarczającym zabezpieczeniem ortodoksyjnej nauki. Najprawdopodobniej to bolesne 

doświadczenie przyczyniło się do przyjęcia hierarchicznego zwierzchnictwa Kościoła Powszechnego, 

a tym samym zmiany, czy raczej uzupełnienia swojej eklezjologii eklezjologią Kościoła 

Apostolskiego. 

• Najprawdopodobniej zjednoczenie z szerszym Kościołem Apostolskim nie było jedynie 

koniecznością historyczną, ale przede wszystkim spełnieniem pragnień Wspólnoty Umiłowanego 

Ucznia, które wyraża obietnica Jezusa dotycząca „owiec z innej owczarni”, oraz modlitwa Jezusa 

podczas Ostatniej Wieczerzy o jedność. 

• „Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu 

mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.” (J 10,16) „Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, 

którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, 

a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.”(J 17,20-21). 
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 PROLOG EWANGELII ŚW. JANA (J 1,1-18) 

(S. Mędala) 

1. Tradycja i redakcja w J 1,1-18 

 a. Unikalny charakter Prologu 

 W porównaniu z tekstem Ewangelii, mającej oryginalny charakter narracyjny o wydźwięku 

symbolicznym, Prolog zawiera nadto elementy poezji, które egzegetom pozwalają klasyfikować go w 

rzędzie hymnów, chociaż w aktualnej formie Prolog nie ma struktury hymnu ani w sensie hellenistycznym 

(wezwanie bóstwa, wyliczanie jego przymiotów, modlitwa końcowa) ani w sensie biblijnym (wezwanie do 

uczczenia Boga, przypomnienie powinności wychwalania Boga, zakończenie). 

 Pojęcie Słowa (Logos) w Prologu stanowi hapax legomenon w ramach tzw. odgórnej chrystologii. 

Zdaje się być ono sformułowane na filozoficznym pojęciu logosu pochodzenia hellenistycznego, 

poświadczonym w dziełach Filona za Aleksandrii. Analiza porównawcza terminologii Prologu i Ewangelii 

prowadzi do wniosku, że pierwotny tekst Ewangelii nie zawierał Prologu, lecz został on dodany do drugiej, 

pełnej edycji dzieła. Oprócz unikalnego określenia Jezusa terminem Słowo tekst zawiera pojęcie zbawienia w 

kategoriach osobistej relacji (dziecięctwo Boże), które uściśla pojęcie zbawienia wyrażane w schemacie 

czasowym (zbawienie w czasie przyszłym, zbawienie osiągnięte już teraz w Chrystusie). Przez wcielenie 

Słowa zostaje otwarta już teraz możliwość dziecięcej relacji do Boga, chociaż pełne uczestnictwo w życiu Boga 

należy do przyszłości (por. 1 J 3,1-2).  

 Wyakcentowanie wcielenia pozwala przeciwstawić się tendencjom doketycznym, które pojawiały 

się już w kręgach Janowyh w czasie redakcji Ewangelii. Ewangelista podkreśla, że w Chrystusie Bóg był 

rzeczywiście obecny wśród ludzi i nakreśla wynikające z tego objawienia konsekwencje (podział świata, moc, 

łaska i prawda dla wierzących, nowa ekonomia zbawienia). Pod względem treści i jej sformułowania Prolog 

był uważany za szczytową, wyrażoną po mistrzowsku formę przekazu myśli chrześcijańskiej, dlatego stanowił 

klasyczną podstawę do sformułowań doktryny o Chrystusie.  

 b. Złożony charakter Prologu 

Seria powtórzeń i przerw jest świadectwem nakładania się różnych warstw i retuszów  redakcyjnych. Te 

warstwy redakcyjne wskazują na różnych autorów lub na działalność redakcyjną tzw. szkoły Janowej. W 

oparciu o analizę elementów formalnych i treściowych Prologu sformułowano hipotezę, że Prolog stanowił 

pierwotnie hymn liturgiczny, który został przejęty i rozwijany na różnych stadiach redakcji Janowej, aby 

powiązać go z tematami teologicznymi czwartej Ewangelii. W stanie aktualnym ten tekst funkcjonuje jako 
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prolog, czyli wprowadzenie, które uprzedza i ułatwia lekturę tekstu. Prolog, pełniąc programową funkcję w 

czwartej Ewangelii, wprowadza jej zasadnicze motywy doktrynalne: 

 osoba Jezusa Chrystusa, Jego boskie pochodzenie i funkcja objawicielska; 

 konflikt wokół Jego osoby, rozdział między wierzącymi i niewierzącymi jako wyraz sądu 

eschatologicznego; 

 złożoność Jego relacji do judaizmu reprezentowanego przez Mojżesza i Jana Chrzciciela. Tematyczne 

połączenie Prologu z wstępem narracyjnym (1,19-51) przez osobę Jana Chrzciciela stanowi świadomy 

wysiłek redakcyjny.  

c. Pochodzenie tekstu pierwotnego 

Silne zakorzenienie tematyki Prologu w tematyce sapiencjalnej Staergo Testamentu wskazuje na jego 

początki w kręgu judeo-chrześcijańskim lub helleno-chrześcijańskim. W aktualnym tekście termin Słowo 

wskazuje na Chrystusa. Od ponad wieku w kręgach egzegetów dyskutuje się jednak, do czego odnosił się 

on tekście pierwotnym - do Mądrości Bożej czy do twórczego Logosu - oraz jaką miał funkcję - 

soteriologiczną czy objawicielską.  

2. Prolog jako chrześcijański targum do Rdz 1,1-5. 

Pierwsze wiersze Prologu (1,1-5) stanowią parafrazę Rdz 1,1-5. W tej parafrazie znajdują się 

charakterystyczne elementy spotykane w targumach: z jednej strony dosłowne przejęcie pewnych 

elementów z tekstu biblijnego (na początku, Bóg, ciemność, światło), a z drugiej strony przystosowanie 

innych wyrażeń w procesie abstrakcyjniejszej konceptualizacji (Słowo na oznaczenie „Bóg rzekł” pod 

wpływem spekulacji Filona w ramach apologetyki helleno-chrześcijańskiej). Brak adekwatnego słowa 

greckiego odpowiadającego hebrajskiemu bārā’ - "stworzył" został zastąpiony wyrażeniem: „wszystko przez 

nie się stało”.  

Poświadczając różne spekulacje judeo-chrześcijańskie na temat pierwszych wierszy Księgi Rodzaju, przytacza 

się starożytną tradycję, która mówiła o stworzeniu Syna przed stworzeniem świata. Targum palestyński (z 

kodeksu Neofiti 1) podsuwa także możliwość pregzystencji syna YHWH, gdyż w rękopisie jest mowa o 

stworzeniu świata przez syna. Nadto targum do Rdz 1 wskazuje na rozwój pojęcia „Słowa”, które staje się 

podmiotem nie tylko czasowników oznaczających mówienie, lecz także podmiotem czasownika „stwarzać”. 

Podobnie targum do Wj 12,42, czyli tzw. "Poemat czterech nocy" (liturgiczny tekst przedchrześcijański), 

przywołując motyw stworzenia identyfikuje uosobione Słowo z uosobionym Światłem, jak to czyni Prolog 

Janowy. Odniesienie do opisu stworzenia w Prologu Janowym zdaje się być zatem głęboko przemyślane, aby 
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dać klucz do interpretacji całej Ewangelii. Tym kluczem jest identyfikacja Jezusa Chrystusa w Jego historycznej 

manifestacji z odwiecznym Słowem Boga Stworzyciela.  

3. Objaśnienia filologiczne  

1,1 Gr. en archē – „w początku”; gr. archē znaczy podstawa, zasada, a także przyczyna. W tym ostatnim 

znaczeniu oznacza początek. Na ogół egzegeci wyrażenie en archē rozumieją w nawiązaniu do Rdz 1,1 i 

nadają mu sens czasowy. J. Jeremias (tak samo I. de la Potterie) zaznacza jednak, że termin „początek” w 

Prologu ma inne znaczenie niż w Rdz; nie odnosi się do stworzenia, o którym jest mowa dopiero w w. 3, lecz 

do wieczności przed wszelkim stworzeniem. „Na początku” w J 1,1 nie jest pojęciem czasowym, lecz oceną 

jakościową, odpowiednikiem „sfery Boga”. Chociaż termin "Logos" w J 1,1 ma sens techniczny, to jednak nie 

powinno wprowadzać się do tekstu tego terminu w brzmieniu oryginalnym, gdyż termin logos należy do 

obiegowego języka greckiego, którego odpowiednikiem w języku polskim jest termin "słowo". Należy jednak 

pamiętać, że gr. wyraz logos ma szersze znaczenie niż polski wyraz słowo. Logos oznacza pierwotnie słowo, 

ale nie słowo-dźwięk, nie słowo-formę gramatyczną, lecz raczej zawartą w nim treść, jego znaczenie, sens, 

myśl. Wyrażenie pros ton theon – „u Boga” znaczy „w bliskości Boga, w ścisłej więzi z Bogiem”; przyimek 

pros z acc. wskazuje na bliskość, relację, ukierunkowanie, ruch w kierunku.  

1,3 ho gegonen - niektóre kodeksy i egzegeci to wyrażenie łączą ze zdaniem poprzednim ze względu na rytm, 

ale ze względu na sens wielu egzegetów łączy to wyrażenie z następnym zdaniem (tj. w. 4): „co się 

stało/zaistniało w Nim było życiem”.  

1,5 katelaben aor. od katalambanein - 1) opanowuję (metaf. o żądzach); 2) pojmuję, rozumiem.   

1,9 alēthinos - prawdziwy jako zaprzeczenie fałszu fałszującego czyli kłamliwości, „a w naszym kontekście 

znaczy, że chodzi o światło dające świadectwo prawdzie”. 

1,10 „świat”, w gr. kosmos w pierwotnym swym użyciu oznacza piękno, ozdobę; w. w.10, podobnie jak całej 

w czwartej Ewangelii jest używany w potrójnym znaczeniu: 1) ludzkość; 2) całość stworzenia;  3) ludzie 

zamykający się przed zbawczą prawdą oraz cały klimat duchowy i splot okoliczności związanych z ich postawą 

niewiary. 

1,11 „do swojej własności”: ta idia - to może się jednak kojarzyć z posiadaniem. W znaczeniu zawężającym: 

„przyszło do swego domu”, które nawiązuje do biblijnego pojęcia rodziny.   

1,12 „moc” exousia znaczy możność, godność, prawo, władza; „z krwi” w l.mn. ex haimatōn - aluzja do 

poglądu o poczęciu się człowieka przez pomieszanie krwi rodziców. Termin thelēma w języku greckim znaczy 

„wola”, „upodobanie”; w tym znaczeniu występuje także w NT. W polskich przekładach spotyka się, w 
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odniesieniu do „ciała”, słowo „pożądliwość”, którego greckim odpowiednikiem jest epithymia. Nadaje się 

takie znaczenie temu słowu ze względu na połączenie ze słowem sarx - ciało. Ale u Jana „sarx” ("ciało") nie 

ma, jak u Pawła, zabarwienia negatywnego. W 1,13 zdaje się metonimicznie oznaczać człowieka, jak w w. 14, 

bez pejoratywnej konotacji. W każdym razie nie ma tutaj przeciwstawienia woli ludzkiej  („woli ciała”) jako 

niezgodnej z wolą Bożą, lecz jest przeciwstawienie rzeczywistości ludzkiej i rzeczywistości Bożej (jak w 2 P 

1,21). „Wola męża” zdaje się mięć wydżwięk jurydyczny.    

1,14 eskēnōsen – „zanamiotowił”; aor. od skēnoō - rozbijam namiot; plērēs - "pełen" jest nieodmienne; może 

odnosić się do Słowa, Jednorodzonego lub do prawdy. 

1,18 exēgēsato - aor. od exēgeomai - 1) opowiadam, wyjaśniam, interpretuję; 2) przywodzę, rządzę (w tym 

znaczeniu bierze to słowo I. de la Potterie). Wulgata tłumaczy: enarravit - opowiedział, sugerując pierwsze 

znaczenie: Jezus interpretuje Ojca, objawiając Jego tajemnicę przez całe swoje życie. W ten sposób Prolog 

otwiera opowiadanie ewangelijne w ścisłym znaczeniu. 

4. Egzegeza tekstu 

A. SŁOWO i ŚWIAT (1,1-5) 

a. Słowo i Bóg (1,1-2) 

Pochodzenie pojęcia Słowa 

Spekulacje na temat Rdz 1 praktykowane w synagogach żydowskich i kręgach judeo-chrześcijańskich 

wskazują podstawowe podłoże koncepcji Słowa w Prologu Janowym. Synagogalne ujęcia Słowa Bożego 

zostały przygotowane przez tradycję sapiencjalną (por. Mdr 18,14-6; Syr 24,6-8). Użycie terminu „Słowo” 

(gr. logos) w J 1,1 stanowi odwołanie się do motywu Słowa (aram. „Memra” na oznaczenie Boga) w liturgii 

synagogalnej, czego wyrazem są spekulacje Filona z Aleksandrii na temat Logosu, które stanowią 

wykorzystanie w teologii filozoficznego dziedzictwa świata starożytnego. Wprowadzenie pojęcia „Słowa” do 

Prologu świadczy zatem o otwarciu się szkoły Janowej na dialog z kulturą pogańską. 

 Już Heraklit uważał, że Słowo - Logos było odwiecznym pierwiastkiem rzeczy, nadającym 

światu zasadniczą jedność i dominującym pod powszechną zmiennością. Było ono pra-

rozumem, który wprowadził porządek w kosmosie i nadał mu odpowiedni kształt. W 

hellenizmie Słowo uważane było za zasadę łączącą wszechświat, daną porządku kosmicznego. 

W myśli stoików Słowo kierowało wszechświatem, w gnostycyzmie zaś spełniało funkcje 

kosmiczne i soteriologiczne, zapewniało wiernym przejście z ciemności do światła". 
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 Filon z Aleksandrii (ok. 20 przed Chr - ok. 40 po Chr), będąc kaznodzieją synagogalnym, uprawiał 

homiletyczną egzegezę Starego Testamentu. Posługiwał się on językiem Platona, żeby ukazać, iż Pismo Święte 

zawiera mądrość wyższą od mądrości greckiej. W egzegezie podkreśla niepojętość Boga i zasadniczą różnicę 

między Bogiem a stworzeniem. Bóg objawia się w świecie przez działania (stwórcze, rządy Boże, miłosierdzie, 

działanie nakazujące i działanie zakazujące). Działanie Boże w świecie jest związane z pojęciem Logosu. 

Większość komentatorów upatruje w Logosie Filona hipostazę pośrednią między Bogiem a światem. 

Koncepcja Słowa w J 1,1 

Obraz Słowa w J 1,1 zostaje nakreślony za pomocą trzech elementów:  

 czasowego - na początku; 

 odniesieniowego - u Boga, w bliskości Boga, w ukierunkowaniu na Boga (nie emanacja); 

 jakościowego - było Bogiem. 

 

Świat ma początek, Słowo już jest na początku, a więc przed wszelkim stworzeniem; świat obejmuje całość 

przestrzenno-czasową, Słowo znajduje się poza nią, w odniesieniu Boga, należy do sfery Bożej; pojęcie świata 

rodzi pytanie o istnienie (wszystko albo nic), Słowo jest Kimś - Bogiem. Słowo należy do innej rzeczywistości 

niż świat. 

b. Stworzenie wszystkiego przez Słowo (w. 3) 

Słowo, równoznaczne z aktem mowy Boga, jest twórcą innego przeobrażenia: stworzyło Ono wszystko, co 

istnieje. W. 3 uwydatnia uniwersalną funkcję stwórczą Słowa. Akt stwórczy Słowa znajduje się wszędzie i 

obejmuje wszystko, co istnieje. Użycie czasownika „stać się” w perfectum (ho gegonen) wyraża ustawiczne 

podtrzymywanie wszechświata przez to Słowo. Wyrażenie „przez nie wszystko się stało” mogłoby być 

błędnie interpretowane, że także Duch Święty został stworzony przez Słowo. Dlatego autor dodaje „co się 

stało”, aby wskazać na rzeczy stworzone jako przeciwstawne sprawom niestworzonym, sfery Bożej.   

Ale świat nie znajduje się w sytuacji nieokreślonej. Istnieje on jako całość stworzona przez Słowo, czyli przez 

akt wypowiedzi Boga. Istnieje o tyle, o ile jest przez Słowo wypowiedziany, przez Nie wyrażony.  

c. Światłość w ciemności (4-5) 

Na tym etapie nie ma jeszcze spotkania Słowa z ludźmi. Jest to etap przygotowujący warunki spotkania 

Słowa z ludźmi pod postacią konfrontacji między światłością a ciemnością. Słowo jeszcze się nie 

przemieściło. Ludzie obserwują niejako walkę między światłością i ciemnościami, ale w niej nie biorą udziału. 
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Jednak Słowo zostaje już ukazane w relacji do ludzi za pośrednictwem światłości. Światłość wchodzi do 

działania w świecie przez wprowadzenie „życia”. Życie jako światłość ludzi ukazuje zdolność lub kompetencję 

ludzi do widzenia światłości, która świeci w ciemności, zdolność do percepcji objawienia, które pochodzi od 

Słowa Przedwiecznego. 

 Życie (w. 4). Użycie terminu „życie” bez rodzajnika wskazuje na konstrukcję nieokreśloną, którą 

można przełożyć: „w nim było życie”. Termin „życie” już w ST oznacza nie tylko życie fizyczne, lecz 

wszystkie pozytywne aspekty egzystencji społecznej i religijnej człowieka (por. Iz 38,10-20; Ez 

37,1-14). W Ps 27,1 życie jest synonimem zbawienia. W Ps 36,9 życie występuje synonimicznie z 

terminem światło. Według Prz 8,35,ci, którzy znajdują Mądrość, znajdują życie. Na tym szerokim tle 

semantycznym życie w czwartej Ewangelii stanowi wielki temat soteriologiczny (37 razy, w tym 

wyrażenie „życie wieczne” 17 razy).  

 Światłość ludzi.  Metafora światła wskazuje zarówno to, co światło daje, jak również to, co przez 

światło się otrzymuje. W tradycji sapiencjalnej mądrość przedstawia się jako odbicie światła 

wiecznego, a także jako oświecenie człowieka, które w każdym pokoleniu przechodzi na dusze 

święte (Mdr 7,26n.). W Hbr 1,3 ten tekst zostaje zastosowany do Chrystusa. Metafora światła jest 

kolejnym tematem kluczowym czwartej Ewangelii (22 razy). Wyrażenie „światłość ludzi” nie 

zacieśnia się jedynie do idei sumienia, lecz obejmuje szerokie ramy percepcji intelektualnej Boga i jego 

celu przez człowieka. Niesie ono ze sobą pojęcie objawienia. Jak światło poprzedza stworzenie ciał 

niebieskich, tak duchowe oświecenie człowieka przez Słowo wykracza poza ramy zasięgu fizycznego. 

 Ciemność.  Przeciwstawieniem światła jest ciemność. Według Rdz 1,2 ciemność stanowi pierwotny 

żywioł istniejący przed pierwszym aktem stwórczym Boga powołującym do istnienia światłość. W 

myśli biblijnej metafora ciemności zachowała to mityczne podłoże jako symbol niebezpieczeństwa i 

śmierci (Ps 23,4). Jako żywioł poprzedzający stworzenie świata przez Boga w dualistycznym 

schemacie myślowym mógł on być brany w opozycji do Boga. Faktycznie pod wpływem perskim 

metafora ciemności funkcjonuje w mocno zabarwionym dualistycznie schemacie apokaliptyki 

żydowskiej. W czwartej Ewangelii istnieje pewien kontakt z żydowskim dualizmem religijnym i 

etycznym w mowach pożegnalnych Jezusa, ale słowo ciemność u Jana zachodzi stosunkowo rzadko (8 

razy).  Natomiast w w. 5 tekst stwiedza, że ciemności nie ogarnęły, nie przemogły światłosci (lub 

według innego sposobu rozumienia słowa katalambano: „ciemności jej nie pojęły” - R. 

Schnackenburg). Światłość jest niepokonalna lub nie do pojęcia przez siły ciemności, gdyż ustawicznie 

świeci własną mocą. Ojcowie Kościoła rozumieli to stwierdzenie w odniesieniu do niegasnącego 

objawienia Bożego w dziejach ludzkości. Dla chrześcijańskiego czytelnika stwierdzenie to zawiera 

odniesienie do męki i zmartwychwstania Chrystusa (por. 12,23-36).  
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 Światłość w ciemności świeci (fainei - czas teraźn.). Należy zwrócić uwagę na sposób przedstawiania 

w tekście opozycji między światłością a ciemnością. Niektórzy egzegeci podkreślają przeciwstawianie 

światłości i ciemności do tego stopnia, że zwycięstwo jednego oznaczałaby unieszkodliwienie 

drugiego i odwrotnie. Tymczasem tekst nie mówi o takim zwycięstwie, które doprowadziłoby do 

zniszczenia ciemności, lecz stwierdza, że "światłość w ciemności świeci". Ciemność ma wyznaczoną 

rolę. Ciemność nie jest więc złem, ale może nim się stać (stłumienie światła, stawianie mu przeszkody 

w działaniu). Teoretycznie istnieją trzy możliwości: ciemność pochłania światłość i ją gasi; panuje 

sama światłość i oświeca to, co jest już oświetlone; "światłość w ciemności świeci". Tekst ustawia 

napięcie między światłością a ciemnością, ale nie wskazuje obiektywnej sprzeczności. 

 

B. JAN I ŚWIATŁOŚĆ (6-8) 

Wysłanie Jana przez Boga stanowi pierwszy element modyfikujący pierwotny stan świata. Jan przygotowuje 

przemieszczenie się Słowa. Jan przychodzi świadczyć. Jest to pierwsza postać, która zabiera głos. 

Dowiadujemy się jednak tyle tylko, że mówił, ale nie wiemy, co powiedział. Tekst informuje nas o dwóch 

sprawach dotyczących Jana: pozytywnie – „przyszedł, żeby zaświadczyć o światłości”; negatywnie – „nie był 

on światłością”. 

a. Świadectwo Jana 

 Jan staje w tym miejscu, w którym ciemność usiłuje przytłumić światło. Nie jest on światłością ani 

ciemnością, lecz staje na ich pograniczu, tam gdzie jest podział i złączenie. Jan jest więc 

reprezentantem człowieka, do którego przychodzi światłość. 

 Przed jakąkolwiek interwencją Słowa Przedwiecznego pierwszy akt sformułowanej wypowiedzi 

pochodzi od indywidualnego świadka. Ta wypowiedź jest skierowana do całości wspólnoty ludzkiej 

– „aby wszyscy przez niego uwierzyli”. Przez świadectwo jednego wszyscy mają się nastawić na 

przyjęcie światłości w akcie wiary. 

 Jan stanowi obraz typowej sytuacji człowiekatypową sytuację człowieka; człowiek nie może wyrazić 

prawdy o prawdzie, ale może o niej zaświadczyć albo w nią uwierzyć za pośrednictwem innego. 

Gdyby Jan nie mówił, byłoby niemożliwe rozpoznanie przybycia Światłości. Ponieważ on mówi, jego 

świadectwo otwiera innego na to, co o kimś mówi. Jan nie uzasadnia, nie przekonuje, lecz tylko 

otwiera możliwość uwierzenia. 

W odsłanianiu światłości następuje pewien postęp. Pierwotnie jest ona elementem porządku kosmicznego, 

który przeniesiony do ludzkiej mowy, przejawia się jako pewien moment mowy (oświecenie). Gdy ten 
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moment zostaje podjęty przez świadectwo i przyjęty w wierze, światłość nie należy już do przedmiotów, 

które narzucają się swą widzialnością. Jasność, oczywistość pochodzi ze świadectwa.  

b. Odmienność Jana od światłości 

 Jeśli narrator wyczuł potrzebę uściślenia tego punktu, to znaczy, że istniała możliwość pomieszania 

Jana ze światłością. W związku z tym rodzą się dwa pytania: kto mógł wierzyć, że Jan jest światłością, 

oraz co to za światłość, że można było dokonać takiego pomieszania. 

 Utożsamienie Jana ze światłością mogło nastąpić dlatego, że był on pierwszy, który  przyniósł o niej 

świadectwo o znaczeniu uniwersalnym. Iluzja jednak znika, bo Jan pełnił funkcję wysłańca, a więc 

hierarchicznie zajmował niższą pozycję od Posyłającego. Zajmuje on pozycję delegowanego. 

 Drugie pytanie: dlaczego światłość mogła być pomieszana z Janem? Została zasygnalizowana 

możliwość pomieszania między dwoma porównywalnymi wielkościami. Jan jest postacią o określonej 

osobowości. Światłość nie jest jeszcze osobą, bo jako osoba pojawi się dopiero w w. 9 ("była światłość 

prawdziwa").  

 C. Przyjście Słowa (9-14) 

 Przyjście Słowa jest ukazane w podwójnej formie: jako wejście na świat Światłości prawdziwej i jako 

wcielenie. Następuje więc pewnego rodzaju rozdzielenie pierwotnego Słowa; przyobleka się Ono w mowę i 

przybiera ciało. Jako mowa domaga się wiary, a jako ciało domaga się widzenia. 

 a. Światłość i wierzenie 

Teraz (w. 9) tekst stwierdza, że światłość to Słowo we własnej osobie wypełniające zadanie oświecania 

„każdego człowieka”. Niejasne jest natomiast, czy tekst wyraźnie akcentuje przychodzenie światłości dla 

oświecania każdego człowieka, czy też mówi, że każdy człowiek przychodzący na świat spotyka się ze 

światłością. Tekst jest dwuznaczny. Nie można wykluczyć, że ta dwuznaczność została zamierzona przez 

autora, jak to ma miejsce w wielu innych wypadkach w czwartej Ewangelii, aby zmusić czytelnika do wnikania 

w kontekst. 

 W tym stadium światłość reprezentuje ustawienie Słowa w działaniu za pośrednictwem mowy 

ludzkiej. „Światłość prawdziwa” mówi i czyni prawdę. To ujęcie stawia Słowo wobec rozmówców i kieruje do 

nich przesłanie. Prawdziwe jest to, co domaga się uznania za prawdę. Dlatego rodzi się problem przyjęcia, 

uznania. Tekst wylicza paradygmatyczne formy przyjęcia przychodzącego światła: negatywne przyjęcie ze 

strony "świata" i swoich", pozytywne przyjęcie ze strony tych, "którzy wierzą w Jego imię". 

  W stosunku do światłości wyodrębniają się trzy grupy postaci. Jedni ją uznają, inni nie. Uznanie 

suponuje wcześniejsze poznanie, gdyż poznanie jest warunkiem uznania. Uznanie, którego Słowo domaga się 
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od "świata" suponuje relację wynikającą ze stworzenia: "świat stał się przez Nie". Oczekiwane uznanie przez 

"swoich" suponuje więzy przynależności: "przyszło do siebie" (na swoje). Wiara "w Jego imię" suponuje 

relację dobrowolnego zaangażowania: "dał im moc stania się dziećmi Bożymi". 

 Ani kondycja stworzenia ani stan przynależności nie wystarczą do uznania światłości. Do tego trzeba 

być narodzonym. Ci, którzy wierzą "w Jego imię" zostali z konieczności narodzeni. Nie ma potrzeby uściślać 

relacji wprowadzonej przez stworzenie i przynależność, ale koniecznie trzeba uściślić relację stworzoną przez 

wiarę "w Jego imię". Akt "wiary" znaczy coś więcej niż tylko akt o charakterze poznawczym; to moc bycia 

dzieckiem Boga. Zazwyczaj ktoś dokonuje jakiegoś aktu będącego konsekwencją egzystencji. Tutaj natomiast 

sytuacja jest odwrotna; tu przez akt wiary w Słowo (w imię) człowiek staje się dzieckiem Boga", rodzi się on ze 

słowa, które go wzbudza do życia i z nim się jednoczony jako jego pierwiastek ożywczy. W ten sposób 

człowiek jest ścisłym znaczeniu zrodzony, a nie tylko stworzony. W tym nowym stanie nie jest on powołany 

do życia przez siły naturalne (krew), nie jest on ukształtowany na mocy solidarności między istotami 

ożywionymi (ciało jako metonimia małżeństwa), jego egzystencja nie pochodzi od żadnego autorytetu 

ludzkiego (mąż), lecz został narodzony, czyli wydany na to miejsce, do którego sam jako taki nie należy, 

gdyż rację swego istnienia znajduje jako życie w słowie. 

 b. Ciało i widzialność 

 Aby Słowo Przedwieczne mogło być słyszalne, suponuje nie tylko przyobleczenie się w mowę ludzką, 

ale implikuje także wcielenie - wejście w ciało, w człowieka: "Słowo ciałem się stało" - kai ho logos sarx 

egeneto. Dokonuje się to, co nie było przewidziane, wręcz co jest niemożliwe. 

 Sarx - "ciało". Pojęcie sarx (ciało) w 1,14 nawiązuje do biblijnego pojęcia bāśār. Biblijne pojęcie bāśār 

implikje najpierw aspekt solidarności między istotami ożywionymi. Bāśār oznacza wspólną substancję 

ludzi i zwierząt. W odniesieniu do człowieka "ciało" oznacza go aspekcie całościowym, a nie tylko 

częściowym. Ale oznacza człowieka w aspekcie zjawiskowym jako istotę ziemską, jako element świata 

widzialnego. Ciało stanowi element łączący byty stworzone ze sobą. 

 Ale termin sarx implikuje równocześnie odniesienie do Boga. W tym pojęciu Pismo Święte zawiera 

ukryte porównanie z Bogiem. Człowiek jako sarx (bāśār) jest człowiekiem w tym względzie, że jest 

oddalony i różny od Boga, występuje w przeciwstawieniu do Boga. Przeciwstawienie polega na tym, 

że człowiek jest ciałem, a Bóg - duchem (por. Rdz 6,3; Hi 10,4-5). 

 Różnica między Bogiem a człowiekiem jako ciałem zachodzi w dwóch punktach: 

 1) Ciało oznacza słabość, a duch oznacza moc. Słabość jest wrodzoną, naturalną cechą ciała, a moc, 

siła naturalnym przymiotem ducha. 
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 2) Sarx oznacza przemijalność, śmiertelność. Podczas gdy Bóg jest "Bogiem żywyn", człowiek, jako 

ciało, jest bytem skazanym na śmierć, zniszczenie, zepsucie; jest istotą ginącą. Syr w 17,17 stwierdza: 

"Wszelkie ciało starzeje się jak odzienie, i to jest odwieczne prawo: na pewno umrzesz". 

 Według J 1,14 przedwieczne Słowo Boga, nieprzemijalne (por. Iz 40,8: "słowo Boga naszego trwa na 

wieki") staje się ciałem, czymś podatnym na zniszczenie, poddanym śmierci. Słowo Przedwieczne 

przyswoiło sobie słabość, niemoc i śmiertelność, która jest wrodzona w sarx. Czyniąc się widzialne, 

dostępne i wchodząc w solidarność z ludźmi, Słowo przyjęło kondycję bycia "ciałem". Przyjęło Ono 

narodzenie się, wzrastanie, dojrzewanie i śmierć. Uczestniczy w "stawaniu się" w określonych 

warunkach i w konkretnym miejscu, uczestniczy w życiu ludzkim i zmysłowym. Staje się człowiekiem i 

w ten sposób daje się wciągnąć w dzieje ludzkości i dzieje Kościoła. W pojęciu "ciała" Prolog łączy 

bowiem wcielenie ze śmiercią krzyżową Chrystusa (por. J 6,51-56).  

 Widzialność Słowa w ciele. Formuła "i zamieszkało wśród nas" (dosł. "rozbiło namiot") w świecie 

obznajomionym ze Starym Testamentem ma kontekst ściśle teologiczny. Nawiązuje ona do idei 

przebywania YHWH w narodzie wybranym w Namiocie Spotkania na pustyni (por. Wj 25,8; 29,42-46; 

Kpł 26,11; Lb 35,34 itp.), następnie w świątyni jerozolimskiej (por. 1 Krl 8,10-13), a zwłaszcza do 

przebywania Boga w Izraelu przez swe Prawo i Mądrość (por. Syr 24,8-12.23; Bar 3,36; 4,1-4). Dla 

ewangelisty Jezus jest nowym namiotem, nową świątynią, nowym miejscem i sposobem obecności 

Boga wśród ludzi. Słowo nie tylko stało się ciałem, czyli człowiekiem, ale Jezus jako człowiek jest 

"pełen łaski i prawdy". "Łaska" oznacza wszystko, co pochodzi od Boga. Natomiast "prawda" 

koncentruje uwagę na rzeczywistości Boga w Jezusie w przeciwstawieniu do wszystkiego, co jest 

pozorne i fałszywe. 

 Tekst Prologu nie podaje nam żadnej reprezentacji, jak dokonało się połączenie Słowa 

Przedwiecznego z ciałem.  Na temat tego narodzenia tekst podaje kilka elementów pozornie nie 

do pogodzenia. To, co jest odłączone od Słowa, a więc narodzone z krwi, z woli człowieka (ciała) albo 

z determinacji historyczno-kulturalnej nie jest zrodzeniem z Boga, bo nie jest podmiotem Słowa. Ale z 

drugiej strony słowo oddzielone od ciała jest mową bezosobową, bez głosu i bez historii. Problem nie 

polega więc na tym, jak słowo i ciało połączyć lub rozdzielić, ale jak słowo i ciało wyrazić.  

 c. Uznanie Słowa, które stało się ciałem 

 Przyjście Słowa w ciele daje miejsce złożonemu uznaniu ze strony tych wierzących. To uznanie wyraża 

się w podwójnym akcie: "uwierzyli w Jego imię" oraz "oglądali Jego chwałę". "Wierzyć" odnosi się do 

Słowa pod postacią światłości, "widzieć" odnosi się do obecności Słowa w ciele. Ale to ten sam 

podmiot daje się słyszeć i widzieć. 

 Imię jest przeciwstawieniem nieznanego. Imię pozwala w mowie ustalić miejsce osoby, a dla tych, 
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którzy już ją znają, uznać jako kogoś znanego. Jeśli Słowo przyszło pod imieniem, to swoi powinni je 

rozpoznać. W tym wypadku nie wystarczyło znać imię, poznać rolę oznaczonej osoby (Mesjasz, Syn 

Człowieczy), lecz należało w nią uwierzyć. Dlatego swoi Go nie przyjęli. Przez swoich przyjście Słowa 

zostało potraktowane jako fakt, który niczego nie zmienia, jako powrót do tego samego. Natomiast w 

tych, którzy je przyjęli, Imię dokonało zmiany w ich egzystencji. "Wierzący w imię Jego" zostali 

przemienieni. Na miejsce bycia narodzonymi z ciała i krwi zostali zrodzeni z Boga, a na miejsce praw 

otrzymanych od autorytetu ludzkiego (wola męża), otrzymali prawa (exousia) od samego Boga. Na 

miejsce zwyczajnego podmiotu (imię) dostępnego w doświadczeniu codziennym, zrodził się nowy 

podmiot dostępny przez wiarę. Ta zmiana wykracza poza zwyczajną funkcję imienia. Ci, którzy uznali 

przyjście Kogoś innego, w Jego imieniu usłyszeli przychodzącego skądinąd, przekraczającego 

zwyczajne mówienie, które może obracać się wokół imienia. 

 Taki sam zaskakujący skutek zachodzi w oglądaniu chwały. Widzenie stanowi następstwo przyjścia 

Słowa w ciele, gdyż normalnie to, co podpada pod zmysł wzroku, to ciało. Zaskoczenie polega na tym, 

że będący w Jego pobliżu widzieli nie ciało, lecz Jego chwałę. Tekst nie daje żadnej wskazówki na 

temat somatycznego wyglądu Słowa Wcielonego (głowa, ciało, stopy, oczy, usta itp.). Czynność 

wzrokowa została przeniesiona na to, co normalnie nie jest przedmiotem widzenia. Za 

pośrednictwem ciała ukazuje się inna rzecz i to przez podwójne przeniesienie: pierwsze 

przeniesienie z ciała na chwałę, a drugie przeniesienie z chwały widzianej za pośrednictwem ciała 

na chwałę jaką ma jednorodzony (jedynak) u ojca, tj. na chwałę jedyną, niepowtarzalną.  

 Należy jeszcze zwrócić uwagę w tekście na kolejność aktu wiary, który poprzedza akt widzenia. 

Oznacza to, że ten jest zdolny do widzenia chwały Słowa Wcielonego, kto w Niego wierzy, a nie 

odwrotnie. Objawienie chwały Jezusa łączy się bowiem z Jego śmiercią krzyżową. Na krzyżu następuje 

uwielbienie Boga polegające na objawieniu Jego zbawczej miłości dla świata, dzięki czemu wierzący są 

pociągani do jedności z Synem, a przez Niego z Ojcem. 

 d. Brak uznania Słowa, które stało się ciałem 

Tekst notuje brak uznania Słowa Wcielonego, ale tego tematu nie wyakcentowuje. I to notuje ten brak 

uznania w stosunku do Słowa przychodzącego pod postacią światłości, a nie w ciele. 

 "Świat Go nie poznał".  Istnieje problem użycia zaimka osobowego w przekładzie polskim, gdyż 

w j. gr. występujący w w. 10 (podobnie jak w w. 11) zaimek auton może być czwartym przypadkiem 

rodzaju męskiego na oznaczenie Słowa (ho logos) lub czwartym przypadkiem rodzaju nijakiego na 

oznaczenie światła (to fōs), a równocześnie, po świadectwie Jana, wskazuje na Słowo Wcielone - 

Jezusa Chrystusa. 

 Świadomość stanu stworzenia powinna przygotować ludzi do uznania Słowa. Przez ułożenie w 
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kosmos, harmonię, sensowną całość, "świat" objawia Mądrość Słowa, jak wypowiedź ujawnia i 

wskazuje na autora. Tymczasem przyjście Słowa na świat nie spowodowało żadnej zmiany, żadnej 

reakcji, nie stworzyło żadnej Jemu właściwej przestrzeni.  

 "Swoi Go nie przyjęli". Brak uznania zostaje napiętnowany z powodu więzów przynależności. Słowo 

przychodzi do "swoich" - "na swoje". W podstawowym znaczeniu chodzi o Izrael nazwany 

pierworodnym Boga (Wj 4,22), chociaż tekst tego nie uwydatnia. Słowo mówiło językiem 

współwyznawców, a mimo to nie zostało dosłyszane i uznane. Dlaczego?  Zarówno z tekstu Prologu, 

jak również z tekstu czwartej Ewangelii (por. 8,32) można odnaleźć na to pytanie dość jasną 

odpowiedź. Słowo Wcielone, posługując się mową współziomków, stało się jednym z nich, ale jako 

podmiot mówiący wyszczególniało się w grupie w miarę, jak nośność Jego wypowiedzi przekraczała 

więzy łączące tę grupę. Ta inność Słowa Wcielonego nie została jednak przyjęta i uznana. Grupa 

zamknęła się w solidarności typu wtapiającego. Dlatego w czwartej Ewangelii "Żydzi" reprezentują 

"świat". 

 D. Jezus Chrystus i świadkowie (14de-18) 

 Jezus Chrystus. W w. 14 przedstawione jest wcielenie w terminach teofanii synajskiej: 

eskēnōsen, chwała, łaska i prawda (por. Wj 34,6). W w. 18 mamy uściślenie teofanii. W starszych 

tekstach ST bezpośrednie widzenie Boga jest przedstawiane jako niebezpieczne (Sdz 13,22), dlatego 

wskazywano, że objawienie Boga Mojżeszowi było tylko częściowe (Wj 33,20). Późniejsze teksty 

starotestamentalne podkreślają, że widzenie Boga przekracza zdolności ludzkie (por. Syr 43,27-33). 

Stąd targum do Iz 6,5 zmienia wyrażenie "widzieć Boga" na "widzieć chwałę Boga". Czwarta 

Ewangelia wychodząc z tego przekonania podkreśla, że przez wcielenie Bóg otwiera człowiekowi 

możliwość osobistych kontaktów z Nim (por. 1 J 4,12).  

 W świadectwach tekstualnych w. 18 znajduje się podwójna lekcja: jednorodzony Syn (P66, B, 

synajskim, starołac. i Peszitto) lub jednorodzony Bóg (P75, korekty w synajskim, A). Aktualnie w 

wydaniach krytycznych za autentyczną przyjmuje się lekcję "Jednorodzony Bóg", jako trudniejszą i 

stanowiącą inkluzję z J 1,1. "Jednorodzony Bóg" w w. 18 ma to samo znaczenie jak "Słowo było 

Bogiem" w w. 1c). Chodzi o podkreślenie, że Boga może objawić tylko Bóg. Antropomorficzna 

metafora "na łonie Ojca" (eis kolpon) wyraża tę samą myśl, co w w. 1 wyrażenie "u Boga" (eis 

theon). Metafora "łona" pochodzi z obrazu karmienia dziecka (por. Rt 4,16; 2 Sm 12,3), obejmowania 

się przez mężczyznę i kobietę (por. Pwt 13,7) i z analogicznej pozycji uprzywilejowanego gościa na 

przyjęciu (por. 13,23). Łk 16,22n. zawiera wyrażenie "łono Abrahama", a teksty rabiniczne mówią o 

łonie sprawiedliwego jako honorowym miejscu na uczcie niebieskiej (StrBil II 226; por. Mt 8,11). 

Metafora ta uwydatnia dostęp Jezusa do najwewnętrzniejszego bytu Boga i synowski charakter tej  
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relacji. Dzięki przebywaniu w intymnej, tajemniczej i niewidzialnej sferze Boga, Jezus może objawić 

Boga jako swego Ojca i że jest Jednorodzonym Bogiem (lub według innej wersji: Jednorodzonym 

Synem) przed narodzeniem według ciała. Jezus Chrystus utożsamia w swym podmiocie Słowo 

Przedwieczne i Syna Bożego. Po ludzku biorąc, mówiąc o Bogu jako swoim Ojcu, "Jednorodzony" 

wskazuje na swoje zrodzenie. Ale nie oznacza to, że to pojęcie dotyczy zrodzenia według ciała. Tekst 

sugeruje, że Słowo zostało zrodzone pros ton theon - w relacji do Boga, a na drugim miejscu objawiło 

swoje narodzenie "wśród nas" jako Syna Bożego, Syna Człowieczego. Syn Boży wpisuje się po Janie, 

ale jako będący przed nim. 

 Przekazywane dobra. Pełnia łaski. Dawanie łaski przywołuje na myśl Mojżesza otrzymującego Prawo 

na Synaju. Według Syr 24,23-29 Prawo było najwyższym przejawem Mądrości, a według egzegezy 

rabinicznej w Prawie objawiły się łaska i miłosierdzie Boga (Midr Ps do Ps 25,10). Prolog Janowy 

podkreśla, że rzeczywista łaska i prawda przyszły tylko w Chrystusie. 

 Łaska i prawda. Uznającym Słowo, wierzącym jest przekazywana łaska i prawda. Autor 

porównuje te dobra z darem Prawa. Łaska i prawda nie przeciwstawiają się Prawu, ale odróżniają się 

od niego pod różnymi względami: podmiotem, sposobem przekazu oraz skutakmi.  

 Natomiast "łaska i prawda" dotykają bytu i życia podmiotu. Inicjują one jego własną historię. Łaska 

nie jest dana raz na zawsze jak prawo, ale jest ustawicznie odnawiana, ciągle udzielana - "łaska po 

łasce". Nie tyle liczy się tu dar, ile raczej otwarcie na działanie, gdyż łaska po łasce wznawia 

pragnienie, pobudza podmiot do inicjatywy i powstrzymuje go od zadowolenia się zachowaniem tylko 

określonych prawem ram. Przez Słowo podmiot zostaje wprowadzony w moc stania się dzieckiem 

Boga. Stając się dzieckiem Boga otrzymuje moc działania Bożego. Ta rzeczywistość Boża kryje się pod 

słowem "prawda". 

 Chociaż podstawowe znaczenie terminu alētheia (prawda) opiera się na przeciwstawieniu do fałszu 

lub nierealności, to jednak pojęcie prawdy w czwartej Ewangelii nawiązuje do pojęcia biblijnego. W 

języku biblijnym pojęcie prawdy nabiera orientacji teologicznej. Septuaginta terminem "prawda" 

(alētheia) tłumaczy zazwyczaj hebrajski termin ’emet; ten termin najczęściej jest używany w 

tekstach biblijnych w sensie teologicznym, w odniesieniu do Boga i Jego działania. Stąd w greckim, 

teologicznym języku biblijnym (LXX) prawdą jest to, co opiera się na wierności Boga; prawda nie 

jest jakąś rzeczą statyczną, lecz rzeczywistością dynamiczną, skuteczną, rzeczywistością Boga w 

relacji do przymierza. W semantyce biblijnej fundamentem prawdy jest stałość, wierność Boga; Bóg 

jest wierny sobie samemu, dlatego prawdą jest Jego wierność lub Jego zgodność z samym sobą. Z tym 

pierwszorzędnym znaczeniem terminu ’emet idzie jednak i drugie znaczenie, które często występuje 

w użyciu formy czasownikowej (he’emin - jestem pewny, stały, wierzę) - poczucie pewności, 

bezpieczeństwa, które zbiega się z podstawowym znaczeniem greckiego terminu alētheia. 
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 Ustanowienie świadków. Tekst Prologu nie zadowala się wskazaniem tych, którzy korzystają z darów 

przyniesionych przez Słowo Wcielone. Korzystający z darów sami zabierają głos. Opowiadają 

czytelnikowi o tym, co otrzymali. W ten sposób uczestniczący w zbawieniu (dziecięctwo Boże) stają się 

jego świadkami. Opowiadanie, które wskazało ich narodzenie, przeradza się w świadectwo. To 

świadectwo odnosi się do wydarzeń historycznych (w aoryście): "oglądaliśmy", "otrzymaliśmy". 

Stałym świadkiem jest także Jan Chrzciciel ("świadczy" - w czasie teraźn.). Tam, gdzie Słowo przeszło w 

ciele, powstali świadkowie. Świadectwo, które jest rozwijane w tekście Ewangelii, opiera się na tym, 

co Jednorodzony Bóg opowiedział o Ojcu i o sobie. 

 5. Teologiczna wymowa Prologu 

 Słowo Wcielone a monoteizm biblijny. Posługując się metaforami zaczerpniętymi z języka 

egzystencjalnego (słowo, życie, światło, ojciec, dzieci, jedynak, narodzić się, opowiadać) Prolog 

ukazuje fakt chrześcijaństwa na tle najwznioślejszych idei religijnych świata żydowskiego i 

pogańskiego końca I w. W twórczym dialogu z wypracowującą ortodoksję myślą żydowską Prolog 

formułuje wiarę w Jezusa jako Boga, w niczym nie podważając wiary w jednego Boga. Stwierdza on, 

że w Jezusie objawił się Bóg działający w świecie, w porządku moralnym i w człowieku. 

 Pod koniec I w. apokaliptyka żydowska i judeo-chrześcijańska, przyjmując absolutną transcendencję 

Boga, usiłowała w naiwny sposób ukazać Jego poznawalność w świecie mitycznym (w zaświatach) 

lub w wątpliwej jakości doświadczeniach mistycznych (wstępowanie do tronu Boga w rycie 

wtajemniczenia). Natomiast uczeni żydowscy, opracowujący reformę judaizmu i troszczący się o 

ortodoksję akcentowali, że dostęp do Boga zapewnia instytucja narodu wybranego i jego Prawo.  

 Na tym tle Prolog głosi, że Bóg był rzeczywiście obecny w tym świecie, w Jezusie Chrystusie, i że to 

Słowo w ciele, tego prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka wielu oglądało, wielu widziało 

"Jego chwałę", wielu widziało Go takim, jakim On jest. To nie człowiek wstąpił do Boga, ale Bóg 

przyszedł do człowieka z całą swą mocą i z całym swym majestatem. Także nie instytucja zapewnia 

poznawalność i dostęp człowieka do Boga. To zbawcze wydarzenie, Słowo Wcielone dało każdemu 

możność stania się dzieckiem Boga. Ale "być dziećmi Boga - to nie los, który wszystkim przypada z 

samej racji naszego stworzenia. Do tego potrzebny jest osobisty przyczynek wolnej naszej 

świadomości, akt woli, akt własnowolnego wyboru, i wysiłek całego życia".  

 Pojęcie Jezusa Chrystusa jako Słowa Wcielonego pozwala w całej pełni zachować treść objawienia 

Starego Testamentu na temat Boga transcendentnego i immanentnego. Z jednej strony ustawia 

osobę Chrystusa na płaszczyźnie absolutnej władzy Boga nad całym światem, a z drugiej strony 

ukazuje Jego działanie w konkretnym miejscu i konkretnym czasie. Równocześnie indywidualizuje i 

interioryzuje problem dostępu człowieka do Boga. Prolog wyjaśnia, że ten, który przez swoje Słowo 
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stwarza świat, przez Nie objawia się w tym świecie i w Nim świat zbawia (w. 4-5). Stwórcze i zbawcze 

działanie Boga stanowi nierozłączną jedność.  

 Znaczenie osoby Jezusa.  I. de la Potterie w swym studium na temat struktury Prologu uważa, że tekst 

kładzie szczególny akcent kładzie na początki jako fundament: początek Jezusa Chrystusa w Słowie 

Przedwiecznym i początek chrześcijaństwa w przyjęciu objawienia, które przynosi Słowo (już w. 3: 

"przez nie wszystko się stało" odnosi on do początków chrześcijaństwa); zaczyna się ono od 

świadectwa Jana Chrzciciela. Prolog ukazuje Jezusa jako Początek (w. 1) i jako Koniec (w. 18; por. Ap 

22,13). Tekst rozwija tę myśl na trzech płaszczyznach na kształt spirali. Według  I. de la Potteriego 

Prolog ukazuje transcendencję Jezusa; głównym tematem w J 1,1-18 jest objawienie dokonane w 

Słowie Wcielonym, jest ukazanie się Słowa Bożego w historii, w Jezusie Chrystusie. Podmiotem 

całego Prologu jest Jezus Chrystus.  

 Zdaniem Haackera streszczeniem Prologu i Ewangelii jest J 1,17: porównanie Jezusa, jako założyciela 

religii chrześcijańskiej, z Mojżeszem jako założycielem religii żydowskiej i samarytańskiej. W związku 

z tym Ewangelista uwydatnia boskie pochodzenie Jezusa, aby Go ukazać jako punkt zwrotny w czasie; 

wspólnota wierzących wywodzi się z historycznego dzieła Jezusa i na nim się opiera; egzystencja 

wierzących w świecie wywodzi się nie z instytucji ani intuicji, lecz z reprezentacji ziemskiego Jezusa. 

 

APOKALIPSA 

1. Wiadomości wstepne 

1.1. Tytuł 

 

VApoka,luyij VIhsou/ Cristou/ h]n e;dwken auvtw/| ò qeo.j dei/xai toi/j dou,loij auvtou/ a] dei/ gene,sqai evn 

ta,cei( kai. evsh,manen avpostei,laj dia. tou/ avgge,lou auvtou/ tw/| dou,lw| auvtou/ VIwa,nnh|( 

Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się 

niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu 

Janowi. 

Grecki rzeczownik avpoka,luyij (apokalipsis) pochodzi od złożonej formy czasownikowej avpokalu,ptw,  

(apokalypto)„wyjawiać, objawiać”, dosł. „odkryć, odsłonić (to, co niewidoczne); prowadzić do światła, tj. 

uczynić widocznym; uczynić w pełni znanym”. W literaturze greckiej czasownik avpokalu,ptw, jak i 

rzeczownik avpoka,luyij występują często w znaczeniu literalnym (np. Herodot, Hist. 1,119; Platon, Protag. 

352A; Plutarch, Cat. Ma. 20,8; Aem. 14,3), natomiast w tradycji biblijnej oraz w literaturze 

międzytestamentalnej przeważa używanie tych terminów w znaczeniu religijnym. 
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1.2. Autor księgi 

  złożoność problemu i to zarówno jeśli chodzi o księgi ST, jak i NT: anonimowość autorów, autor-

edytor, pseudo-epigrafa. 

 świadectwa wewnętrzne 

 autor Ap mówi nam czterokrotnie, że ma na imię JAN - (1,1.4.9; 22,8). 

 Połączenie samego imienia autora księgi z czasownikami 1 osoby liczby pojedynczej ma na celu 

wyakcentowanie jego roli w objawieniu, którego doświadczył (którego był świadkiem). Można tu 

także mówić o pewnej zgodności z innymi księgami apokaliptycznymi tradycji żydowskiej (Dn 7,2.15; 

8,1; 9,2; 4Ezd 2,33; 3 Apoc. Bar. 1,1; 4,1; 5,1). 

 Co jest równie interesujace i godne odnotowania w tym miejscu, to, że imię JAN wystepuje 

wyłacznie we wstępie oraz w epilogu Ap (1,1 – 3,21 oraz 22,6-21), nie znajdziemy go natomiast w 

głównej części księgi (4,1 – 22,5).  

 Samo imię JAN - pochodzi od hebrajskiego teoforycznego JOHANAN i znaczy „Pan (YHWH) jest 

łaskawy” (2Krl 25,3; 1Krn 26,3; Ezd 10,6; Ne 6,18; Jr 40,8). Istnieje duże prawdopodobieństwo, że 

autor był Żydem wywodzącym się z Palestyny, bowiem: 

a) Zdradza znakomitą znajomość ST, który cytuje ponad 100 razy (aluzji jest ponad 500). To może 

potwierdzać znajomość tekstu hebrajskiego ST. 

b) Potwierdza znajomość kultu oraz światyni jerozolimskiej (8,3-4; 11,1-2), jak również topografii 

Jerozolimy sprzed roku 70. 

c) W kilku miejscach jest mowa również o innych toponimach Palestyny (Harmageddon – 16,16). 

d) Autor posługuje sie językiem greckim z wieloma naleciałościami semickimi. Niektórzy autorzy sugerują 

wręcz, że na codzień posługiwał sie językiem aramejskim oraz - być może - hebrajskim. 

B) Świadectwa zewnętrzne 

 - Tradycja pierwszych wieków chrześcijaństwa zna kilka postaci o imieniu JAN: 

 - Jan, syn Zebedeusza, brat Jakuba – umiłowany uczeń Jezusa 

 - Jan „Prezbiter” 

 - Jan Marek 

 - Jan Chrzciciel 

 - Jan Apostoł, syn Zebedeusza 

 

argumenty za: 

 św. Justyn (związany z Efezem, miejscem działalności i śmierci Jana) określa w Dialogu z Żydem 

Tryfonem Jana, autora Apokalipsy tytułem „jeden z Apostołów”.  
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 św. Ireneusz w kilku miejscach dzieła Adversus Haereses, pisanego w latach 180-199, nazywa autora 

Apokalipsy „uczniem Pańskim” (2.22.5; 4.20.11), a określenie to pokrywa sie z terminem „Apostoł” 

(2.22.5). Stosuje je on wyraźnie do Jana, autora IV Ewangelii, utożsamiając go z tym, który 

„spoczywa na piersi Pana”. 

 -również Tertulian, który używa cytatów z Apokalipsy w swym dziele Adversus Marcionem 

parokrotnie nazywa autora apokalipsy „Janem Apostołem”. 

zastrzeżenia: 

poczawszy od III wieku – św. Dionizy Wielki, biskup Aleksandrii 

historyczne: 

 Apostoł Jan (w/g martyrologiów ormianskich, syryjskich, kartagińskich) miał ponieść śmierć 

męczeńską przed rokiem 70 i dlatego nie mógł przebywać w Efezie. 

 przyjęcie tezy Dionizego o dwóch różnych autorach Apokalipsy oraz Ewangelii. Różnice treściowe i 

formalne obu ksiag da się wytłumaczyć tą właśnie tezą. 

literackie: 

 podanie imienia autora w Ap (wymagał tego gatunek literacki) 

 brak wszelkiego podobieństwa językowego między dwiema księgami 

 różnice gramatyczne: jezyk czwartej Ewangelii jest bardziej poprawny i bardziej wytworny (w nim 

również jest wiele hebraizmów) 

 pominiecie tematu życia Chrystusa przez autora Apokalipsy 

C) odniesienie do Corpus Ioanneum 

 Corpus Ioanneum składa się z pięciu pism: J, 1J, 2J, 3J, Ap. Uczeni, podchodząc krytycznie do tych 

dzieł stwierdzają, że istnieją pomiędzy Apokalipsą i Ewangelią różnice natury lingwistycznej oraz 

teologicznej, na podstawie których należy wnioskować o dwóch różnych autorach tych pism. 

 Cztery różniące się pomiędzy sobą stanowiska: 

1. Apostoł Jan jest autorem czwartej Ewangelii, lecz nie jest autorem Apokalipsy 

2. Apostoł Jan jest autorem Apokalipsy, ale nie jest autorem Ewangelii 

3. Apostoł Jan napisał zarówno Ewangelie, jak i Apokalipsę, lecz uczynił to w dużym odstępie czasowym. 

4. Apostoł Jan wyemigrował z Palestyny do Efezu, gdzie jego uczniowie napisali Apokalipsę i Ewangelię 

(Szkoła Janowa). 

1.2. Data napisania 

Dwie opinie na temat daty napisania Księgi Apokalipsy: 

 na krótko przed końcem panowania cesarza Domicjana (81-96), tj. w r. 95. 
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 za panowania cesarza Nerona (reakcja na prześladowanie wszczęte przez niego) tj. pomiedzy 

rokiem 64 i 70 (zburzenie Jerozolimy). 

A) Świadectwa zewnetrzne (tradycja) 

 Apokalipsa została napisana przed II wojną żydowską (132-135), bowiem Justyn Męczennik 

„prowadząc dialog” ze swoim żydowskim oponentem Tryfonem, mówi o napisaniu przez Jana 

Apokalipsy w bliżej nieokreślonym czasie w przeszłości (Dial. 1,3; 9,3). 

 Również św. Ireneusz przybliża nam datę napisania Apokalipsy mówiac, że była ona znana pod 

koniec panowania Domicjana (Adv. Haer. 5.30.3; por. Euzebiusz, Hist. Eccl. 3.18.3; 5.30.3). 

 Euzebiusz z Cezarei wyraża opinię, według której Apokalipsa miała być napisana w 14 roku 

panowania Domicjana tj. w roku 95 (Chronicon, PG XIX,551-552). 

 Wiktoryn (III wiek) napisał w komentarzu do Apokalipsy: „Jan to wszystko, co napisał, widział na 

wyspie Patmos, zesłany do tamtejszych kopalń przez cesarza Domicjana. I tam otrzymał objawienie. 

Gdy następnie został zwolniony, objawienie, jakie otrzymał od Boga, przekazał”. 

 Św. Hieronim (IV wiek), De viris illustribus: „W czternastym roku po prześladowaniu Nerona Jan 

został skazany na wygnanie na wyspę Patmos, gdzie napisał objawienie. Po śmierci Domicjana i 

uchyleniu jego dekretów przez senat, gdyż były zbyt okrutne, wrócił do Efezu. A cesarzem był wtedy 

Nerwa”. 

Poczet cesarzy rzymskich: 

Neron 54 – 68 

Galba 68 – 69 

Otton 69 

Witeliusz 69 

Wespazjan 69 – 79 

Tytus 79 – 81 

Domicjan 81 – 96 

Nerwa 96 – 98 

Trajan 98 – 117 

 

B) Świadectwa wewnętrzne 

 Odniesienia do światyni jerozolimskiej (wzniesionej przez Heroda) w Ap 11,1-2 mogłyby świadczyć 

o tym, że ta jeszcze istniała podczas kompilacji tekstu Apokalipsy. Również znajomość topografii 

Jerozolimy miałaby świadczyć o napisaniu Księgi jeszcze przed zajęciem miasta przez Rzymian oraz 

przed zburzeniem światyni tj. przed rokiem 70. 
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 Nazwa „Babilon”, która pojawia się w Ap 6 razy (14,6; 16,19; 17,4; 18,2.10.21) jest jawnym 

symbolem Rzymu. Nastąpiła tutaj apropriacja nazwy, bowiem jak Babilonia zajęła Jerozolimę i 

zburzyła świątynię w roku 587 przed Chr., tak samo uczynił Rzym w roku 70. Przy uznaniu tych 

faktów, datę napisania Apokalipsy należy przesunąć poza rok 70.  

 Utożsamienie apokaliptycznej Bestii z Ap 13 z cesarzem Neronem: 

Ap 13,1: I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej 

dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze.  

Ap 13,12.14: I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają 

pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które 

jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios 

mieczem, a ożyła. 

Neron popełnił samobójstwo 9 czerwca 68 roku, lecz miano go widzieć po rzekomej śmierci, stad też 

według niektórych autorów zapis Ap 13,12.14 o powrocie do życia Bestii miałby odzwierciedlać mniemanie 

ludzi tamtej epoki (I wiek) – „Neron ożył” i zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić 

przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. 

(Ap 13,14).  

Apokalipsa powstawała prawdopodobnie na kilku etapach, począwszy od 64 r. Według ojców Kościoła 

jej ostatnią redakcję należy datować na lata 95-96.   

1.3. Gatunek literacki 

A. Ksiega Apokalipsy jako list 

W Ap można postrzegać pewne formalne podobieństwo do listów tamtej epoki: Ap 1,4-5 oraz 22,21 

mogły stanowic wstęp oraz zakończenie. Księga zawiera też cześć zwana „listami do siedmiu Kościołów” 

(2,1 – 3,22). 

Kanon Muratoriego rozpoznaje epistolarny charakter Ap.  

W historii interpretacji Apokalipsy św. Jana nie brakowało autorów, którzy twierdzili, że cała Księga jest 

faktycznie listem. W tych przypadkach odwoływano sie do przykładów listów pisanych w jezykach 

hebrajskim, aramejskim, greckim, badź też łacińskim, którymi posługiwano się, by przekazać 

(zakomunikować) wyrocznie, proroctwa. Przykładem są teksty odkryte w tzw. królewskich archiwach 

starożytnego królestwa Mari z 1800-1760 przed Chr., jak również pisma, które znajdujemy posród 

apokryfów Starego Testamentu. W V części apokryficznej Księgi Henocha jest zawarty tzw. „List 

Henocha”(1Henoch 91-108), w którym patriarcha przepowiada błogosławieństwo dla sprawiedliwych, a 

kary dla grzeszników: 
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List, który Henoch napisał i dał Matuzalemowi, synowi swemu. To własnie Henoch spisał całą naukę 

mądrości, sławiony przez wszystkich ludzi, sędzia i książę całej ziemi do wszystkich moich dzieci 

mieszkajacych na ziemi i dla przyszłych pokoleń, które potem będą pełnić sprawiedliwość i pokój. Niech 

duch wasz się nie smuci z powodu czasów, ponieważ Wielki Święty wynaczył dni na wszystkie sprawy. 

Sprawiedliwy powstanie ze snu, powstanie i chodzić będzie ścieżką sprawiedliwości, a wszystkie jego ściezki 

i postępowanie będą zawsze dobre i sprawiedliwe. Bóg zmiłuje się nad sprawiedliwym i udzieli mu 

sprawiedliwości wiecznej. 

R. RUBINKIEWICZ (red.), Apokryfy Starego Testamentu, Vocatio, Warszawa 1999,181. 

Ponieważ ostateczna redakcja Apokalipsy miała zostać zrealizowana w rzymskiej prowincji Azji pod koniec 

I wieku, toteż – według niektórych autorów – należy się liczyć z wpływem, jaki mogło wywrzeć na autora 

epistolarium pawłowe. 

B. Księga Apokalipsy jako proroctwo 

Termin hebrajski NABI oznacza zarówno „powołanego”, jak i „obwieszczającego”. Termin grecki profh/tej 

(prophētes) oznacza w pierwszym miejscu „przemawiającego w czyimś imieniu”, w drugim zaś 

„przepowiadającego przyszłość”. Zadaniem proroków ST było przemawiać do ludu w imieniu Boga, a więc 

obwieszczać Jego wolę, podtrzymywać wiarę, ale i napominać, karcić, zapowiadać kary. W ramach tej 

działalności mieściło się też i samo przepowiadanie przyszłości (por. Jr 28,8n: tutaj jako sprawdzian 

wiarygodności proroka). Formą objawienia dla proroka były przeważnie usłyszane słowa Boże, rzadziej 

wizje (Iz 6; Ez 1; Dn 7), badź też sny (Dn 7,1). Bardzo często występuje forma „Słowo Pana zostało mi 

objawione”. W NT głównym zadaniem proroka jest wieścić Jezusa Chrystusa (Dz 3,24; 1P 1,10-12). Tak też 

pojmuje swoje zadanie św. Jan, gdy określa je złożeniem: „świadectwa Chrystusa” (Ap 19,10). 

Cechy łączące dzieło św. Jana Apostoła z profetyzmem ST: 

 Autor występuje jawnie, podając swoje imię: Jan, tak jak dawni prorocy Izraela. 

 Ma on świadomość bezpośredniego powołania go przez Boga (1,1-11) i uczestniczenia w misji 

proroków NT ze wszystkimi jej następstwami (11,18; 16,6; 18,20.24). 

 Tematyka jego świadectwa obejmuje zarówno historię jemu współczesną, jak i rzeczy ostateczne. 

 Obok wizji jako środka objawienia właściwego i wyłącznego w apokaliptyce kieruje on również do 

odbiorców (oprócz pocieszenia) przesłanie parenetyczne, napomnienia (listy do siedmiu Kościołów). 

 Korzysta obficie z dziedzictwa proroków. 

C. Księga Apokalipsy jako apokalipsa 

Ap 1,1: VApoka,luyij VIhsou/ Cristou/ 
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 Geneza apokaliptyki. 

Apokaliptyka jako gatunek literacki zrodził sie w środowisku żydowskim w okresie międzytestamentalnym 

i miał cel psychologiczny – nieść pociechę uciśnionym. Warto tutaj wspomnieć o sytuacji, w jakiej znaleźli 

się Żydzi po upokarzających wydarzeniach podziału Królestwa Dawidowego, kolejnych deportacji, utraty 

suwerenności: panowanie perskie (539-331), greckie (333-63), rzymskie. Wśród Żydów zaczęły krążyć 

pisma, które ukazywały koszmarne „teraz”, ale także wzbudzały nadzieje na zdecydowaną interwencję 

samego Boga, Jego bezwzględny sąd nad grzesznikami i błogosławioną przyszłość Narodu Wybranego. 

Najstarszym przykładem apokaliptyki biblijnej jest Księga proroka Daniela, którą należy wiązać z czasem 

prześladowania Izraela przez Seleucydów za panowania Antiocha IV Epifanesa. Pozabiblijne księgi 

apokaliptyczne (apokryfy): 

Księga Henocha etiopska 

Apokalipsa Sofoniasza 

Apokalipsa Abrahama 

Ksiega Henocha słowiańska 

IV Ksiega Ezdrasza 

Apokalipsa Barucha syryjska 

Apokalipsa Barucha grecka 

Należą do tego samego środowiska i ogólnie uchodza za część literatury apokaliptycznej: 

Księga Jubileuszów 

Testamenty Dwunastu Patriarchów 

Traktat Sema 

Wniebowzięcie Mojżesza 

Testament Abrahama 

 Cechy charakterystyczne apokaliptyki: 

1. Objawienie przez doświadczenia wizjonerskie. Doświadczenia te stanowią główną część pism, choć 

wizje mogą być zastapione: snami, transem, audycjami i wizualnym fizycznym przeniesieniem wizjonera na 

krańce ziemi lub do samego nieba. „Widzący” otrzymuje zazwyczaj polecenie spisania wszystkiego, co 

widział i co słyszał. 

2. Obrazowość symboliczna. Symbolika jest typowym językiem pisarstwa apokaliptycznego, 

zaszyfrowanym językiem o bogatej obrazowości, zaczerpniętym zarówno z biblijnych, jak i z kananejskich i 

babilońskich tradycji. 

3. Rozprawy na aktualne tematy. Księgi apokaliptyczne, zwłaszcza „historyczne” apokalipsy pochodzenia 

palestyńskiego, jako rozprawy na aktualne tematy były pisane dla dodania odwagi tym, którzy doznawali 
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ucisku i nie mogli pokładać nadziei w żadnej sile politycznej, czy militarnej. Orędzie apokalipsy głosiło, że 

sam Bóg przybędzie z pomocą i całkowicie odmieni sytuację. 

4. Wspólne tematy 

 historia i „kres” 

 kataklizm kosmiczny 

 spełnienie 

Apokalipsa św. Jana Apostoła. Apokalipsa jest księgą apokaliptyczno-prorocką. Taka nomenklatura 

odpowiada zarówno określeniom, które pojawiają sie w tekście oraz w treści ksiągi. 

Forma. Proza narracyjna (1 osoba l. pojedynczej). 

 

Zawartość.  

 wizje (10,1-11; 11,19 – 12,17; 13,1-18; 14,1.6-11; 15,1 – 16,21; 17,1-18; 18,1-24; 19,11-21; 20,1-15; 

21,1-8; 21,9 – 22,9) 

 epifania wywyższonego Chrystusa (1,9-20) 

 audycje (11,15-18; 14,2-5; 14,13; 19,1-8) 

 dialogi (7,13-17; 17,6b-18) 

 perspektywa pozaziemska (podróż): 4,1 – 9,21 

 pozaziemski pośrednik (mediator – angelus interpres): 1,2; 22,8-16 

 protologia: wyrzucenie szatana i jego aniołów z nieba (12,7-9) 

 eschatologia 

 pareneza (1,1 – 3,22; 22,10-21) 

Funkcja. Pocieszenie, podniesienie na duchu adresatów, ale i upomnienie oraz pouczenie (pareneza). 

Treść, symbolika, teologia Apokalipsy 

1. Struktura 

PROLOG (1,1-3) 

I część (1,4 – 3,22): listy do siedmiu Kościołów Azji 

II część (4,1 – 22,5): „trzy siódemki”: część ta koresponduje z „siedmioma pieczęciami”, „siedmioma 

trąbami”, „siedmioma czaszami” 

EPILOG (22,6-21) 

 

Struktura bazowa przedstawiona powyżej odpowiada zasadniczo słowom skierowanym przez Chrystusa do 

Jana w 1,19 mówi On: „Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać”: 

 „to, co jest” odpowiada wiec zawartości rozdziałów 2-3,  
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 „to, co potem musi się stać” to rozdziały 4-22. 

O ile większość autorów akceptuje zasadnicze linie podziału pomiędzy poszczególnymi częściami Ap, tak nie 

są oni jednomyślni względem podziału samej II części Księgi na pomniejsze jednostki literackie (zależy to od 

kryteriów przyjętych). 

Ugo Vanni dzieli II część Apokalipsy w sposób następujący („siódemki”): 

 1,1 – 3 wprowadzenie 

 1,4 – 3,22 listy do 7 Kościołów 

 4,1 – 5,14 wręczenie opieczętowanej księgi 

 6,1 – 7,17 siedem pieczęci (8,1 – VII pieczęć – początek następnej sekcji) 

 8,1 – 11,14 siedem trąb (ostatnia znaczy początek następnej sekcji) 

 11,15 – 16,16 siedem czasz (ostatnia – 16,7 – znaczy początek VII sekcji) 

 16,17 – 22,5 zakończenie Historii Zbawienia (potępienie nierządnicy i triumf Oblubienicy) 

2. Do kogo autor kieruje OBJAWIENIE?  

 Panowanie Domicjana (81-96). „Pan i Bóg nasz”. Składanie ofiar w Rzymie; w Efezie świątynia i 

posąg władcy. Ubóstwiony. Nie wydał oficjalnego dekretu prześladowań. Dekrety wydawały 

prowincje cesarstwa, wobec odmowy chrześcijan udziału w świętowaniu na cześć imperatora, w 

kulcie jego osoby. Również ekonomia wiązała się z przynależeniem do cechów rzemieślniczych, 

które wiązały się z pogańskim kultem. Chrześcijanie doświadczali więc niewymownych udręk z 

każdej strony. Życie stawało się wręcz niemożliwe. Gdzie jest Chrystus? 

3. Co zawiera Objawienie?  

 Bóg odpowiada (1,1-3). Objawienie (Apokalipsa) to spojrzenie na teraźniejszość oczyma Boga i 

dostrzeżenie jak Bóg działa w historii. Objawienie zostaje przekazane w sposób „łańcuchowy”: Bóg 

– Chrystus – Anioł – Jan – chrześcijanie. Widzi się wyraźny kontekst liturgiczny! (odczytujący i 

słuchacze – Kościół zgromadzony na liturgii, to jest wejście w zamysł Boga i Boga we wspólnotę!). 

Potwierdza to trynitarna formuła: Bóg, który jest, był i przychodzi. Bóg w historii, zawsze obecny. 

Alfa i Omega, na początku i końcu historii. 

 Księga rozpoczyna się (Ap 1,1-8) i kończy (Ap 22,6-21) słowami, które przedstawiają ją jako list z 

objawieniem i proroctwem skierowanym do chrześcijańskiej wspólnoty. Święty Jan zachęca w nich 

także do wiary w rychłe przyjście Chrystusa i dopełnienie się Bożej sprawiedliwości. 

 Apokalipsa św. Jana, po wprowadzeniu, prologu  składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza 

z nich poświęcona jest objawieniu Chrystusa przekazanemu w konkretnym momencie 

historycznym siedmiu Kościołom Azji Mniejszej (Ap 1 – 3). Aby odczytać historię świata, sens 

dziejów Bożymi oczyma, potrzebny jest osobisty rachunek sumienia. To są listy do 7 Kościołów, do 
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wspólnot chrześcijańskich w Azji Mniejszej. W nich to sam Jezus, ubrany jako Kapłan i Król. Mając 

wygląd Przedwiecznego i znając sytuację wspólnot wzywa je do nawrócenia: Kościół w Efezie 

(2,5b), Kościół w Pergamonie (2,16a), Kościół w Sardach (3,3b) oraz ten w Laodycei (3,19c). Wzywa 

do wierności aż do śmierci Kosciół w Smyrnie (2,10), do zatrzymania tego, co mają członków 

wspólnot w Tiatyrze (2,25) oraz w Filadelfii (3,11b). Przyjęcie Słowa Jezusa sprawia, że powraca to, 

zostało utracone przez grzech, w raju. Teraz już w tym uczestniczymy, a w niebie będziemy posiadać 

te dary. Kto spełni wskazania zawarte w słowach proroctwa: 

- uważany będzie za zwycięzcę (2,17.26; 3,5.12.21) 

- będzie dopuszczony do spożycia owocu z drzewa życia (2,7) 

- jemu śmierć nie wyrządzi szkody (2,11) 

- otrzyma mannę ukrytą (Eucharystia) i biały kamyk (bilet wstępu na liturgię) (2,17) 

- jego imię nie będzie wymazane z księgi życia (3,5) 

- będzie filarem w świątyni Boga i jej nie opuści (3,12) 

- będzie mógł zasiąść obok Chrystusa na tronie (3,21) 

 Druga część zawiera natomiast objawienie dotyczące całego świata i historii (Ap 4 – 22).  

Jan zdaje się przekazywać w ten sposób swoje przekonanie, że doświadczenie konkretnych wspólnot i 

osób można zrozumieć dopiero wtedy, gdy zostanie odniesione do Bożego działania w świecie i do sensu 

całej historii.  

Druga część księgi zawiera kolejno:  

1) wizję Boga królującego nad światem, zapieczętowanego zwoju oraz Baranka (Ap 4,1 – 5,14). 

Pierwszym działaniem Boga w historii jest stworzenie. Do tego nawiązuje wizja w Ap 4. Jan mówi nam o 

wizji Boga podobnej do Ez 1 i mówi o 4 istotach żywych, które symbolizują stworzenie. Tęcza to symbol 

przymierza. Ale historia jest tajemnicą i nikt nie może jej zrozumieć. Nawet ta uroczysta liturgia (por. 

liturgia synagogalna) na cześć Stwórcy jej nie wyjaśnia. W Ap 5 pojawia się Baranek: zabity i żyjący, to 

Chrystus zmartwychwstały. Jest zwój zapieczetowany i nikt nie może go otworzyć. To niezrozumiała 

historia świata. Jan płacze, bo ma wyjaśnić sytuację cierpienia udręczonym chrześcijanom. I jeden ze 

starców go pocieszył:On jest bowiem Baranek, który jako jedyny na całym świecie może wziąć z ręki Boga 

zwój, objawiający sens historii i naturę Bożego działania (Ap 5). Tylko w Chrystusie i przez Jego odkupienie 

wszystko ma sens i staje się zrozumiałe!!! Ap 5 to liturgia uwielbienia za dzieło odkupienia. 

2) otwarcie pieczęci, wyjaśnienie obecności dobra i zła na świecie i zapowiedź ostatecznego zwycięstwa 

Chrystusa (Ap 6,1 – 8,1). Chrystus zaczyna otwierać pieczęcie. Pojawiają się 4 jeźdźcy: Chrystus Słowo 

Boże, które bezwzględnie zwycięża, pomimo trzech kolejnych: wojny, niesprawiedliwości i głodu, śmierci 

spowodowanej różnymi powodami. Zabici dla Słowa Bożego męczennicy są już w niebie i wstawiają się za 
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Kościołem. Ale cierpienia trwa, bo Bóg jest cierpliwy i przez kolejne znaki chce również ocalić tych, którzy 

teraz są daleko od Niego. 

3) wizje siedmiu trąb i siedmiu plag, przez które Bóg pragnie doprowadzić świat do przemiany i 

nawrócenia (Ap 8,2 – 16,21); Po kolejnych katastroficznych obrazach, tego, co ma się wydarzyć, następuje 

tu bardzo ważny moment. Walka i ostateczne zwycięstwo Boga. To się dokonuje jeszcze przed dniem 

ostatecznym! Objawia się wielki znak: Świątynia i arka, która zaginęła. To obraz przymierza i jedności Boga 

z ludźmi. Realizuje się to w obrazie Niewiasty (Ap 12; Kościół i Maryja – od VI w. Kościół patrząc na Maryję 

w Niej odkrywa kim jest!). Kobieta rodzi. To nawiązanie do Ewangelii Jana, kiedy Maryja staje się Matką 

Kościoła pod krzyżem. Maryja rodzi Jezusa, smok pragnie Go pożreć, ale nie udaje się – Dziecko odchodzi 

do nieba. Dlatego chce zniszczyć Kobietę, która tu ma rysy Kościoła. Ona ucieka na pustynię, to jest Jej 

miejsce w historii, tam Bóg ją żywi i chroni. Smok chce wciąż niszczyć porządek ustalony przez Boga (rzeka 

na pustyni). Ale dochodzi do walki pomiędzy smokiem i Michałem, dowódcą armii Boga. Michał zwycięża i 

strąca smoka. To jest obraz tego, co dokonał Chrystus! Smok pragnie więc wydać walkę reszcie potomstwa 

Kobiety (my!). Wie, że jest pokonany, ale robi wszystko, żeby zaszkodzić. Ma na usługach dwie bestie: 

Władza polityczna wroga Bogu, która zabija chrześcijan. Jan wskazuje jako lekarstwo wytrwałość i wiarę. 

Druga bestia jest gorsza, bo jest zamaskowana. To są wszelkiego rodzaju ideologie. Bestia ma rogi Baranka, 

udaje dobro, ale mówi jak smok. Trzeba mądrości, aby ją demaskować!  

4) ostateczny sąd Boży, który będzie polegać na zniszczeniu zła (Ap 17,1 – 21,8) i na nowym stworzeniu 

(Ap 21,9 – 22,5). Kościół jest ukazany jako oblubienica Baranka, która już do Niego przynależy, choć 

oczekuje na moment dopełnienia w wieczności. Szatę godową oblubienicy przygotuje Pan, ale będzie to 

szata z czystego lnu, który są sprawiedliwy czyny świętych (19,8). Gdy szata ta będzie gotowa, nastąpi 

dopełnienie zaślubin. Choć już teraz możemy smakować tych darów, one ty się rozpoczynają. Podobnie 

rzecz się ma z Nowym Jeruzalem. To jest jednocześnie i oblubienica (po chrzcie) i małżonka (w niebie). 

Nowe Jeruzalem to Kościół, do którego wchodzą narody i doznają uleczenia. Kościół zbudowany na 

fundamencie apostołów i proroków.  

4. Cechy języka  Objawienia.  

Apokalipsa św. Jana różni się od utworów literackich opartych na wzorcach greckich i łacińskich. Posiada 

ona raczej cechy typowe dla literatury starożytnego Bliskiego Wschodu. Oznacza to między innymi, że 

porównania stosowane w księdze dotyczą nie tyle wyglądu, co symbolicznego znaczenia przedmiotów czy 

istot, do których dana rzecz czy osoba jest porównywana. Na przykład: kiedy w wizji potężnego anioła Jan 

dostrzega, że jego twarz jest podobna do słońca, a nogi do słupów ognia (Ap 10,1), nie opisuje on wyglądu 

anioła, ale wskazuje, że pochodzi on od Boga i zostaje posłany, aby chronić lud Boży. Symbolika Apokalipsy 

św. Jana nawiązuje przede wszystkim do ST, do którego odwołuje się częściej niż inne teksty NT. Pojawiają 
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się w niej jednak również tematy i wyobrażenia rozwinięte w innych żydowskich księgach tego okresu, a 

także symbole używane przez Greków. 

A. Symbolika chromatyczna (barwy) 

Biały (jak włosy starszych ludzi, śnieg, wełna większości owiec, spokojne obłoki) — ten kolor jest symbolem 

transcendencji, wiecznosci (włosy Syna Człowieczego — 1,14), boskiego kultu (tron — 20,11; szaty Starców 

— 4,4), zmartwychwstania (biały koń Słowa Boga — 19,11), zwycięstwa (biały kamyk dany zwycięzcy — 

2,17), godności (szaty męczenników — 6,11). Jeśli w Apokalipsie kolor biały oznacza transcendencje, to 

należy ją odnieść przede wszystkim do Chrystusa Zmartwychwstałego (również w Ewangeliach kolor ten 

jest „kolorem Zmartwychwstania” – por. Mt 28,3; Mk 16,5; J 20,12, lub „kolorem Przemienienia” – por. Mt 

17,2: szaty Jezusa stają się białe). O swoistej communio życia z Chrystusem (por: 3,4 - ze mną; 3,5 – w taki 

sposób) można mówic w odniesieniu do ludzi, którzy „będą chodzić w bieli, bo są godni” (3,4). 

Czarny (jak ciemności, zaćmienie) jest symbolem nieszczęścia (koń klęski głodu — 6,5; ciemności w 

królestwie Bestii — 16,10) i zagrożenia (słonce czarne jak włosienny wór — 6,12). 

Czerwony (jak krew, jak ogień): występuje w wizjach jako symbol rzezi (koń barwy ognia — 6,4), najazdów 

wojennych (pancerze barwy ognia — 9,17), władzy totalitarnej (Smok barwy ognia — 12,3). 

Zielonkawy lub blady (trupio blady) użyty tylko raz, jako symbol zarazy (trupio blady koń, którego dosiada 

„Śmierć”, a towarzyszy mu 

„Otchłań”, miejsce pobytu umarłych — 6,8). 

Purpurowy był płaszcz cesarza noszony publicznie w Rzymie. Senatorowie nosili szeroką purpurową taśmę 

u dołu swego stroju, szlachta rzymska natomiast miała prawo jedynie do wąskiego paska purpury. Nie 

odróżniając go wyraźnie od koloru szkarłatnego, w Ap wystepuje symbolika koloru purpurowego jako 

odniesienie do pychy władzy (Kobieta odziana w purpurę, która jest obrazem Rzymu — 17,4) i pychy 

bogactwa (ładunki purpury przywożonej do Rzymu wraz ze złotem, srebrem, drogimi kamieniami, perłami, 

kością słoniową, marmurem — 18,12; wielka stolica, przyobleczona w purpurę, połyskująca złotem, 

drogimi kamieniami i perłami — 18,16). 

Szkarłatny (jak twarze rozgrzane winem) będzie symbolicznie nawiązywał do życia w rozpuście, do 

rozwiązłosci łączacej się z bogactwem, do rozwiązłej rozpusty (Nierządnica siedząca na szkarłatnej Bestii, 

sama też odziana w szkarłat — 17,3-4, ładunki bisioru, jedwabiu i szkarłatu — 18,12; wielka stolica, 

przyobleczona w bisior, purpurę i szkarłat — 18,16). 

B. Symbolika natury i kosmosu 

 Gwiazdy – ciała niebieskie, które są w ruchu. W Ap symbolizują zarówno Chrystusa, Aniołów 

Kościołów jak i złe duchy. 

 Morze – symbol niebezpieczeństwa. „Szklane” to znaczy ujarzmione, „Morza już nie ma” – nie ma 

zagrożenie. 
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 Zjawiska kosmiczne – pojawiają się dla opamiętania ludzi (por. plagi). Zakres zjawisk przybliża nas 

stopniowo do dnia ostatecznego.  

C. Symbole świata ludzi 

 Władza polityczna przeciwna Bogu: wielki Babilon (miasto) i wielka nierządnica (kobieta) 

 Wierni Bogu: Jeruzalem nowa (miasto) i Niewiasta obleczona w słońce (kobieta). 

D. Symbolika liczb 

Symbole liczbowe najczęściej pojawiające się w Księdze Apokalipsy to: 

Jeden (por. Pwt 6,4), pierwszy i ostatni, przywodzą, rzecz jasna, na myśl zwierzchnictwo i wyjątkowość. Św. 

Jan nadaje Bogu równoważny tytuł utworzony z pierwszej i ostatniej litery greckiego 

alfabetu: alfy i omegi (1,8), uzupełniony w wersecie 21, 6 formuła „Poczatek i Koniec”. Nie pozostawia 

jednak miejsca na wątpliwości co do wiary w Bóstwo Jezusa, odsłaniając pod koniec swojej księgi tytuł, 

który skupia na osobie Zmartwychwstałego wszystkie trzy wyrażenia: „Ja jestem Alfa i Omega, Pierwszy i 

Ostatni, Poczatek i Koniec” (22, 13). 

Trzy sygnalizuje przeszłość, terazniejszość i przyszłość, to liczba Boga. Bóg, który panuje nad czasem, 

nazwany jest „Tym, Który jest, i Który był, i Który przychodzi” (1, 4). Liczba trzy oznacza pełną jedność, 

całkowitość (trzy bramy u każdego boku miasta [21, 13], „długość, szerokość i wysokość” [21, 16], trzy 

„biada” [9, 12]). 

Liczba cztery każe myśleć o stronach świata, a zatem o kosmosie; o wszechświecie, a zatem o 

powszechności: cztery Istoty żyjące reprezentują całe stworzenie (4, 6), a nawet cztery wiatry (7, 1) i cztery 

narożniki ziemi (20, 8). 

Siedem dni upływa w ciągu jednej fazy ksieżyca. W kręgach semickich, a więc w kulturze autorów biblijnych 

oznacza ona pełnię i doskonałość (3+4 – liczba Boga + liczba człowieka; w rozmowie Jezusa z Piotrem (Mt 

18, 21-22): Piotr sądzi, że pytając Mistrza, czy należy przebaczać tej samej osobie aż siedem razy, 

zadeklarował najwyższy wysiłek; Jezus natomiast odpowiada: siedemdziesiat siedem razy po siedem). W 

Księdze Apokalipsy liczba siedem odnosi sie do Duchów, Kościołów, świeczników, gwiazd, pieczęci, trąb, 

czasz — dla niektórych autorów (Vanni) ma ona również znaczenie strukturotwórcze. 

Dziesięć nie symbolizuje doskonałości ani pełni, lecz wielkość zupełnie wystarczającą. Dziesięć dni to czas, 

jaki proponuje Daniel, by udowodnić, że choć on i jego towarzysze będą się odżywiać jedynie jarzynami i 

wodą, będą wyglądać lepiej niż inni (Dn 1,11-15). W Apokalipsie Jezus ogłasza wspólnocie ze Smyrny 

dziesięć dni próby (2,10). 

Dwanaście. Znów złączenie Boga i człowieka: 3x4. To liczba pokoleń Izraela, ale również liczba Apostołów. 

Przez odniesienie sie do tej liczby św. Jan podkreśla ciągłość ludu Bożego, i pragnie powiedzieć 

chrześcijanom, że i oni są ludem wybranym. Stąd wieniec z dwunastu gwiazd na głowie Niewiasty, która 

przedstawia lud Boży (12,1), stąd doskonałe zorganizowanie niebieskiej Jerozolimy (dwanaście bram, 
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dwanaście warstw fundamentu, dwunastu Apostołów — 21,12.14). Wielokrotności dwunastu, liczby: 24 

(Ap 4,4; 5,8) i 144 000 (Ap 7,4-8), znajdują się w tej samej perspektywie symbolicznej. 

Trzy i pół: to połowa doskonałości, siódemki. Oznacza długi czas, codzienność = 1260 dni=42 miesiące=3,5 

roku.  

Tysiąc. Jan użył tej liczby jako symbolu długiego czasu (szatan zwiazany na tysiac lat — 20,2) oraz — wraz z 

jej wielokrotnościami — jako symbolu największej dającej się wyobrazić ilości, wielkości, liczby (dwie 

miriady miriad — 9,16; miriady miriad i tysiące tysięcy aniołów — 5,11). Również 144 000. 

Sześć - liczba, do której będziemy musieli wrócić przy okazji liczby 666, liczby Bestii (13, 18) — jest bliska 

doskonałości, czyli liczbie siedem, lecz jej nie osiąga. Charakteryzuje fałszywą wielkość, niezdolną do 

doskonałosci. 

Wybrane kierunki interpretacji liczby Bestii: 666 (13,18) 

A) z zastosowaniem alfabetu hebrajskiego 

~ymAr rsyq   “cesarz rzymian” - kajsar romim 

~ = 40 

y = 10 

m = 40 

A = 6 

r = 200 

= 666 

r = 200 

s = 60 

y = 10 

q = 100 

!Arn rsq   “cesarz Neron” – kesar Neron 

! = 50 

A = 6 

r = 200 

n = 50 

= 666 

r = 200 

s = 60 

q = 100 

B) z zastosowaniem alfabetu greckiego 

Kai/sar qeo,j ne,oj – “nowy bóg cezar” 
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616 + 50 

C) z zastosowaniem łaciny 

Domitianus Caesar XVI (16 raz potestas tribunitia) 

D) Jeśli gematria przyznaje Chrystusowi liczbę 888 (suma wartości liter imienia IHSOUS) jako symbol 

nieskończonej doskonałości, można wnosić, że „niedociągająca do 7 szóstka” oznaczała niedoskonałość. 

Potrójna szóstka symbolizuje niedoskonałość wcieloną w człowieka – Antychrysta. 

 

 Innym, obcym naszej kulturze zabiegiem literackim jest niezależność poszczególnych scen. Na 

przykład, to że w jednej scenie słońce staje się czarne, a gwiazdy spadają na ziemię (Ap 6,12n), nie 

przeszkadza temu, aby w następnych fragmentach księgi zdruzgotano jedną trzecią słońca i jedną 

trzecią gwiazd (Ap 8,12), ani temu, by z kolei na niebie ukazał się znak kobiety obleczonej w słońce 

(Ap 12,1). W każdej scenie użyto symboliki słońca w sposób nie zależny. 

 Kolejnym zaskakującym nas zabiegiem literackim jest umieszczanie obok siebie tekstów, które 

przedstawiają to samo wydarzenie, odkreślając tylko jeden z jego aspektów. Na przykład, 

równoczesna obecność w świecie sił przeciwnych Bogu, jak i Jego wiernych świadków zostaje 

przedstawiona w czterech krótkich scenach, które ukazują na przemian wyłączne działanie zła (Ap 

11,2 i 11,7-10) i wyłączne działanie świadków Boga (Ap 11,3-6 i 11,11-13). 

Jan używa języka symboli świadomie i konsekwentnie. Jego dzieło stanowi pod tym względem spójną 

całość, w której poszczególne fragmenty wzajemnie wyjaśniają się i dopełniają.  

5. Zasady interpretacji 

Sposoby odczytywania Apokalipsy 

a. Apokalipsa jako przepowiednia losów Kościoła do końca świata. Zwolennicy takiego sposobu 

interpretacji Ap dopatrują się w niej zapowiedzi siedmiu epok, przez które będzie przechodził Kosciół 

(znajduje wielu zwolenników pośród sekt, które i dzisiaj oczekują na koniec świata). Taki sposób 

odczytywania Ksiegi Apokalipsy rozpowszechnił sie w pierwszych wiekach i miał swoich zwolenników 

również w średniowieczu. 

b. Apokalipsa jest postrzegana jako odzwierciedlenie historycznej sytuacji Kościoła w epoce Jana 

Apostoła, a wydarzenia w niej opisane oddają prześladowania i próby, które wówczas dotknęły wspólnotę 

wierzących (XVI wiek). 

c. Apokalipsa odnosi się wyłącznie do czasów eschatycznych, stąd też głosi koniec świata i zawiera 

ostrzeżenia na dni ostatnie (od XVIII wieku). 

d. Apokalipsa jest teologiczną wizją dziejów świata, stąd też odnosi się zarówno do sytuacji Kościoła 

czasów współczesnych autorowi, jak również wybiega ku ostatnim czasom. Ksiega Apokalipsy kreśli więc 
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obraz kosmicznej walki pomiedzy dobrem a złem. Walka ta trwać będzie tak długo, jak długo będzie istniał 

ten świat, ale już dziś wiadomo kto będzie Zwycięzcą. 

6. Teologia Apokalipsy 

 Apokalipsa wieści błogosławieństwo dla tych, którzy słuchaja słów proroctwa i wcielają je w życie. 

Co trzeba uczynić, aby pozyskać to błogosławieństwo opisane zostaje w listach do siedmiu 

Kościołów. W nich to sam Jezus wzywa do nawrócenia. Od nawrócenia rozpoczyna się rozumienie 

działania Boga w świecie.  

 Dokonało się już ostateczne zwycięstwo Boga w Chrystusie. 

 Apokalipsa wzywa Kościół, który mimo definitywnego zwycięstwa Chrystusa cierpi, do wytrwałości 

i wiary wobec „bestii prześladowczej” oraz do mądrości wobec „bestii ogłupiającej”.  

 Kościół to oblubienica zwycięskiego Baranka. Poślubiona Mu, pośród trudów i cierpień obecnego 

czasu oczekuje na przeniesienie do Jego Królestwa.   

7. Główne przesłanie teologiczne Apokalipsy 

Tematem dominującym w przesłaniu całej Księgi Apokalipsy jest temat ustanowienia Królestwa Boga i 

Chrystusa. Poprzez symboliczne wizje zostają opisane wydarzenia, które maja miejsce po chwalebnym 

wyniesieniu Chrystusa po prawicy Boga: 

 - wydarzenia dotyczące historii świata 

 - wydarzenia dotyczące cierpienia wierzących w świecie 

 - wydarzenia, związane z wiarą 

 - zbawienie wierzących 

 - sąd Boga nad światem 

 - zwycięstwo nad szatanem, który zawładnął światem 

 - koniec świata 

 - sąd ostateczny 

 - przyjście nowego świata 

Wszystkie te wydarzenia następują po sobie w miarę upływu czasu, a przedstawienie ich postępu ma na 

celu ukazanie progresywnego urzeczywistniania się tajemnicy Boga objawionej przez proroków (10,7). 

Postęp wydarzeń jest uwidoczniony przez autora również poprzez niektóre elementy narracji: 

 - plagi sprowokowane przez otwarcie siedmiu pieczęci dotyczą czwartej części ziemi (6,8) 

 - te sprowokowane przez siedem trąb dotyczą trzeciej części elementów świata: ziemi, morza, rzek i 

strumieni, słońca i ludzkości (8,7.8.10.12) 

 - te sprowokowane przez siedem czasz dotyczą całego świata (16,2.3.4.8.10.19) 

 - w czasie sadu znikaja niebo i ziemia (20,11). 



84 
 

Poprzez taki sposób narracji autor ogłasza, że świat zdąża ku kresowi. Temu postępowi narracji odpowiada 

postęp w wieszczeniu Dnia Pańskiego, w którym będzie miał miejsce sąd i ustanowienie Bożego królowania 

nad światem.  

Listy katolickie 

Listy Świętego Jana Apostoła 

1. Autorstwo 

a. Świadectwa zewnętrzne: 

 Orygenes(II/III w.) cytowany przez Euzebiusza (III/IV w.): „Jan napisał jeszcze Apokalipsę, a potem 

otrzymał rozkaz, by zamilkł, i już głosu Siedmiu Grzmotów nie pisał (Ap 10,4). Pozostawił także po 

sobie list o niewielu stychach, a może jeszcze i drugi i trzeci, bo nie wszyscy uznają, że one są 

autentyczne (HE VI,25,9-10). 

 Klemens Aleksandryjski (II/III w.) List Pierwszy nazywa większym, stąd musiał znać i inne mniejsze 

Listy (Stromata 2,15). 

 Dionizy Aleksandryjski (II/III w.), który Jana, autora Apokalipsy odróżnia od Jana Syna Zebedeusza, 

autora Ewangelii i trzech Listów, zauważa, że tylko w Apokalipsie pojawia się imię własne: 

Ewangelista natomiast na początku Listu Katolickiego imienia nie położył, ale zaraz rozpoczął od 

tajemnicy Objawienia Bożego. [...] Lecz ani w Drugim, ani w Trzecim Liście, przypisywanym Janowi, 

aczkolwiek są krótkie, nie ma na początku imienia Janowego, tylko znajduje się tam napis 

bezimienny: „Prezbiter” (HE VII,25,10-11). 

b. Świadectwa wewnętrzne: 

 W Pierwszym Liście brak odniesienia wprost do autora. W Drugim i Trzecim Liście autor określa 

się jako Starszy (Ho Presbyteros). W pierwotnych tekstach tytułem tym określano zwierzchników 

posiadających władzę lub cieszących się autorytetem w społecznościach żydowskich (Mk 8,31; 

11,27; 14,43.53; 15,1) i chrześcijańskich (Dz 11,3; 14,23; 15,2.4.6.22.23) bez względu na wiek. Tytuł 

ten stosowali apostołowie do siebie (1 P 5,1). Ze względu na wiedzę, a także na podeszły wiek autor 

listów mógł się nazwać „Starszym”. Był przecież ostatnim żyjącym Apostołem. Dla odbiorców listów 

nie mogło być żadnej wątpliwości, kto jest ich autorem, dlatego trudno uważać ten tytuł za 

kryptonim.  

 Bezpośrednie świadectwo (por. także J 19,35; 21,24): „Co było od początku, cośmy usłyszeli o 

Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce - bo życie 

objawiło się. Myśmy je widzieli,o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a 

nam zostało objawione - oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli 

współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem 

Jezusem Chrystusem. (1J 1,1-3). 
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c. Charakterystyczne wyrażenia spotykane w czwartej Ewangelii 

 Antytezy: światło –ciemności, śmierć–życie, Bóg –świat, ciało–duch, miłość–nienawiść 

 Wyrażenia dogmatyczne: Jednorodzony Syn, Prawda, Duch i Prawda, z Boga narodzony, Chrystus 

nazwany Słowem. 

 Styl języka greckiego oraz słownictwo są bardzo podobne. Rozbieżności między Ewangelią Jana a 

Listami można lepiej wyjaśnić różnym miejscem i czasem kompozycji, okazją napisania i przede 

wszystkim rodzajem niż różnymi autorami. 

 Uważa się, że trzy listy zostały napisane przez tego samego autora, który odwołuje się do 

autorytetu samego Jana Apostoła. Jednak początkowo istniały wątpliwości co do kanoniczności, w 

odniesieniu do drugiego, a zwłaszcza do trzeciego listu. Autorem mógł być ktoś z tzw. „szkoły 

janowej”. Z treści listów wynika, że powstały one po Czwartej Ewangelii i Apokalipsie (ok. 100 r.). 

Listy powstały prawdopodobnie w Efezie lub Palestynie.  

2. Gatunek-forma a treść 1 J 

 Autor trzynaście razy wzmiankuje, że „pisze”/”napisał” (w 1,4: „piszemy”) do swoich adresatów, 

dlatego dzieło to było określane jako list.  

 Nie pojawia się jednak w nim imię nadawcy, brak określenia miejsca przeznaczenia, nie występuje 

pozdrowienie wstępne ani zakończenie charakterystyczne dla listów (np. Pawła czy listy do 

kościołów w Azji Mniejszej w Ap 2–3).  

 Brak tych elementów wskazuje, że mamy do czynienia z rodzajem listu okólnego (epistola 

encyclica), który pierwotnie mógł być wysłany do jednej wspólnoty, jednak szerokie uznanie 

autorytetu jego autora, a zwłaszcza znaczenie jego treści, spowodowały, że był przyjmowany 

raczej jako rodzaj traktatu teologicznego niż przekazywany jako list napisany z jakiejś okazji. W 

tym znaczeniu jest bardzo bliski innym pismom Nowego Testamentu również klasyfikowanym jako 

listy.  

 Ten okólny charakter listu oznacza, że nie można ograniczyć jego Sitz im Leben do jednego 

środowiska chrześcijaństwa przełomu pierwszego i drugiego wieku. Zamiast określenia Sitz im 

Leben o wiele ważniejsze jest, podobnie jak w przypadku Ewangelii, odkrycie ścisłego związku 

między formą (strukturą) tego utworu a jego treścią (celem).  

 Początkowe tematy Listu – świadectwa, jedności z Bogiem i Jego Synem oraz życia, a więc treści 

odnoszone do osoby i życia Jezusa – powracają w nim wielokrotnie. Jednak dzieje się to za każdym 

razem w przetworzonej formie, wzbogaconej o nowe treści, umożliwiającej szersze i głębsze 

rozumienie tematów wprowadzonych na początku listu. Ta dynamika powtórzeń (znana na 
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przykład z mów Jezusa w J 13–17) zmierza do kulminacji w piątym rozdziale: „A świadectwo jest 

takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto 

nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna 

Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne” (1 J 5,11-13). 

3. Relacja między Ewangelią a Pierwszym Listem 

Różnice między czwartą Ewangelią a 1 J: 

 – 1 J pomija wszelkie wzmianki na temat chwały Jezusa, śmierć Jezusa nie jest przedstawiana jako 

objawienie Jego chwały, ale jako przebłaganie (1 J 1,7;2,2; 3,16; 4,10) 

 – w 1 J słowo Parakletos określa Jezusa jako orędownika (1 J 2,1), a nie odnosi się do Ducha 

Świętego (J 14,16.26; 15,26; 16,7) 

 – brak bezpośredniego cytatu z Ewangelii (argument był słaby z dwóch powodów: w listach Pawła 

brak cytatów z innych listów nie może być świadectwem przeciwko ich autentyczności; obok 

cytatów może występować paralelizm treści niespotykany między innymi pismami NT, zob. poniżej 

ważniejsze elementy). 

 

Niektóre ważniejsze zbieżności między czwartą Ewangelią a 1J: 

 – początek Listu (1 J 1,1-4) odpowiada prologowi Ewangelii (J 1,1-19):Jezus jest objawieniem 

światłości i życia pochodzącego od Ojca 

 – rola uczniów jako świadków Jezusa będących z Nim „od początku” (J 15,27; 1 J 1,1-2; 2,7.13.14.24; 

3,11; 4,14; 2 J 5) 

 – te same podmioty świadectwa: (Bóg o Synu – J 5,31-34; 8,18; 1 J 5,9-10; Jezus – J 3,32-33; 1 J 5,6-

7; oraz ludzie/uczniowie – J 15,27; 19,35; 21,24; 1 J 1,2; 4,14) 

 – wspólny cel obydwu pism: „abyście wierząc mieli życie / abyście wiedzieli, że macie życie wieczne 

(J 20,31; 1 J 5,13). 

4. Struktura listów sw. Jana 

1  List Świętego Jana 

I.  Prolog (1,1-4): Słowo życia 

II. Żyć w światłości (1,5 – 2,29) 

Teza: Bóg jest swiatłościa (1,5-7) 

a. Pierwszy warunek życia w światłości: wyrzeczenie sie grzechu (1,8 – 2,2) 

b. Drugi warunek: zachowanie przykazań (2,3-11) 

c. Trzeci warunek: wyrzeczenie się świata (2,12-17) 

d. Czwarty warunek: zachowanie wiary (2,18-29) 
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    III. Żyć jako dzieci Boże (3,1–5,13) 

Teza: Bóg jest Ojcem (3,1–3) 

a. Pierwszy warunek życia jako dzieci Boże: wyrzeczenie się grzechu (3,4-9) 

b. Drugi warunek: zachowanie przykazań (3,10-24) 

c. Trzeci warunek: wyrzeczenie się świata (4,1-6) 

d. Czwarty warunek: miłość wzajemna (4,7 – 5,4) 

e. Piąty warunek: zachowanie wiary (5,5-13) 

IV. Zakończenie (5,14–21): Chrześcijańska ufność 

 

Elementy decydujące o zwartości argumentacyjnej 1 Listu św. Jana: 

- inkluzja pomiedzy 1,2 a 5,20 

 Myśmy je widzieli , o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu. 

 Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w synu Jego Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i 

życiem wiecznym. 

- słowa kluczowe, powtarzające sie w argumentacji Listu: 

Światło – ciemność/ życie /życie wieczne /przykazanie/ miłość, miłować 

Obserwacje dotyczące prologu 1J: 

1 To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, 
na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce - 
 2 bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w 
Ojcu, a nam zostało objawione - 
 3 oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami 
współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. 
 4 Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna. 
 

 - jest widocznym echem prologu Ewangelii w/g św. Jana; 

 - nie są w nim zawarte wszystkie idee, które będą rozwinięte w treści listu lecz tylko te 

najważniejsze: życie w Chrystusie (5,11-12.20), historyczna rzeczywistość objawienia Boga w Jezusie 

Chrystusie (4,2; 5,6), idea „widzenia” połaczona z dawaniem świadectwa (4,14; 5,5-12); 

 - niektórzy autorzy postrzegają tę wstępną część listu jako niezbyt „składną” gramatycznie (w.2 

można uważać jako wtracenie), pomimo to zaznaczyć należy, że autorowi udało sie wprowadzić w 

tych 4 wersetach swoistą dynamikę poprzez użycie krótkich zdań, oraz powtórzeń czasowników 

zmysłowego postrzegania (climax). 

 - prolog 1J jawi sie jako krótkie summarium – streszczenie Historii Zbawienia i Objawienia, w którym 

to wyszczególnia się następujące fazy: 

a) preegzystencję – Słowo Życia, które jest życiem i życiem wiecznym „było w Ojcu” 
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b) Wcielenie (Objawienie) – ON ukazał sie tym, którzy Go widzieli, słyszeli, patrzyli na Niego i 

dotykali Go 

c) świadectwo – Ci, którym sie ukazał, oznajmiaja (głosza Go) 

d) cel dawania świadectwa: - wspólnota wiary ludzi- komunia życia ludzi z Bogiem Ojcem i Synem - 

pełnia radości wierzących 

 

5. TEOLOGIA 1 Listu św. Jana 

Przesłanie teologiczne 1J zdaje się odpowiadać na problemy natury doktrynalnej pojawiające się we 

wspólnocie/tach janowych. Wielu autorów mówi wręcz o oponentach (1J 2,18-19: „Dzieci, jest już ostatnia 

godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów; 

stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas; bo gdyby byli naszego 

ducha, pozostaliby z nami; a to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha”), którzy 

pojawili sie w tychże kręgach Tak daleko idące wnioski można opierać na treści 1 Listu św. Jana (por. 4,6) 

1. Natura Boga 

W 1J 1,5b; 2,29a; 4,8b. 16b zawarte są stwierdzenia o Bogu, które definiująa Jego nature, a są to: 

 - 1,5b: „Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności” 

 - 2,29a: „Jeżeli wiecie, że (Bóg) jest sprawiedliwy to uznajcie również, że każdy, kto postepuje 

sprawiedliwie, pochodzi od Niego” 

 - 4,8b. 16b: „Bóg jest miłością”  

2. Chrystologia 

A) Miejsca i konkretne zwroty wskazujące na odstępstwa od pierwotnego przesłania kerygmatycznego, 

głoszonego przez Apostołów:  

 nie uznawanie w osobie Jezusa Chrystusa Syna Bożego - 1J 2,23: „Każdy, kto nie uznaje Syna nie ma 

też Ojca...” 

 negacja Wcielenia Jezusa Chrystusa - 1J 4,3: „Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z 

Boga; i to jest duch Antychrysta, który - jak słyszeliście - nadchodzi i już teraz przebywa na świecie” 

 przeczenie, że Jezus jest Mesjaszem - 1J 2,22: „Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że 

Jezus jest Mesjaszem?” 

B) Wielkim wyzwaniem dla autora Listu pozostaje wiec wyłożyć i przypomnieć prawdziwą naukę o Jezusie 

Chrystusie. Nie jest to wykład systematyczny, tak jak w przypadku listów pawłowych. Stwierdzenia i 

formuły chrystologiczne pojawiają sie więc w różnych miejscach listu i w wielu miejscach stanowią 

podstawę dla pojawiających sie pouczeń moralnych: 

 - Jezus jest Mesjaszem: 1J 5,1: „Każdy, który wierzy, że Jezus jest Mesjaszem z Boga się narodził”. 
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 - Wcielenie: 1J 4,2: „każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga”. 

 - Jezus jest Synem: 1J 3,23: „Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, 

Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał” (por. 2,23; 

 5,11). 1J 4,9-10: „W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na 

świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia sie miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, 

ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy”. 

 1J 4,14: „My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata”  

 - Jezus jest Synem Bożym: 1J 3,8: „Syn Boży  objawił sie po to, by zniszczyć dzieła diabła”(por 3,5). 1J 

5,11: „...Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto 

nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia”. 

 Jezus zawsze występuje z określeniem Chrystus. Święty Jan mocno podkreśla przeciwko wszelkim 

przeciwnikom - Antychrystom, że to właśnie On, i tylko On, jest tym Mesjaszem, który swoją ofiarą 

krzyżową zgładził grzech i dał życie światu (por. 1,7; 2,2).  

Jednym z najbardziej tajemniczych zdań z 1 J, mówiacych o Chrystusie, jest wiersz 5,6: „Jezus Chrystus jest 

tym, który przyszedł przez wodę i krew, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi”. (Niektóre rękopisy 

dodają: „i przez Ducha”, - chyba pod wpływem kontekstu: 6e).  

Najprawdopodobniej autor nawiazuje tu do błędów Kerynta, który twierdził, że Jezus urodził sie jak zwykły 

człowiek, lecz był tylko od innych bardziej święty i mądrzejszy. W czasie Jego chrztu w Jordanie zstąpił na 

Niego Chrystus duchowy zesłany od Boga w postaci gołębicy, lecz odszedł przed męką. W czasie męki wiec 

Jezus pozostał zwykłym człowiekiem i dlatego na krzyżu nie mógł odkupić ludzi. Św. Jan przeciwstawia się 

temu twierdzeniu w 1 J 5,6, gdzie terminem „woda” nawiązuje do wydarzenia chrztu w Jordanie, zaś 

terminem „krew” - do ofiary krzyżowej. Jan stawia na równi wartość chrztu i owoce męki Jezusa. Niektórzy 

egzegeci zwracają uwagę na związek tych słów z opisem śmierci Jezusa w J 19,34n: „jeden z żołnierzy 

włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłyneła krew i woda. Zaswiadczył to ten, który widział, a 

świadectwo jego jest prawdziwe”. W tym samym opisie (w.30) podaje sie, że gdy Jezus skosztował octu, 

„rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę oddał ducha”. Ojcowie Kościoła wyjaśniali, że Jezus tym aktem 

przekazał ludziom Ducha Świetego. Byc może też pod wpływem tego tekstu wprowadzili do 1 J 5,6b słowa 

„i przez Ducha”. W 1 J 1,7 mówi się ponadto, że „krew Jezusa... oczyszcza nas z wszelkiego grzechu”. 

Związek 1 J 5,6 z tymi zdaniami wskazuje na to, że święty Jan swym tajemniczym zdaniem usiłuje podkreślić 

zbawczą wartość męki i śmierci Jezusa. 

3. Antyteza życie - śmierć 

Życie jest ściśle związane z Bogiem. Bóg jest źródłem życia (por. J 1,1nn; 1 J 1,2). Nie zachowuje On jednak 

tego życia dla siebie. Syn Boży przychodzi na świat, aby wszystkich ludzi obdarzyć życiem wiecznym (1 J 4,9 
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niemal dosłownie powtarza J 3,16). Jego ofiara, która wyraża najgłębsza miłość do ludzi, jest źródłem tego 

życia.  

Jednakże ofiarowane przez Niego życie otrzymają tylko ci, którzy otwierają się na Jego dar, którzy 

przyjmują go oraz wierzą w Jezusa i moc Jego ofiary krzyżowej. Ci jednak, którzy nie wierzą w Jezusa i nie 

przyjmują Go jako Syna Bożego, nie będą mogli skorzystać z owoców Jego męki, gdyż wewnętrznie 

zamkneli się na nie: „Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia” (5,11). To 

dlatego wiara odnosi zwycięstwo nad światem, gdyż sprawia, że wierzący otrzymuja życie wieczne (5,13). 

Śmierć - jest ściśle związana ze światem i z panującym w nim grzechem. W Księdze Mądrości są słowa 

niezmiernie głębokie i odpowiadające duchowi pism Janowych: „dla nieśmiertelności Bóg stworzył 

człowieka - uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i 

doświadczają jej ci, którzy do niego należą”(Mdr 2,23-24). Tak jest od pierwszego grzechu ludzkiego: gdy 

pierwsi rodzice posłuchali szatana zamiast Boga, musieli odejść sprzed oblicza Bożego i tym sposobem 

stracili także dostęp do drzewa życia rosnącego w Ogrodzie Szczęścia (Eden). Kiedy człowiek powróci  

do Boga, śmierć straci nad nim swe panowanie.  

Teraz jednak, w życiu na tym świecie, człowiek może jeszcze podlegać śmierci duchowej, jeśli grzeszy lub 

żywi w sobie nienawiść do swych braci: „kto nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego 

brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego” (1 J 3,14-15). W tym 

kontekście bardzo ciekawe są wiersze: 5,16-17: Grzech, który sprowadza śmierć . 

Egzegeci na różne sposoby starają się wyjaśniać, o jaki tu grzech chodzi. Nie będziemy wchodzić w 

szczegóły. Przyjmiemy propozycje Schnackenburga i Browna, a także tych, którzy idą po ich linii. Wg nich, 

nie chodzi tu o grzech śmiertelny w znanym nam znaczeniu: czyli o grzech ciężki, który niszczy w nas łaskę 

uświecającą. Tutaj chodzi o postawę całkowicie przeciwną Bogu, o grzech niewiary i odrzucania Jezusa 

Chrystusa. Niewiara ta już za ziemskiego życia Jezusa trzymała ludzi daleko od Niego. W czasach Kościoła 

niewiara ta nie pozwala na wejście do wspólnoty chrześcijan. Co wiecej, ci, którzy wierzyli przedtem, lecz 

teraz zaczęli siać heretyckie nauki, spowodowali rozłam w Kościele. Ich święty Jan nazywa Antychrystami 

(2,18.22; 4,3) i fałszywymi prorokami (4,1). Wierzący mają się ich wystrzegać. Oni należą do świata (4,5) i 

nie mają nic wspólnego z Bogiem. Co więcej, święty Jan stwierdza w 2,14-15: „Nie miłujcie świata ani tego, 

co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca”. Miłować bowiem świat oznacza też 

naśladować jego nieprawość i grzech. W 3,14 święty Jan stwierdza: „My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci 

do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci”. W tym kontekście „miłość braci” oznacza 

zarówno więź z wierzącymi, jak też miłość wyrażająca się w przestrzeganiu przykazań (por. 3,22-24). Kto 

„wypełnia przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim” (3,24). Kto zaś opuszcza wspólnotę braci i przestaje 

przestrzegać przykazania, oddala się od Boga i powraca do świata, przechodzi z życia do śmierci. Tacy sami 

wskazują siebie na potepienie, jak to podkreśla Jezus w Ewangelii Jana. Święty Jan nie poleca się modlić za 
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nich, ale też nie zabrania. Jednakże nie zalecając modlitwy, ukazuje jednocześnie wielkość grzechu 

niewiary. Taka jego postawa jest całkowicie logiczna, skoro sam Jezus mówi w Wieczerniku: Ja „nie proszę 

za światem” (J 17,9), czyli za tymi, którzy nie wierza i już przez ten sam fakt zostali potępieni (J 3,18). Także 

Jego uczniowie nie muszą więc modlić się za Antychrystów, za tych, którzy dobrowolnie odeszli od Boga. 

Nie muszą, gdyż ta modlitwa jest w gruncie rzeczy bezużyteczna. Jedynie miłosierdzie będzie nam - być 

może - nakazywało, abyśmy się zatroszczyli o ich życie wieczne i modlili się o ich nawrócenie i przyjęcie 

pełnej wiary w Jezusa Chrystusa. 

 

2 i 3 List św. Jana 

1. Najkrótsze listy NT (245 i 219 słów) 

2. Cechy wspólne: 

 „Ja prezbiter” (2J 1,1; 3J 1) 

 motyw „prawdy i miłości” (2J 3-4; 3J 3-4.6) 

 motyw „karty i atramentu” w zakończeniu 2J i 3J 

3. Różnice: 

 2J jest bardziej zbliżony do układu innych listów NT (pozdrowienie w w.3), natomiast 3J jest w 

podobny do korespondencji ‘swieckiej’ tego okresu. 

 2J jest adresowany do wspólnoty („do wybranej Pani i jej dzieci” – odniesienie w komentarzu do 2J 

1), natomiast 3J jest adresowany do indywidualnej osoby (Gajus), ale i tutaj nie pomija się 

odniesienia do wspólnoty (ww. 9-10) 

 W 2J akcent położono na kwestie doktrynalne („prawda i miłość”) – w tle pozostaja kwestie 

praktyczne, natomiast w 3J te ostatnie są na pierwszym miejscu. 

4. Najważniejszym z punktu widzenia kompozycji i treści tych pism NT jest ich odniesienie do 1 Listu 

św. Jana. O ile bowiem w 2J są obecne tematy teologiczne poruszone w 1J (4 warunki: wyrzeczenie 

się grzechu – ww. 10-11; zachowanie przykazań – ww. 5-6; wyrzeczenie się świata – w. 7; 

zachowanie wiary – ww. 1-2.4.9), tak w 3J nie znajdziemy ich. Ten szczegół zbieżnosci tematyki 

argumentacyjnej doprowadził niektórych autorów do stwierdzenia, że 2 List św. Jana mógł być bądź 

streszczeniem 1J (Williams), bądź (po wzięciu pod wzgląd słów 2J 12: „wiele mógłbym wam 

napisać”) 1 List św. Jana miał być rozszerzoną wersja 2J (Houlden). 

 

List św. Jakuba 

1. Autor i okoliczności napisania 

1.1. Autor 
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W Nowym Testamencie pięć osób nosi imię VIa,kwboj: Jakub, syn Zebedeusza (Mk 1, 19; 3, 17 i par.; Dz 12, 

2), Jakub, syn Alfeusza (Mk 3,18 i par.), Jakub, „brat Jezusa” (Mk 6, 3 i par.; 1 Kor 15, 7; Ga 1, 19; 2, 9. 12; Dz 

12, 17; Jud 1), Jakub Mniejszy (Mk 15, 40 i par.) i Jakub, ojciec Judy apostoła (Łk 6, 16; Dz 1,13). 

Autorem listu mógł być tylko ktoś ogólnie znany i cieszący się dużym autorytetem. Takim autorytetem i 

uznaniem cieszył się tylko Jakub, syn Zebedeusza i  brat Jana Ewangelisty oraz Jakub, „brat Jezusa”. Jakub, 

syn Zebedeusza, zwany Starszym, został w 44 r. po Chr. przez Heroda Agrypę I skazany na śmierć (Dz 12,2). 

List przedstawia jednak sytuację pierwotnego Kościoła późniejszą, a więc po 44 r., zatem Jakub Starszy 

nie mógł być autorem tego listu. 

Jakub, „brat Jezusa” nie był apostołem. Przyłączył się do wspólnoty chrześcijańskiej dopiero po 

zmartwychwstaniu Chrystusa (por. Mk 3,21.31 nn.; J 7,5). Miał jednak duży wpływ na pierwotny Kościół. 

Paweł wymienia go na pierwszym miejscu wśród „filarów” Kościoła jerozolimskiego (Ga 2, 9). Konflikt 

Pawła z ludźmi „z otoczenia Jakuba” z powodu pogan (Ga 2, 12) wskazuje, że Jakub reprezentował skrajny 

kierunek judeochrześcijański. W 62 r. po Chr. został skazany przez arcykapłana Ananiasza na 

ukamienowanie (JÓZEF FLAWIUSZ). 

Za Jakubem, „bratem Jezusa” przemawiają następujące szczegóły: 

 adres Jk 1, 1; 

 judeochrześcijańska tradycja, zbliżona do nauczania Jezusa; 

 silne akcentowanie związku wiary z uczynkami. 

Przeciw jego autorstwu przytacza się następujące argumenty: 

 centralne tematy judeochrześcijan, jak obrzezanie, szabat, Izrael, przepisy  

 dotyczące czystości, nie odgrywają tu żadnej roli; 

 w liście nie zauważa się opozycji poganie – judeochrześcijanie; 

 autor określa się jako „Boga i Pana Jezusa niewolnik/sługa” qeou/ kai. kuri,ou VIhsou/ Cristou/ dou/loj 

(Jk 1, 1) a nie „brat Jezusa”, czy „filar”; 

 za wzór cierpień podaje Hioba, a nie Jezusa. 

Biorąc pod uwagę wszystkie te argumenty współczesna egzegeza uważa, że list jest dokumentem Jakuba, 

„brata Pańskiego”, ale ostateczny kształt nadał mu jeden z uczniów Jakuba.  

List św. Jakuba jest zatem pismem pseudoepigraficznym, zredagowanym przez nieznanego 

judeochrześcijanina o dużej kulturze hellenistycznej i świetnej znajomości języka greckiego. 
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1.2. Czas i miejsce napisania 

Uczeni proponują różne miejsca: Jerozolimę, Rzym, Egipt, Aleksandrię itp.  

Wiele szczegółów wskazuje na miasto portowe, jakim była Aleksandria: obrazy morza (Jk 1,6; 3,7.12; 

5,7.18), okrętów (Jk 3,4), czy stosunki handlowe (Jk 4,13-17). Aleksandria była poza tym centrum 

judaistyczno-hellenistycznej kultury. Za Aleksandrią może też przemawiać fakt, że Kościół aleksandryjski już 

w II w. po Chr. uznawał kanoniczność Jk. Datuje się go na koniec I w. po Chr. 

1.3. Adresaci 

List jest adresowany do „dwunastu pokoleń w diasporze” (Jk 1, 1), czyli do chrześcijan poza Palestyną. 

Adresaci przeżywali duże napięcia społeczne. Bogaci i biedni nie byli jednakowo traktowani (Jk 2, 1-9). 

Zaniedbywano opiekę społeczną (Jk 1, 27; 2,15). Wśród chrześcijan szerzyła się zazdrość, spory i kłótnie (Jk 

3, 13-18); 4, 1-11; 5, 9). Pracodawcy wykorzystują robotników (Jk 5, 1-6). Problemy socjalne, jakie 

przeżywali adresaci Jk są w zasadzie problemami całego chrześcijaństwa hellenistycznego, epoki po św. 

Pawle. 

2. Kanoniczność 

Według Orygenesa w II w. po Chr. List św. Jakuba uznawał za natchniony Kościół aleksandryjski. W 

Palestynie nie był czytany we wszystkich Kościołach. W Kościele syryjskim Teodor z Mopsuestii usunął go z 

kanonu mimo sprzeciwu Jana Chryzostoma i innych, ponieważ Jk proponuje Hioba jako wzór cierpliwości. 

Kościół zachodni wprowadza Jk do kanonu w IV w., a Peszitta w V w. 

3. Budowa i podgatunek listu 

List św. Jakuba porusza różne tematy, które autor formalnie połączył w całość zwracając się wielokrotnie 

do czytelnika bardzo osobiście: avdelfoi, („Bracia” Jk 1,2.16.19; 2,1.5.14; 3,1.10.12; 4,11; 5,7.9.10.12.19). 

List posiada także jedność treściową, mimo różnorodności tematyki. Wiodącą ideą listu jest mądrość 

określana przez wiarę, która objawia się w działaniu, w  czynie. 

 Adres 1, 1 

 Niebezpieczeństwo pokus 1, 2-18 

 Słuchanie i wykonanie słowa 1, 19-27 

 Wiara w Chrystusa jest sprzeczna z wyróżnianiem osób 2, 1-13 

 Wiara i uczynki 2, 14-26 

 Odpowiedzialność za słowo 3, 1-12 

 Etyczne aspekty mądrości 3, 13-18 

 Wady społeczne 4, 1-12 
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 Życie ludzkie zależy całkowicie od Boga 4, 13-17 

 Krzywdy społeczne 5, 1-6 

 Cierpliwe oczekiwanie na paruzję 5, 7-11 

 Przysięgi 5, 12 

 Namaszczenie chorych 5, 13-15 

 Wyznawanie grzechów 5, 16a 

 Moc modlitwy 5, 16b-18 

 Odpowiedzialność za błądzących 5, 19-20 

List można zakwalifikować do podgatunku mądrościowego. 

4. Centralne idee teologiczne 

 Punktem wyjścia i centralną ideą teologii Jk jest mądrość z góry (Jk 1,17; 3,15.17). Chrześcijanin 

otrzymuje tę mądrość jako dar we chrzcie: „Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli 

jakby pierwocinami Jego stworzeń” (Jk 1,18). Mądrość jako dar Boga odnawia człowieka i uzdalnia 

do działania, do zrealizowania wiary w czynie. 

 Celem człowieka jest doskonałość. Człowiek jest jednak wewnętrznie rozdarty (Jk 1, 8; 4, 8). 

Źródłem rozdarcia są pożądliwości (Jk 1, 14-15). Jego przejawy, to: wątpienie (Jk 1, 6), dysharmonia 

pomiędzy słowem i czynem (Jk 1, 22-27), nadużywanie języka (Jk 3, 3-12), spory (Jk 3, 16). Rozdarcie 

wewnętrzne należy przezwyciężyć. Pomocą i środkiem jest tu wiara i mądrość jako dar Boga. 

Świadectwem wiary i mądrości są czyny. Normą, która wytycza kierunek ludzkiego działania jest 

prawo: „Jeśli przeto zgodnie z Pismem wypełniacie królewskie Prawo: Będziesz miłował bliźniego 

swego jak siebie samego, dobrze czynicie” (Jk 2, 8). Miłość jest zatem celem i centrum prawa. 

 Teologia Jk jest teocentryczna. Chrystus jest tylko dwa razy wymieniony (Jk 1, 1; 2, 1). Według 

autora listu Chrystus przebywa w chwale Boga i on jest tym, który jako Pan – Ku,rioj (Jk 1, 1; 2, 1) 

określa wiarę i czyny chrześcijan. 

 Oryginalną myślą Jk jest problem wiary i uczynków. Teza: „Tak też i wiara, jeśli nie byłaby 

połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie” (Jk 2,17) wydaje się sprzeczna z teorią Pawła o 

usprawiedliwieniu przez wiarę. Tak jednak nie jest, gdyż u Paweł również podkreślał konieczność 

działania z wiary. Według niego wiara koncentruje się w miłości (Rz 13, 8-10; Ga 5, 6). Tezę o 

demonstracji wiary przy pomocy uczynków ilustruje przykład Abrahama, który ofiaruje Bogu 

jedynego i ukochanego syna Izaaka (Rdz 22). Gotowość złożenia tej ofiary była dla niego podstawą 

usprawiedliwienia. Chodzi zatem nie o wyznanie wiary, lecz o czyn. Usprawiedliwienie Abrahama 

Bóg wyraził w ponowieniu swego błogosławieństwa dla niego i jego potomstwa, uzasadniając je 

stwierdzeniem: „Ponieważ to uczyniłeś” (Rdz 22, 16-18). Wiara Abrahama „współdziałała z jego 

uczynkami” (2, 22). Czyn Abrahama określa Jk 2, 23 jako „wypełnienie Pisma”. Wyrażenie to należy 
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interpretować na tle całej historii Abrahama. Otóż według Rdz 15, 6: „Abraham uwierzył Bogu”. Był 

to wewnętrzny akt wiary, akt zawierzenia Bogu. Później, w związku z ofiarą Izaaka, Abraham miał 

okazję zademonstrować swoją wiarę (Rdz 22) i w tym jego czynie nastąpiło wypełnienie się 

poprzednich wypowiedzi Pisma św. (tzn. z Rdz 15). W ten sposób wiara Abrahama dojrzała, 

udoskonaliła się. Dojrzała wiara, dowiedziona w życiu przez praktykę uczynków wyniosła Abrahama 

do pozycji „Przyjaciela Boga”. Zwrot ten wyraża wyższą pozycję niż tę jaką posiada człowiek 

usprawiedliwiony. „Przyjaciel Boga” żyje w szczególnej przyjaźni i więzi intymnej z Bogiem. A zatem 

egzystencje chrześcijanina musi cechować synteza wiary i uczynków. Wiara jest czymś 

dynamicznym, objawia się, doskonali i dojrzewa w czynie miłości i posłuszeństwa Bogu. Drugim 

biblijnym przykładem, wskazującym na konieczność łączenia wiary z uczynkami jest historia 

nierządnicy Rachab, która przyjęła do swego domu i ocaliła szpiegów izraelskich (Joz 2, 9 nn.). Jej 

postępowanie było wyrazem wiary, że Bóg kieruje historią Izraela. Usprawiedliwienie Rachab 

polegało na zachowaniu jej i jej rodziny przy życiu w chwili zdobycia miasta przez Izraelitów. 

Pierwszy List św. Piotra 

1. Autor i okoliczności napisania 

1.1. Autor 

Tradycja pierwotnego Kościoła uważała 1 P za pismo św. Piotra apostoła. List ten bardzo ceniono, o czym 

świadczy 2 P 3, 1, pochodzący z 110 r. po Chr. oraz POLIKARP, PAPIASZ. Nie wspomina jednak 1 P Kanon 

Muratoriego. Po raz pierwszy przypisuje 1 P wyraźnie Piotrowi IRENEUSZ. 

Przeciw autorstwu Piotra świadczą następujące szczegóły: 

 staranny język grecki; 

 wprawdzie autor nazywa siebie apostołem w 1 P 1, 1, to jednak w 1 P 5, 1 prezbiterem; 

 ekumeniczna perspektywa listu (1 P 5, 9b. 13) wskazuje raczej na późniejszy okres historii Kościoła, 

a nie na czasy współczesne św. Piotrowi. Wątpliwości, co do autorstwa Piotra powstały w XIX w., a 

podziela je współczesna krytyka, uważając 1 P za pismo pseudoepigraficzne, ale związane ze 

środowiskiem św. Piotra (np. Sylwan, sekretarz św. Piotra). 

1.2. Miejsce napisania 

1 P nie podaje żadnych konkretnych wskazówek, co do miejsca napisania. Przypuszcza się, że list został 

zredagowany w Azji Mniejszej. Wskazuje na to adres (1 P 1, 1) oraz zbliżona do listów pawłowych teologia. 

Autor orientował się poza tym bardzo dobrze w sytuacji tych Kościołów. Natomiast w samym liście znajduje 
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się zwrot: „Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie współwybrana” (1 P 5, 13), gdzie „Babilon”, to 

metafora Rzymu. W liście pseudograficznym podanie miejsca może być również fikcyjne. W każdym razie 

dokładne określenie miejsca napisania nie jest dziś możliwe. 

1.3. Czas napisania 

List powstał w latach: 70-100 po Chr. Przypuszcza się, że około 90 r. Argumenty: 

 pareneza związana z cierpieniami wskazuje, że były już lokalne prześladowania chrześcijan, 

występujące w końcowej fazie rządów DOMICJANA (93-96); 

 w Małej Azji rozszerzało się już chrześcijaństwo, co wg  PLINIUSZA miało miejsce około 90 r.; 

 istnieje rozdział pomiędzy Kościołem a judaizmem. 

1.4. Adresaci 

List wspomina „wybranych obcych w diasporze w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii” (1 P 1,1). 

Adresaci żyli w rozproszeniu jako mniejszość w różnych prowincjach rzymskich w Azji Mniejszej. Większość 

spośród nich stanowili nawróceni poganie. Pareneza wskazuje na trudności i konflikty, w jakich żyli 

adresaci. Aż 42 razy występuje w liście słowo pa,scein ‘doświadczać, doznawać cierpień, przykrości’. 

Cierpienia dotyczą wyznawania wiary, która razi obce chrześcijaństwu środowisko oraz dyskryminacji w 

zakresie socjalnym. Podstawowym modelem postawy w cierpieniach i prześladowaniach ma być dla nich 

męka Chrystusa. 

2. Struktura listu 

 Wstęp 1, 1-12 

 Nowy styl życia po chrzcie 1, 13-2, 10 

 Chrześcijanin w świecie 2, 11-3, 12 

 Problem cierpień i  prześladowań 3, 13-4, 19 

 pareneza końcowa 5, 1-11 

 Zakończenie 5, 12-14    

3. Aspekty teologiczne 

3.1. Egzystencja chrześcijańska 

Egzystencję chrześcijańską cechuje oryginalność i nowość. Jest ona zarazem świadectwem dla świata. 

Polega na świętości (1 P 1,14-15; 2,1-2), miłości bliźnich (1 P 1,22), opanowaniu cielesnych pożądań (1 P 

2,11-12), unikaniu wad tego świata (1 P 4,3) i prowadzeniu życia sprawiedliwego. 
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3.2. Postawa w cierpieniach i prześladowaniach 

Cierpienia są wprawdzie skutkiem nowej, obcej światu postawy, ale także stanowią nieodłączną cząstkę 

chrześcijańskiej egzystencji. W cierpieniach objawia się wola Boża (1 P 4,19), są one próbą wiary (1 P 1,6; 

4,12). Cierpienia chrześcijan są – podobnie jak męka Chrystusa – drogą do wiecznej chwały : 1P 1,11; 4,13; 

5,1). Czas cierpień jest ograniczony, a po nich następuje wybawienie (1 P 1,5.9.10; 2,2). 

Drugi List św. Piotra 

1. Autor i okoliczności napisania 

1.1. Autor 

Autor przedstawia się uroczyście jako „Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa” (2 P 1, 1a), świadek 

przemienienia Chrystusa (2 P 1, 16-19) oraz wspomina wcześniej napisany list do Kościołów Azji Mniejszej 

(2 P 3, 1). 

Więcej jednak szczegółów przemawia przeciw autorstwu Piotra apostoła: 

 2 P różni się bardzo od 1 P; 

 2 P zawiera prawie cały List Judy; 

 w 2 P 3, 4 jest wzmianka, że „odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku 

świata”, jeżeli „ojcowie zasnęli”, to Piotra już nie ma. 

Uczeni uważają więc, że autorem był wykształcony chrześcijanin, prawdopodobnie pochodzący z judaizmu. 

Autor powołuje się na Piotra, gdyż uważa się za rzecznika ortodoksji w Kościele. 

1.2. Miejsce i czas napisania 

Zarówno miejsce, jak i czas napisania listu pozostają w sferze przypuszczeń. Uczeni wskazują dwa możliwe 

miejsca: Egipt lub Rzym. Za Egiptem przemawiałaby historia recepcji tego listu w II w. po Chr., jak na . 

przykład zredagowany około 135 r apokryf Objawienie Piotra. Za Rzymem natomiast odniesienia do Piotra i 

Pawła. List datuje się na 110 r. ze względu na podobną do  Pierwszego Listu Klemensa problematykę 

dotyczącą paruzji. 

1.3. Kanoniczność 

Kanoniczność 2 P była w pierwotnym Kościele długo kwestionowana. Nie został on umieszczony w Kanonie 

Muratoriego, a ORYGENES uważał go za pismo wątpliwej wartości. 2 P został włączony do kanonu dopiero 

w IV w. po Chr. 
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1.4. Adresaci 

Autor 2 P nawiązuje do 1 P, co sugeruje, że list ten, podobnie jak 1 P, był skierowany do Kościołów Azji 

Mniejszej. Sytuację tych Kościołów określały następujące problemy: 

 Potrzeba wyraźnego określenia etyki chrześcijańskiej (2 P 1,5.10; 2,2; 3,14). 

 Kontrowersje na temat interpretacji Pisma św. (2 P 1, 20-21). 

 Wątpliwości odnośnie paruzji. 

2. Struktura i charakterystyka literacka 

2.1. Struktura 

Wstęp: 

 Adres i pozdrowienie 1,1-2 

 Dary i zadania chrześcijanina 1,3-11 

 Testament 1, 12-15 

Korpus listu 

 Pewność paruzji 1,16-21 

 Błędy teologiczne 2,1-22 

 Odparcie zarzutów przeciw paruzji 3,1-13 

Zakończenie 

 Pareneza końcowa 3,14-18a 

 Doksologia 3,18b 

2.2. Charakterystyka literacka 

2 P wykazuje dużą zależność literacką od Jud: na 25 wierszy Jud przejął aż 19. W 2 P 1,3-11 występuje 

terminologia hellenistyczna, jak pojęcie cnót (1 P 1,3.5) i poznania (1 P 1,2.3.8). List ma charakter 

testamentu i pod tym względem przypomina 2 Tm. 

2.3. Przewodnie idee teologiczne 

 Zasadniczym tematem teologicznym listu jest paruzja Chrystusa. Fakt paruzji jest pewny, chociaż 

momentu jej nadejścia nie da się przewidzieć. Aby zilustrować te myśli, list posługuje się 

typologicznymi obrazami: potopu i sądu ostatecznego (2 P 3,5-7), motywem złodzieja (2 P 3,10; por. 
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1 Tes 5,2; Mt 24,19 nn.) oraz cytatem Ps 90, 4: „Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy 

dzień, który minął, niby straż nocna”. Odwlekanie paruzji tłumaczy cierpliwością Boga: „Nie zwleka 

Pan z wypełnieniem obietnicy  – bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka  – ale On jest cierpliwy w 

stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia” 

(2 P 3, 9). 

 List posiada wybitnie chrystologiczne ukierunkowanie. Chrystologia 2 P koncentruje się na 

poznaniu Jezusa, w którym objawia się Bóg (2 P 1,17). On jest Panem historii i celem ludzkiego 

życia. List podkreśla Boską naturę Chrystusa. 

List św. Judy 

1. Autor i okoliczności napisania 

1.1. Autor 

Autor przedstawia się na początku listu: „Juda, sługa Jezusa Chrystusa, brat zaś Jakuba” (Jud 1). Może 

chodzić o jedną z następujących czterech osób: 

 Juda brat Jakuba, kuzyna Jezusa, syna Kleofasa i Marii (Mk 6,3; Mt 13,35); 

 Juda apostoł (Łk 6,16; Dz 1,13); 

 Juda zwany Barsabasem (Dz 15,22); 

 postać nieznana. 

Współcześnie uważa się, że żaden z wymienionych nie jest autorem listu. List daje obraz sytuacji Kościoła 

po epoce apostołów (Jud 3. 17). Autor należał niewątpliwie do drugiej lub nawet trzeciej generacji 

chrześcijan, zna doskonale język grecki i korzysta z greckiego tłumaczenie Apokryfu Henocha (w.14) oraz 

powołuje się na apokryficzne wniebowzięcie Mojżesza (w.9). List Judy jest więc pismem pseudograficznym, 

którego autor powołuje się na autorytet Judy, „brata” Chrystusa. 

1.2. Miejsce i czas napisania 

Spośród różnych miejsc zredagowania listu, proponowanych przez uczonych, najbardziej prawdopodobny 

wydaje się pogląd, że list powstał w Azji Mniejszej. Potwierdzają to takie szczegóły, jak zbieżności z teologią 

Pawła (Jud 19.20.24.25), podobna do Kol angelologia oraz problematyka zbliżona do listów pasterskich. 

Jako czas napisania listu uczeni proponują: 80-120 r. po Chr. 
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1.3. Adresaci 

Adres listu: „do tych, którzy są powołani, umiłowani w Bogu Ojcu i zachowani dla Jezusa Chrystusa” (Jud 1) 

jest bardzo ogólnie sformułowany. Z treści listu można jednak w przybliżeniu odtworzyć sytuację 

adresatów. Ich wiara jest zagrożona. (Jud 3). Adresaci znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji wewnętrznej, 

która postawiła ich na granicy ortodoksji i herezji. We wspólnocie kościelnej pojawili się bezbożni, którzy 

szerzą błędne poglądy i przeczą, że Jezus Chrystus jest Panem (Jud 4). Biorą oni udział w agapach (Jud 12). 

W tej sytuacji adresaci powinni wzmocnić świadomość swojej tożsamości. Zachować świętość i 

nieskazitelność. Wspólnota żyje w napięciu eschatologicznego oczekiwania ich wybawienia oraz potępienia 

i odrzucenia błędnowierców. 

2. Budowa listu 

 Wstęp 1-4 

 Krytyka błędnych poglądów: 5-16 

 Napomnienia moralne 17-23 

 Zakończenie: Doksologia końcowa: 24-25 

3. Główne idee teologiczne 

 Celem Jud było umocnienie poczucia identyczności Kościoła, który musiał się zdecydowanie 

odseparować od błędnych poglądów i środowisk. „O wiarę  raz tylko przekazaną świętym” (Jud 3) 

trzeba walczyć. Wiara jest fundamentem Kościoła. 

 Ważnym elementem teologii listu jest chrystologia. Wspólnota żyje w oczekiwaniu na powtórne 

przyjście Chrystusa, który jest Panem (Jud 14-15). Chrystus okaże swoje miłosierdzie wspólnocie 

wiernych (Jud 21), ukarze natomiast błędnowierców. 

 Autor aprobuje kult aniołów. 

 W zakresie etyki znalazły się również judaistyczne przepisy dotyczące czystości (Jud 8. 12. 23). 


