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2. Prolog (1,1-18) oraz początek dziejów wcielonego Słowa (1,19-51)
• wczesnochrześcijański hymn, który zaadaptowano jako uwerturę do narracji Ewangelii 

o dziejach wcielonego Słowa

• cykl [Słowo zstępuje od Boga → mieszka z ludźmi → powraca do Boga] – wzorzec dla całej J

• źródła dla hymnu o Logosie: 
(a) Rdz 1; 
(b) biblijne tradycje mądrościowe (por. Prz 8,22-31; Syr 24,3-34; Mdr 7,22-8,1)

• preegzystencja Słowa, które istniało, zanim stało się ciałem (por. 17,5)

• motywy: światła, życia, prawdy 

• kontrast między tymi na świecie, którzy Jezusa przyjmują jako tego, kim jest 
(jednorodzony Syn Boży), a tymi, którzy Go takiego odrzucają 

• kontrast między tym, co tylko częściowo było w Torze, co ucieleśniał Mojżesz, a tym, co w 
pełni, zostało zrealizowane w Chrystusie 

• ciało – jak Przybytek w ST, tak Jezus jest mieszkaniem (namiotem) chwały Bożej w świecie 
(1,14; por. 6,51-63)

• Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.  
→ Mojżesz wprowadził ludzi do ziemi; Jezus może wprowadzić ludzi w łono Ojca, skąd On 
sam pochodzi

• wszystko w Czwartej Ewangelii opiera się na tych jasno wyłożonych w prologu założeniach
- brak jakiegokolwiek sekretu (jak w Mk): od początku historii wtajemniczony czytelnik wie, 
kim Jezus jest, po co był posłany oraz zna naturę tych, co pójdą za Nim z powrotem do Ojca

Jezus a Jan Chrzciciel (1,19-28)

• Jan - niezależny i ważny prorok, cieszący się licznymi zwolennikami, którzy do pewnego 
momentu konkurowali z uczniami Jezusa (1,19; 3,22-30; 4,1)
- „człowiek posłany przez Boga” (1,6), ALE: ktoś niższy niż Jezus (1,6-8.15) → świadek
- brak sceny chrztu Jezusa, tylko świadectwo Jana o zstąpieniu Ducha na Jezusa (1,32) 
- trzy razy Jan zaprzecza, że nie jest Mesjaszem (1,19-23.24-27; 3,28)
- wskazuje na Jezusa, że jest Barankiem Bożym (1,29.36)
- kieruje swoich uczniów, by poszli za Jezusem (1,37)
- przedstawia się jako „przyjaciel oblubieńca” (3,29), którego rolą jest się umniejszać, by On 
mógł wzrastać (3,30)

• Jezus o Janie Chrzcicielu: „On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się 
krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego.” (5,35-36)
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Pierwsi uczniowie (1,29-51)

• podobnie jak u synoptyków: działalność Jezusa rozpoczyna się gromadzeniem uczniów
- dwóch z nich pierwotnie było uczniami Jana (1,35-40)
- złożony proces powołania (seria pytań i odpowiedzi)

• nadanie Jezusowi określonych tytułów

- Jan Chrzciciel: „Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (1,29.36; por. 19,31-37); 
 „Syn Boży” (1,34)
- dwaj pierwsi uczniowie (od Jana): „Rabbi” (1,38)
- Andrzej: „Mesjasz” (1,41)
- Filip: „Ten, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy - Jezus, syna Józefa z Nazaretu” 
(1,45)
- Natanael: „Rabbi, Syn Boży, Król Izraela” (1,49)

• w tradycji biblijnej nadanie imienia oznaczało znak władzy nad kimś, ALE: u Jana uczniowie 
nadając Jezusowi imię dostają się pod moc Jezusa, tj. stają się Jego uczniami
→ ironia Janowa: „nazywając Jezusa” tak naprawdę określają Jego tożsamość i utwierdzają, 
ogłaszają Jego wewnętrzny autorytet, Jego władzę nad światem

• typowe u Jana: określenia Jezusa podawane przez innych są niewystarczające; tylko sam 
Jezus może w pełni nazwać siebie (1,51: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych 
wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego – enigmatyczne samookreślenie Jezusa 
znane z synoptyków + aluzja do snu Jakuba z Rdz 28,12-17 - Prawdziwie jest to dom Boga i 
brama nieba!)
→ w jednej zręcznej aluzji Janowy Jezus przedstawił się jako Święte Miejsce, gdzie ludzie 
mogą spotkać Boga, jako ten, który zstąpił od Boga i który do niego powróci znowu, stając 
się „bramą”, poprzez którą inni będą mogli iść do Ojca (por. 10,7)

• Do przemyślenia:

(1)  Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego 
szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?» 
Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego 
dnia pozostali u Niego. (J 1,38-39)

→ Czego szukam przychodząc do kościoła, modląc się, uczestnicząc w życiu Kościoła? 
Gotowych odpowiedzi i tabletki, rozwiązującej moje bolesne problemy czy też mam 
gotowość pójść w drogę za Jezusem, nie wiedząc, gdzie mnie to zaprowadzi?

(2) Zobaczysz jeszcze więcej niż to! (J 1,50)

→ Jaki jest mój obraz Boga na dzisiaj? Za kogo Go uważam? Jak go „nazywam”? Czy wydaje 
mi się, że Go znam, czy też jestem otwarty na głębsze poznanie (co będzie oznaczać 
konieczność pozostawienia tego, co do tej pory „wiedziałam/em”)?


