
Spotkania biblijne: Ewangelia Janowa 

1. Dlaczego Czwarta Ewangelia?
• Ewangelia najprostsza i najbardziej głęboka zarazem

- niewyszukany język grecki, bardzo niezróżnicowane słownictwo, styl bezpretensjonalny

- Klemens Aleksandryjski (+ ok. 215): Ewangelia duchowa

- Orygenes (+254): Nikt nie może zrozumieć jej znaczenia, jeśli nie spoczął na piersi Jezusa 
i nie otrzymał od Niego Maryi za Matkę. („Komentarz do Ew. św. Jana”, I, 4, 23)

• Odmienność w stosunku do Ewangelii synoptycznych

- u Jana: wiele wydarzeń nieopisanych przez synoptyków (np. wesele w Kanie, rozmowa z 
Nikodemem, Samarytanką, przywrócenie wzroku człowiekowi niewidomemu od urodzenia, 
wskrzeszenie Łazarza)

- brakuje wielu motywów znanych z synoptyków (np. brak wzmianek o opętanych, 
trędowatych, brak klasycznych przypowieści, motywu królestwa Bożego [poza J 3,3.5], brak 
przemienienia na górze); 

- przestawienia (oczyszczenie Świątyni na początku działalności w J 2), różnice czasowo-
przestrzenne (u Jana: 3 święta Paschy, Jezus podróżuje kilkukrotnie między Judeą a Galileą, 
większość nauczania w Jerozolimie; u synoptyków: 1 podróż z Galilei do Judei na 1 święto 
Paschy)

- pogłębiona teologia oraz świadomość Jezusa (preegzystencja Jezusa jako odwiecznego 
Słowa Ojca, przed stworzeniem świata – por. Prolog oraz J 17,5)

- ALE też: zasadnicza zgodność (nauczanie Jana Chrzciciela jako przygotowanie, najogólniejszy
schemat narracji: publiczna działalność Jezusa z Nazaretu zakończona odrzuceniem, 
procesem i ukrzyżowaniem w Jerozolimie, a następnie zmartwychwstanie) i znaczące 
podobieństwa w szczegółach (np. liczba 200 denarów w Mk 6,37/J 6,7; 300 denarów w Mk 
14,5/J 12,5; por. Mk 6,30-54; 8,11-33).

→ prawdopodobnie autor J znał przynajmniej w części tradycję stojącą za synoptykami, ale 
też dysponował odrębną od nich tradycją, którą wyraził w swojej, czwartej już Ewangelii

• Autor wg tradycji z II w.: Jan, syn Zebedeusza, brat Jakuba, jeden z Dwunastu znany z tradycji
synoptycznej.

Ireneusz  (ok.  180  r.)  utożsamił  „ucznia,  którego  Jezus  kochał”  z  autorem  Ewangelii
(por. J 21,20.24) oraz z Janem, jednym z Dwunastu, który mieszkał w Efezie za czasów Trajana
(98-117 r.). Jako dziecko Ireneusz znał Polikarpa, bpa Smyrny, który miał znać osobiście Jana.
Tradycja  ta,  z  drobnymi  uzupełnieniami  (że  Jan  miał  pomocników)  zyskała  z  czasem
dominującą popularność i uznanie w Kościele.

Inną tradycję przekazał Papiasz, bp Hierapolis (II w.),  na którego powołuje się Euzebiusz z
Cezarei (IV w.). Wg tej tradycji autorem J był „Jan, Prezbiter [=Starszy]”, podpisujący się pod
2-3J, różny od Jana Apostoła. 

• Co wiemy o autorze z treści J?: ktoś, kto reprezentuje tradycję „ucznia, którego Jezus kochał”.
Prawdopodobne, że istniała „szkoła” Janowych uczniów, w której spisywano tę tradycję. 

• Data powstania: ok. 80-110 r. 

• Możliwe miejsce powstania: tradycyjnie (i przekonująco) okolice Efezu; niektórzy: Syria
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   1,1-18 Prolog: wprowadzenie oraz podsumowanie dziejów wcielonego Słowa

1,19-12,50 Część  I:  Księga  znaków –  Słowo objawia  się  światu  oraz  swoim,  ale  oni  Go nie
przyjmują.

1.  Początkowe  dni  objawienia  się  Jezusa  swoim  uczniom;  siedem  tytułów
(1,19 – 2,11)

2. Od pierwszego do drugiego cudu w Kanie; motywy zastąpienia i różnych reakcji
wobec  Jezusa  (J  2-4):  zamiana  wody  w  wino,  oczyszczenie  Świątyni,  Nikodem,
kobieta samarytańska przy studni, uzdrowienie syna urzędnika królewskiego.

3. Święta starotestamentowe i ich zastąpienie; motywy życia i światła (J 5-10):

SZABAT – Jezus, nowy Mojżesz, zastępuje szabatowe przykazanie spoczynku (5,1-47)

PASCHA – Chleb Życia (objawiająca się mądrość oraz Eucharystia) zastępuje mannę
(6,1-71)

ŚWIĘTO NAMIOTÓW – Źródło  żywej  wody i  Światło  świata  zastępuje  świąteczne
ceremonie wody i świata (7,1-10,21)

ŚWIĘTO  POŚWIĘCENIA  ŚWIĄTYNI  –  Jezus  zostaje  konsekrowany  w  miejsce
poświęconego ołtarza świątynnego (10,22-42)

4. Wskrzeszenie Łazarza i  jego następstwa (J 11-12): Łazarz wskrzeszony do życia,
Jezus skazany na śmierć przez Sanhedryn, Maria, siostra Łazarza, namaszcza Jezusa
na pogrzeb, wjazd do Jerozolimy, koniec nauczania publicznego i nadejście godziny,
zasygnalizowane przez przybycie pogan (12,20).

13,1-20,31 Część II: Księga chwały – tym, którzy Je przyjęli, Słowo ukazuje swoją chwałę poprzez
powrót  do  Ojca  w  śmierci,  zmartwychwstaniu  i  wniebowstąpieniu.  W  pełni
uwielbione przekazuje Ducha życia.

1. Ostatnia Wieczerza i Mowa pożegnalna Jezusa (J 13-17):

a) Ostatnia Wieczerza (J 13): posiłek, obmycie stóp, zdrada Judasza, wprowadzenie
do mowy (przykazanie miłości, zapowiedź zaparcia się Piotra)

b) Mowa pożegnalna Jezusa (J 14-17):

Część Pierwsza (J 14): odejście Jezusa, boskie zamieszkiwanie, Paraklet

Część  Druga  (J  15-16):  krzew  winny  i  latorośle,  nienawiść  świata,  świadectwo
Parakleta, powtórzone motywy z Części Pierwszej

Część Trzecia (J 17): modlitwa arcykapłańska

2. Męka i śmierć Jezusa (J 18-19): aresztowanie, proces przed Annaszem z zaparciem
się Piotra, proces przed Piłatem, ukrzyżowanie, śmierć, pogrzeb.

3. Zmartwychwstanie (J 20,1-29): cztery sceny w Jerozolimie (dwie przy grobie, dwie
w zamkniętym pomieszczeniu).

Zakończenie Ewangelii (20,30-31): cel napisania dzieła

21,1-25 Epilog: chrystofania galilejska; drugie zakończenie.


