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IV Niedziela Adwentu  23   XII   2018 
 

(Łk 1, 39-45  - Biblia Tysiąclecia) 
 

(10) Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? (11) On im odpowiadał: Kto ma dwie 

suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo 

czyni. (12) Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: Nauczycielu, co 

mamy czynić? (13) On im odpowiadał: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam 

wyznaczono. (14) Pytali go też i żołnierze: A my, co mamy czynić? On im odpowiadał: Nad 

nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim 

żołdzie.(15) Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do 

Jana, czy nie jest Mesjaszem, (16) on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę 

wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien 

rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym 

i ogniem. (17) Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze 

do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. (18) Wiele też innych napomnień dawał 

ludowi i głosił dobrą nowinę. 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Orygenes 
 

Zbawiciel przychodzi do Jana 
 

Lepsi idą do gorszych, aby swym przybyciem przynieść im jakiś pożytek. Tak więc 

Zbawiciel przybył do Jana, aby uświęcić jego chrzest.  

Podobnie i Maryja: skoro tylko usłyszała anioła zwiastującego, że porodzi Zbawiciela               

i że krewna Jej, Elżbieta, jest w stanie błogosławionym, „z pośpiechem udała się w krainę 

górską i weszła do domu Elżbiety” (Łk 1, 39nn).  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP, G i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 
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Jezus bowiem, który znajdował się w Jej łonie, spieszył się, aby uświęcić Jana, który 

znajdował się jeszcze w łonie matki. Przed przybyciem Maryi i przed pozdrowieniem 

Elżbiety nie „rozradowało się dzieciątko w jej łonie”, lecz skoro tylko Maryja 

wypowiedziała słowo podpowiedziane Jej przez Syna  Bożego znajdującego się w łonie 

matki, „rozradowało się dzieciątko z radości”, i wtedy dopiero Jezus uczynił prorokiem 

swego poprzednika.  

Trzeba było bowiem, aby Maryja, najgodniejsza, by stać się Matką Syna Bożego, po 

rozmowie z aniołem, udała się w górską krainę i aby przebywała w miejscu wysokim, to jest 

w doskonałości.  

Stąd napisano: „Powstawszy, Maryja w owe dni udała się w krainę górską”. Musiała 

bowiem, jako że była pilna i zapobiegliwa, spiesznie podążać i być doprowadzona na 

wysokości, które oznaczają doskonałość, oraz być strzeżona mocą Bożą, która ją już 

ocieniła.  

„Przybyła tedy do miasta Judy i do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. I stało 

się, że gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, rozradowało się dzieciątko w jej 

łonie i została napełniona Duchem Świętym”.  

Nie ulega wątpliwości, że Elżbieta została napełniona Duchem Świętym ze względu na 

swojego syna. Matka bowiem uprzednio nie zasłużyła, aby zostać napełniona Duchem 

Świętym, ale gdy Jan zamknięty jeszcze w jej łonie otrzymał Ducha Świętego, wtedy i ona, 

po uświęceniu syna, została napełniona Duchem Świętym. Możesz w to uwierzyć, jeśli 

poznasz coś podobnego u Zbawiciela...  

Maryja bowiem wtedy została napełniona Duchem Świętym, gdy w łonie Jej 

zamieszkał Zbawiciel. Skoro tylko otrzymała Ducha Świętego, który ukształtował ciało 

Pańskie, i Syn Boży począł istnieć w Jej łonie, także i Ona została napełniona Duchem 

Świętym.  

„Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona.  

A skądże mi to, że Matka Pana mojego przyszła do mnie?” 

 Słów wypowiedzianych „a skądże mi to” nie mówi nieświadoma – jakoby ona 

napełniona Duchem Świętym nie wiedziała, że wedle woli Bożej Matka Pana przyszła do 

niej – ale mówi w tym znaczeniu: cóż dobrego uczyniłam, jakież to są moje uczynki, że 

Matka Pana do mnie przychodzi? Jakimi uczynkami sprawiedliwości, jakimi dobrymi 

czynami, jakąż wiernością umysłu zasłużyłam na to, że Matka Pana mojego przychodzi do 

mnie?  

„Oto skoro zabrzmiało powitanie twoje w uszach moich, ucieszyło się z radością 

dzieciątko w łonie moim”. Święta bowiem była dusza Jana, który jeszcze zamknięty w 

łonie matki i mający dopiero przyjść na świat, wiedział już to, czego nie znał Izrael; stąd 

„poruszyło się” i nie tylko „poruszyło”, ale „poruszyło z radości”.  
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Odczuło bowiem,  że przyszedł jego Pan, aby uświęcić sługę, zanim jeszcze wyjdzie                

z łona matki. Obym został uznany przez niewiernych za głupca, że w takie rzeczy 

uwierzyłem! Sama jednak sprawa pokazała, że nie uwierzyłem głupocie, ale mądrości, bo 

to, co oni uważają za głupotę, jest dla mnie okazją zbawienia. 

Jeśliby bowiem nie było niebiańskim i świętym narodzenie Zbawiciela, jeśliby w sobie 

nie niosło czegoś Bożego i przekraczającego naturę ludzką, nigdy ta nauka nie 

przeniknęłaby na cały świat. Jeśliby ten, który znajdował się w łonie Maryi, był tylko 

człowiekiem, a nie Synem Bożym, jak to by się stało, że nie tylko wtedy, ale i teraz są 

uleczalne liczne choroby duszy i ciała?  

 Któż spośród nas nie był kiedyś bezrozumnym, teraz natomiast dzięki 

Bożemu miłosierdziu posiadamy zrozumienie i poznanie rzeczy Boga.  

 Komu z nas nie brakowało wiary w sprawiedliwość, teraz natomiast nie tylko 

ją mamy, ale postępujemy drogą sprawiedliwości.  

 Któż z nas nie błądził i nie tułał się, teraz natomiast z powodu przyjścia 

Zbawiciela nie tylko nie chwiejemy się i nie niepokoimy, lecz stanęliśmy na 

drodze Tego, który powiedział: „Jam jest drogą” (J 14, 6). 

 

 Św. Ambroży 
 

Maryja u Elżbiety 

 

 „Powstawszy tedy, Maryja w owe dni udała się spiesznie w okolicę górzystą do 

miasta Judei i weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę” (Łk 1, 39n). 

Wszystkich to obowiązuje: jeśli kto chce, aby mu wierzono, musi uwierzytelnić to, co 

mówi.  

Toteż anioł zwiastując to, co ukryte, przykładem popierając swe słowa, zwiastuje 

Dziewicy Maryi, iż poczęła stara i niepłodna niewiasta; chciał tym stwierdzić, że Bóg może 

uczynić wszystko, cokolwiek zechce. Skoro Maryja to usłyszała, spiesznie i z radością udała 

się w góry, nie jakoby nie wierząc jego słowom, nie jakoby nie miała pewności co do tego, 

co Jej zwiastowano, nie jakoby wątpiła o rzeczywistości zdarzenia, lecz ciesząc się w swym 

sercu, że może spełnić swój obowiązek. Dokąd przepojona Bogiem mogła spieszyć, jeśli nie 

do tego, co jest wzniosłe? Nie zna opóźnień łaska Ducha Świętego...  

Wnet też się okazały dobrodziejstwa, jakie sprowadziło przybycie Maryi i obecność 

Pana. „Skoro usłyszała Elżbieta pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w łonie 

jej i napełniona została Duchem Świętym”.  
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Przypatrz się rozmaitości i właściwości poszczególnych słów. 

 

 Najpierw Elżbieta usłyszała głos, lecz Jan pierwej poczuł działanie łaski. To usłyszała 

w sposób naturalny, on zaś radował się z powodu tajemnicy. Ona poznała przybycie 

Maryi, on natomiast Pana.  

 Niewiasta poznała przybycie Niewiasty, dziecię zaś przyjście Dziecięcia. One 

rozmawiają o doznanej łasce, dziatki zaś wewnątrz działają i owoc tajemnicy miłości 

obracają na dobro swych matek. Te zaś podwójnemu cudowi prorokują, kierując się 

duchem swych dzieci.  

 Ucieszyło się dziecię i matka została napełniona [Duchem Świętym]. Nie pierwej niż 

syn matka została napełniona, lecz gdy Duch Święty napełnił syna, następnie napełnił 

matkę. Rozradował się Jan, uradował się duch Maryi.  

 Gdy Jan się poruszył, Elżbieta została napełniona [Duchem Świętym]. Co do Maryi, to 

jak wiemy, nie jest powiedziane, że Duch Ją napełnił, lecz rozradował się duch Jej. 

Niepojęty niepojęcie działał w swej Matce.  

 Tamta po poczęciu była napełniona, Ta zaś zanim poczęła...  

 

Maryja nie zwątpiła, lecz uwierzyła i dlatego otrzymała owoc wiary.  

 

„Błogosławionaś – mówi – któraś uwierzyła”.  

Lecz i wy jesteście błogosławieni, którzy słyszeliście i uwierzyliście. Każda bowiem 

dusza, która wierzy, poczyna i rodzi Słowo i uznaje Jego dzieła. Niechaj w każdej duszy 

będzie dusza Maryi, aby radowała się w Bogu. Co do ciała jest tylko jedna Matka 

Chrystusa; jednakże co do wiary Chrystus jest owocem wszystkich. Każda bowiem dusza 

otrzymuje słowo Boga, jednakże musi być nieskalana i wolna od przewinień grzechów oraz 

strzec czystości z nienaruszoną skromnością.  

Każda więc dusza może wielbić Pana, jak wielbiła Go dusza Maryi.  

I rozradował się duch Jej w Bogu, Jej Zbawicielu. Wielbiony jest Bóg, jak się to i gdzie 

indziej czyta: „Uwielbiajcie Pana ze mną” (Ps 34 [33], 4), nie jakoby ludzkim głosem 

można Mu coś dodać, lecz iż w nas jest wielbiony. Chrystus jest bowiem obrazem Boga             

(2 Kor 4, 4).  

Jeśli więc dusza czyni coś sprawiedliwego, to wielbi obraz Boga, na podobieństwo 

którego jest stworzona. Toteż gdy Go wielbi, ma udział w Jego wielkości i przez to się 

wywyższa. 
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 Antypater z Bostry 
 

Błogosławiona między niewiastami 

 

Gdy to usłyszała Dziewica, udała się do domu Zachariasza i zastawszy Elżbietę 

brzemienną, pozdrowiła ją. Maryja pozdrowiła Elżbietę, a dziecię w jej łonie 

odpowiedziało. Słuch matki stał się słuchem dziecka jeszcze nienarodzonego.  

A ponieważ syn był zamknięty granicami natury, nie mógł mówić, poruszywszy się 

przemówił do swej matki skokiem radości i odpowiedział Matce Zbawiciela językiem 

matki.  

A gdy Elżbieta nie mogła znieść poruszeń dziecka, zawołała do Dziewicy napełniona 

Duchem Świętym: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc 

Twojego łona” (Łk 1, 42).  

 Ty jesteś błogosławiona, która nosiłaś rozwiązanie przekleństwa.  

 Ty jesteś błogosławiona, która niesiesz dar mądrości.  

 Ty jesteś błogosławiona, która porodziłaś Tego, który przechadza się po raju.  

 Ty jesteś błogosławiona, której łono stało się świętym Kościołem.  

 

„Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego”, 

którego gdy skosztował Adam, zwyciężył nieprzyjaciela. „Błogosławiony owoc”, który stał 

się pokarmem i okryciem. 

 

 Św. Augustyn 
 

Przez kobietę - zatrata, przez kobietę - zbawienie 

 

Elżbieta poczęła człowieka, Maryja poczęła człowieka; Elżbieta – matka Jana, Maryja – 

Matka Chrystusa; ale Elżbieta porodziła tylko człowieka, Maryja natomiast Boga, a zarazem 

człowieka. Rzecz przedziwna: jakżeż stworzenie mogło zrodzić Stwórcę?  

Jakżeż inaczej można to zrozumieć, drodzy bracia, jak nie w ten sposób, że Ten, który 

sam sobie uczynił ciało – tylko z matki – uczynił człowieka bez ojca i bez matki?  

Ów pierwszy człowiek był dla nas przyczyną upadku, kiedy to kobieta, przez którą 

umarliśmy, w sercu swoim poczęła jad węża. Przekonał ją bowiem wąż o grzechu i zły 

doradca został przyjęty.  
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Jeśli upadek nasz dokonał się wtedy, gdy kobieta w sercu poczęła jad węża, to nic 

dziwnego, że zbawienie nasze dokonało się, gdy kobieta poczęła w łonie Wszechmogącego.  

Upadł rodzaj męski i żeński, rodzaj więc męski i żeński należało zbawić. Przez kobietę 

zostaliśmy skazani na zatratę, przez kobietę zostało przywrócone zbawienie. 

 Pseudo - Augustyn 
 

Maryja porodziła Chrystusa, który zbawił 

 

Mówi: „Skąd mi to, że Matka Pana mojego przychodzi do mnie?” Jakże wielka jest 

pokora, bracia moi, gdy Matka Zbawiciela przychodzi do matki zwiastuna.  

Jan pozdrowił Chrystusa, choć obydwaj nie widzieli się jeszcze cieleśnie: Chrystus 

bowiem gościł w łonie Maryi, Elżbieta natomiast nosiła w swych wnętrznościach Jana.                

 A wreszcie wypowiedziano słowa prorocze pochodzące od Chrystusa: „Nim cię 

ukształtowałem w łonie moim, poznałem cię i nim wyszedłeś z łona, uświęciłem cię                    

i postawiłem cię jako proroka dla pogan” (Jr 1, 5).  

Błogosławione są te matki, które stały się rodzicielkami świętych. I zawsze będą 

błogosławione te, które mogą być nazwane ich matkami. Poznajmy obydwa ich narodzenia, 

rozróżnijmy jednak przedziwne ich pochodzenie: ten z bezpłodnej, Ów z Dziewicy.  

Bezpłodność przemieniła się w płodność, dziewictwo pozostało mimo porodu: bezpłodna 

zrodziła zwiastuna. Dziewica – Sędziego, Elżbieta zrodziła Jana, który chrzcił, Maryja poro-

dziła Chrystusa, który zbawił.  

 
 

Ks. Ryszard Stankiewicz SDS  
" Po prostu: lectio divina - na niedzielę i święta" 

 
I .Lectio:  Czytaj z wiarą i  uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie 

Duch Święty. 

 

 [Elżbieta] wydała głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławionaś Ty między 

niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka 

mojego Pana przychodzi do mnie? (Łk 1,42-43) 
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 II. Meditatio:  Staraj się dogłębnie zrozumieć tekst. pytaj siebie:” co Bóg mówi do 

mnie?” 

 

Elżbieta nazywa Maryję błogosławioną, czy szczęśliwą.  Maryja jest błogosławiona 

między niewiastami i jest błogosławieństwem dla całej ludzkości. Szczęśliwy jest także 

Ten, którego nosi w łonie. Zawołanie Elżbiety jest radosnym okrzykiem całego 

Izraela,  który doczekał się spełnienia prorockich zapowiedzi. Oto jest owoc, który  z 

gładzi skutki zerwania i spożycia zakazanego owocu. 

 Czy czuję się błogosławiony, szczęśliwy wśród kobiet i mężczyzn? Czy dla innych 

ludzi moje życie jest błogosławieństwem? Czy także na mój widok wydają okrzyk pełen 

dobrych, ciepłych i miłych słów? A może są to słowa, których lepiej nie cytować, nie 

powtarzać, jak najszybciej o nich zapomnieć? Jakie owoce noszę w swym sercu? Dobre, 

życiodajne czy raczej zakazane, śmiercionośne? Czy noszę Jezusa? 

Do Elżbiety nie przychodzi już tylko jej daleka krewna z Nazaretu, Maryja. Przychodzi 

Matka Mesjasza. Radość Elżbiety jest wielka. Jako jedna z pierwszych z narodu 

wybranego spotyka oczekiwanego, ustęsknionego,  wymodlonego.  

Jak oczekuję Jezusa? Jak go spotykam? Jak przeżyłem kończący się czas 

adwentu?  

Czy czuję się szczęśliwy, kiedy mogę go spotkać w modlitwie, sakramentach, w Bożym 

słowie? Czy czuję radość, kiedy  przychodzi do mnie Matka Jezusa, Matka mojego Pana?  

Czy Jezus jest moim panem? Czy ja przechodzę do Maryi? Jak często sięgam po 

różaniec, litanię loretańską i inne formy maryjnej pobożności? Jakie mam relacje ze 

swoimi krewnymi? 

 Czas świąt Bożego Narodzenia to okazja, aby te relacje odnowić, zacieśnić, umocnić. 

  

Wykorzystam je z Bożą pomocą jak najlepiej. 

 Pomodlę się, abym nie zmarnował ostatnich godzin przygotowań do świąt. 

 

III. Oratio:  Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Nim serce,  aby mówić Mu o 

przeżyciach, które rodzi w tobie Słowo. Módl się prosto i spontanicznie - 

owocami wcześniejszej lectio i meditatio. Pozwól Bogu zstąpić do serca  

i mów do Niego w sercu. Słuchaj się w poruszenia własnego serca. 

Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.  

 

                    Może ci w tym pomóc modlitwa  hymnu: 

 

 Posłuchaj, Pasterzu Izraela, 

 Ty, co  jak trzodę wiedziesz  ród Józefa. 
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 Ty, który zasiadasz na cherubach,  zabłyśnij, 

 przed Efraimem, Beniaminem  i Manassesem! 

 Wzbudź Twą potęgę 

 I przyjdź nam na pomoc! (Ps 80,2-3). 

 

IV.  Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością.                  

Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego 

westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. 

Jest to godzina nawiedzenia Słowa.  

 

         Powtarzaj w różnych porach dnia: 

 

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie! 
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"Numer jeden na mojej 

liście " 

 
 

Szczególne miejsce Maryi w moim sercu  

Zawsze kiedy zbliża się Adwent, częściej przychodzi mi na myśl Najświętsza 

Maryja Panna. Podziwiam Jej otwartość na Boga. Podziwiam to, jak opierała się 

grzechowi przez całe swoje życie. Podziwiam Jej nieustanne trwanie w bliskości 

Boga, a zwłaszcza wtedy, gdy stała pod krzyżem swego Syna.  

Szczerze mówiąc, Maryja zawsze zajmowała szczególne miejsce w moim sercu. 

Myślę, że do mojego chrztu w Duchu Świętym w 1971 roku, była dla mnie nawet 

ważniejsza od Jezusa – co, jak dziś sądzę, wcale nie było po Jej myśli. 

W tym ostatnim artykule chcę opowiedzieć wam krótko o swojej relacji z Maryją, 

w tym także o kilku wydarzeniach z mojego życia, w których Jej rola okazała się 

kluczowa. 

 



10 
 

 

▌  CUD MARYI? 

 

Urodziłem się z wodogłowiem, czyli, jak się to potocznie mówi, z „wodą w 

mózgu”, choć w rzeczywistości chodzi tu o płyn mózgowo-rdzeniowy. Wodogłowie 

powoduje ucisk na tkanki mózgowe i może spowodować uszkodzenie mózgu. W celu 

zmniejszenia ciśnienia lekarze wywiercili mi w czaszce cztery otwory, ale niewiele to 

pomogło. Oczekiwano, że umrę przed ukończeniem drugiego roku życia. Uznano, że 

jedyne, co można dla mnie zrobić, to podawać mi lek, który łagodził objawy, nie 

lecząc samej choroby. 

W tej trudnej sytuacji moja matka, Edith, modliła się do Maryi o moje 

uzdrowienie. Stosowany lek nie przynosił mi żadnej ulgi, powodował natomiast to, 

że ciągle wymiotowałem.  

W końcu mama powiedziała do Maryi: „Jeśli Joe jeszcze raz zwróci to lekarstwo, 

uznam to za znak od Ciebie i przestanę mu je podawać”. Dokładnie w tym momencie 

zwymiotowałem ponownie – i mama przestała podawać mi lek. W ciągu dwudziestu 

czterech godzin mój organizm zaczął samoczynnie redukować ciśnienie płynu. 

Lekarze nie potrafili tego wyjaśnić. „To jest zupełnie inne dziecko” – powiedzieli 

mamie, kiedy przyszła ze mną na kolejne badanie. 

 Czy był to cud? Czy Maryja naprawdę zaniosła Jezusowi modlitwy mojej mamy i 

uprosiła moje uzdrowienie? A może był to po prostu zbieg okoliczności? Nie da się 

tego stwierdzić na pewno, ale ja głęboko wierzę, że był to dar od Maryi. 

 

▌ RODZINA, KTÓRA MODLI SIĘ RAZEM… 

 

Kiedy założyłem rodzinę i na świat zaczęły przychodzić dzieci, moja żona Felicia i 

ja bardzo chcieliśmy, aby poznały Maryję jako kochającą Matkę. Dlatego w każdą 

niedzielę po Mszy świętej śpiewaliśmy kilka pieśni i wspólnie odmawialiśmy 

Różaniec, a dopiero potem jedliśmy późne śniadanie. Dzieci uwielbiały Różaniec – 

być może dlatego, że po jego zakończeniu zawsze pojawiały się pączki! 
 

Kiedy dziś wspominamy te czasy, moje dzieci nie potrafią sobie przypomnieć 

żadnych wpajanych im przeze mnie wielkich mądrości, ale wszystkie pamiętają 

Różaniec. Pamiętają, jak rozważaliśmy kolejne tajemnice, i mówią, że to rozbudziło 

w nich miłość do Maryi. Także jedna z moich wnuczek twierdzi, że Maryja jest jej 

ulubioną postacią. 
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Wspólna modlitwa różańcowa była też doskonałym sposobem 

przekazywania dzieciom przesłania Ewangelii.  

 Rozważając tajemnice radosne, uczyły się o przyjściu Syna Bożego na 

świat.  

 Przez tajemnice światła poznawały Jezusa, który nauczał i uzdrawiał.  

 Tajemnice bolesne otwierały im oczy na Jego mękę i śmierć.  

 A tajemnice chwalebne mówiły o nadziei życia wiecznego w niebie wraz             

z Jezusem i Maryją. 
 

Czasami modlitwa była dla nas przyjemnością, ale wiele razy było wręcz 

przeciwnie. Dzieci są tylko dziećmi. Bywają rozbrykane, zwłaszcza gdy wiedzą, że 

nadchodzi czas posiłku. Biją się i kłócą. Nie zawsze mają ochotę się modlić. Ale 

jedno jest pewne – wspólny Różaniec pomógł naszym dzieciom wzrastać w wierze. 

Czas rodzinnej modlitwy umacniał w nich miłość do Jezusa – i do Jego Matki. 

 

▌ MARYJA PRZYCHODZI Z POMOCĄ W CIERPIENIU 

 

Maryja troszczy się o nas tak, jak każda matka troszczy się o swoje dzieci.  

 

Cieszy się, gdy wszystko układa nam się dobrze. Pomyśl, z jaką przyjemnością 

patrzyła na Jezusa uczącego się ciesielki w warsztacie Józefa czy poznającego Pisma. 

Wyobraź sobie Jej uśmiech, gdy widziała uzdrowienia dokonywane przez Syna                          

i słuchała nauk, głoszonych przez Niego z mocą.  

Wyobraź sobie Jej radość, gdy zmartwychwstały Jezus przyszedł do Niej w 

Niedzielę Wielkanocną. 
 

Każda matka potwierdzi jednak, że choć cieszy się radościami swoich dzieci, to 

jeszcze mocniej przeżywa ich nieszczęścia. Chce być przy swoim dziecku, żeby je 

ukoić i pocieszyć. Oddałaby wszystko, aby ulżyć jego cierpieniu. I taka właśnie jest 

miłość Maryi.  

Matka Boża nie tylko raduje się z nami, ale także cierpi z nami.  
 

Nie ujmując niczego Jezusowi – i nie sądzę, żeby miał On coś przeciwko temu, co 

powiem teraz o Jego Matce – w matczynej miłości jest coś niezwykle czułego, coś, 

co koi życiowe rany spowodowane cierpieniem. 
 

Mogę zaświadczyć o tym z pierwszej ręki. U mojej najmłodszej córki, Christine, w 

wieku zaledwie trzech lat stwierdzono rzadką odmianę raka oczu.  
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Kiedy przechodziła radioterapię, Felicia pomalowała opatrunek gipsowy, który 

Christine musiała mieć na sobie podczas zabiegu, nazywając go „welonem Maryi”. 

Ten opatrunek, który pomagał Christine leżeć nieruchomo pod wielkim, budzącym 

lęk aparatem do naświetlania, był dla niej symbolem opieki Maryi i dziewczynka 

cieszyła się, że jest do Niej podobna. 

Niestety terapia nie powiodła się i w wieku pięciu lat Christine straciła oboje oczu. 

Były to jedne z najboleśniejszych lat mojego życia. Spędziłem na modlitwie 

niezliczone godziny, prosząc Jezusa i Maryję o uzdrowienie córki – i czynię to do 

dziś.  
 

Moja wiara przechodziła kryzys. „Jak Bóg mógł zrobić coś takiego mojej 

dziewczynce? Jak Bóg może oczekiwać ode mnie głoszenia innym, że On ich kocha i 

ma dla ich życia wspaniały plan, jeśli Jego plan dla mojej małej Christine wcale nie 

okazał się taki doskonały?” – pytałem. Jednak dzięki modlitwie moich braci i sióstr w 

Panu oraz łasce Bożej zdołałem ostatecznie przezwyciężyć kryzys wiary. 
  

I tu także ważną rolę odegrała Maryja. Za każdym razem, gdy zwracałem się do 

Niej w modlitwie, czułem, jak mówi do mnie: „Joe, wiem, przez co przechodzisz. 

Znam twój ból. Moją duszę też przeniknęło cierpienie. Jestem z tobą”. 

 

▌ WZÓR MODLITWY WSTAWIENNICZEJ 

 

Znamy wszyscy historię o uczcie weselnej w Kanie, gdzie Jezus przemienił wodę 

w wino (J 2,1-11). Był to pierwszy cud Jezusa, a wydarzył się on dzięki naleganiu 

Jego Matki, Maryi. Ta przepiękna historia mówi nam, że Maryja jest 

nieustępliwa w swoich prośbach.  

Nie zniechęciła się, gdy Jezus powiedział do Niej: „Czyż to moja lub Twoja 

sprawa, Niewiasto?”, lecz powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek 

wam powie” (J 2,4.5). Wiedziała, że Jezus Jej wysłucha.  

Św. Ludwik de Montfort (1673- 1716) pisał o tym, jak Maryja bierze nasze 

modlitwy i je udoskonala – mniej więcej tak, jak Jezus przemienił wodę w wino. 

Twierdził, że Maryja oczyszcza nasze modlitwy z egoizmu, a następnie przedstawia 

je Jezusowi. Uzupełnia je też swoją własną modlitwą, tak że gdy zanosi je Jezusowi, 

są wzbogacone o Jej wstawiennictwo. A kto może mieć większy wpływ na Jezusa niż 

Maryja?  
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W mojej codziennej modlitwie zawsze poświęcam trochę czasu na modlitwę 

wstawienniczą. Proszę Maryję, aby prosiła Jezusa o uzdrowienie oczu mojej córki. 

(Proszę też Jezusa bezpośrednio, ale myślę, że nie zaszkodzi poprosić również Jego 

Matkę). Potem proszę Matkę łaski Bożej, aby prosiła Jezusa o nowy wylew łaski na 

Kościół i głębokie nawrócenia. Proszę Matkę Pokoju, aby modliła się o kres 

wszystkich wojen, nędzy i aborcji. 

 

 ▌ NUMER JEDEN NA LIŚCIE 

 

Jeśli policzyć moją matkę, żonę, siostry, córki, synowe i wnuczki, w moim życiu 

jest dwanaście kobiet. Jednak numerem pierwszym na tej liście jest Maryja i zawsze 

nim pozostanie. Zasługuje Ona na to miejsce nie tylko ze względu na wszystko, co 

uczyniła w moim życiu, ale przede wszystkim dlatego, że zrezygnowała ze swoich 

planów, aby przyjąć plan Boga.  

Z tego powodu w czasie, gdy przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia, 

chcę prosić was wszystkich, abyście wraz ze mną w szczególny sposób uczcili 

Maryję. Dziękujmy wspólnie za Jej matczyną troskę, za Jej wierną modlitwę i 

niewzruszoną miłość do nas wszystkich. ▐ 
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Roman Brandstaetter - "Krąg biblijny" 

 

37. JEST  CZYLI  HISTORIA  JEDNEGO  PRZEKŁADU 

 

Nie umiem o św. Janie Ewangeliście pisać bez głębokiego wzruszenia. A ponieważ 

z szacunku dla jego osobowości nie chciałbym popaść w zbytnią emfazę, która                    

w równej mierze obciąża entuzjastę, jak i przedmiot jego entuzjazmu, poprzestanę 

jedynie na stwierdzeniu - w miarę chłodnym - że dzieło św. Jana, jego Ewangelia, 

Apokalipsa i Listy, są mi najbliższe z ksiąg Nowego Testamentu, podobnie zresztą jak 

spośród czterech Ewangelistów przemawia do mnie najsilniej właśnie jego osobowość 

ze wszystkimi jej cechami charakteru - z wrażliwością, z nadmierną wybuchowością, z 

poczuciem realizmu. 

Szeroka, rozlewna fraza jego prozy o głębokiej, muzycznej tonacji i wysokiej 

temperaturze uczuć, umiejętność przechodzenia od spokojnej, przedmiotowej narracji 

do teofanicznych wybuchów, pełnych dramatycznych spięć - to wszystko świadczy o 

literackim geniuszu tego byłego ucznia św. Jana Chrzciciela i samotników z Qumran, i 

na pewno - uprzednio - jerozolimskiego beth hamidraszu.  

Do swojej "poetyckiej prozy" wprowadził odziedziczoną po pisarzach Starego 

Testamentu melodyjną tautologię, której celem jest oralne kształtowanie wizji 

słuchacza, różnego gatunku paralelizmy, bądź synonimiczne bądź antytetyczne - 

wyczuwam tu jakąś odległą zapowiedź kontrapunktu - bądź syntetyczne, które tworzą 

razem harmonijne falowanie uczuć, myśli i dialogów, tak znamienne dla poezji 

starohebrajskiej.  

Chcąc w pełni poznać i zrozumieć Janowy warsztat literacki, należy bacznie śledzić 

dramatyczne narastanie konfliktu w jego poetyckim zdaniu: nieustanny przypływ coraz 

to nowych obrazów, których treścią jest ten sam temat, powracający do nas w różnych 

wariacjach, uzupełniających wciąż od nowa zasadniczy rdzeń zagadnienia. Metoda ta 

przypomina poniekąd jedną z form muzycznych, rondo instrumentalne, w którym 

melodia tematu raz po raz się zjawia, rozmaicie kształtowana i wciąż wzbogacana 

innymi szczegółami, będącymi jednak zawsze na jego usługach. 

Częstym zjawiskiem w poetyckiej prozie św. Jana są zdania budowane według 

zasady następujących po sobie kontrastów, w których drugi człon zdania jest niejako 

repliką, potwierdzającą pierwszy człon, czyli jest czymś w rodzaju dominanty w fudze. 
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Jan był historykiem-narratorem, wyposażonym w niezwykle precyzyjne, 

pedantyczne, niemal drobiazgowe widzenie wypadków - jedynie jego chronologia 

Wielkiego Tygodnia jest słuszna i prawdziwa - był poetą umiejącym swoje wizje 

utrzymać w granicach zdyscyplinowanej prostoty, wizjonerem, który przekazał nam 

olbrzymią koncepcję Boga-Człowieka za pomocą środków zdumiewających subtelną               

i treściwą wyrazistością.  

On spośród wszystkich Apostołów pierwszy zrozumiał naprawdę, kim jest Jezus                 

z  Nazarethu. 

Wiele zawdzięczam prozodii św. Jana. Pisząc moją opowieść o Jezusie z Nazarethu, 

zapożyczyłem z czwartej Ewangelii - czy czwartej Ewangelii nie można by nazwać 

wyznaniami wiernego ucznia? - jej semicki tok myśli, kadencję zdania, metodę 

nawrotów do tej samej myśli w różnych formacjach składniowych, skłonność do 

tautologii, szeroką frazę rytmu, dostrojonego do wewnętrznej substancji słowa, metodę 

przejść od realistycznego obrazu do teofanicznych wypowiedzi.  

Po prostu starałem się nieudolnie naśladować w moim pisarstwie prozę czwartego 

Ewangelisty, gdyż uważałem, że tylko za pomocą jego środków pisarskich, 

odziedziczonych po starotestamentowym i apokaliptycznym piśmiennictwie 

starohebrajskim, zdołam choćby częściowo wypowiedzieć to, co chcę wypowiedzieć, i 

uporać się choćby pozornie z trudnościami, jakie nastręczało mi pisanie książki o Bogu-

Człowieku. 

Ulegając namowom O. Marcina, postanowiłem przetłumaczyć Prolog z Ewangelii 

św. Jana. Pracę odkładałem z dnia na dzień. Świadomość, że mam tłumaczyć tekst, 

który moim zdaniem jest jednym z najpiękniejszych i najważniejszych w Nowym 

Testamencie, całkowicie paraliżowała mój zamiar i skłaniała mnie do wygodnego 

odkładania tej pracy ad calendas graecas.  

Ale była i druga przyczyna tego z góry zaplanowanego lenistwa. Ilekroć czytałem 

po grecku Prolog, zawsze odbierałem wrażenie jakiegoś bliżej nieokreślonego 

niedosytu, jakiejś chwiejności w odbiorze tego natchnionego tekstu, natomiast gdy 

czytałem go w różnojęzycznych przekładach, niedosyt nie tylko się wzmagał, ale 

umacniało się we mnie przekonanie, że tłumacze zubożyli tekst o pewne wartości, 

których niestety nie umiałem określić. Ponieważ odczuwałem to wszystko intuicyjnie, 

nie mogłem wyjaśnić sobie, o co właściwie mi chodzi.  

Teraz, gdy miałem przystąpić do przekładu Prologu, postawiłem sobie kluczowe 

pytanie: "No, dobrze, będziesz już nie wiadomo którym z rzędu tłumaczem Prologu, a 

ponieważ wszystkie poprzednie przekłady nie zadowoliły cię, a sam nie wiesz, na czym 

ich "niedobór" polega, jaką masz pewność, że ty tę swoją próbę tłumaczenia lepiej lub 
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choćby inaczej wykonasz? Po cóż więc zawracasz sobie głowę zamiarami, których nie 

potrafisz urzeczywistnić?"  

To powiedziawszy, sięgnąłem po grecki tekst Ewangelii św. Jana i kilkakrotnie 

przeczytałem Prolog. 

A potem odłożyłem Pismo Święte. 

 

Jest jesienne popołudnie. Z lipy rosnącej przed oknem sypią się żółte liście.                     

Na horyzoncie chmurzy się niebo. Przyrzekłem przed dwoma tygodniami                             

O. Marcinowi, że przetłumaczę Prolog św. Jana, a tymczasem dni mijają, a ja do pracy 

jeszcze się nie wziąłem. Leniwie, bez zapału, znów sięgam po grecki tekst Nowego 

Testamentu, kartkuję go i otwieram na pierwszej stronie Ewangelii św. Jana. Czytam              

w milczeniu: "En arche en ho Logos, kat ho Logos en pros ton Theon, kai Theos en ho 

Logos". 

Powtarzam głośno przed chwilą przeczytany tekst i uśmiecham się do wspomnienia, 

które mnie nagle naszło: Pamiętam, gdy przed kilku laty, czytając "Quo vadis?" - chyba 

po raz tysięczny i pierwszy - nagle podczas lektury opisu widzenia na Via Appia ze 

zdumieniem uzmysłowiłem sobie, że Sienkiewicz dwom synom Izraela, Jezusowi i 

Piotrowi, każe rozmawiać ze sobą po ... łacinie.  

Czyżby Sienkiewicz naprawdę sądził, że ci dwaj potomkowie Abrahama, Izaaka i 

Jakuba rozmawiali ze sobą w Rzymie po łacinie? To prawie to samo, jakby dwaj 

Polacy, po długim niewidzeniu się, spotkawszy się np. w Paryżu, rozmawiali nie 

wiadomo dlaczego i w jakim celu po ... francusku. 

Jest to jedno z owych błędnych wyobrażeń o Bogu-Człowieku, pełnych zresztą 

naiwnego wdzięku, które świadczą, jak bardzo w wyobrażeniach wielu ludzi, pod 

nieustannym retuszem różnych procesów, rozgrywających się na przestrzeni dwóch 

tysięcy lat, zamazał się wizerunek historycznego Chrystusa. I tak uśmiechając się do 

własnych myśli, jeszcze raz powtórzyłem po grecku pierwsze zdanie Prologu. 

Św. Jan Ewangelista, czyli Johanan ben Zebadia - jak wiemy - nie był Grekiem.  

Był synem Izraela. Nie ma żadnych na to dowodów - tak rozmyślam - że napisał swoją 

Ewangelię po grecku. Równie dobrze mógł ją napisać w swoim ojczystym języku, po 

hebrajsku lub aramejsku. W takim wypadku grecki tekst, który posiadamy, byłby 

przekładem z hebrajskiego lub aramejskiego.  

Greckie teksty czwartej Ewangelii, Apokalipsy i trzech Listów roją się od 

hebraizmów i arameizmów, co jest niezbitym dowodem, że autor podczas pisania 

myślał po hebrajsku lub aramejsku. Jeżeli tak, to gdyby nawet sam pisał po grecku, 
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myśl swoją musiał dopiero tłumaczyć z ojczystego języka, i to z niemałym wysiłkiem, 

na język grecki. Tak czy owak, duchowy archetyp czwartej Ewangelii pomyślany był po 

hebrajsku lub aramejsku, a nie po grecku, i dlatego może... 

Mimo tych wszystkich zastrzeżeń i wątpliwości biorę do ręki długopis i próbuję 

tłumaczyć grecki tekst - ilekroć dotychczas zamierzałem tłumaczyć coś z Pisma 

Świętego, rozpoczynałem od takich właśnie niby nie obowiązujących mnie prób - a 

przebieg tej wstępnej pracy nad przekładem albo - określając ściślej - tego pierwszego i 

nieśmiałego przenikania w obcojęzyczny tekst postaram się tutaj w miarę możności 

podać ze stenograficzną dokładnością wraz z całym procesem skojarzeń. ,Jin arche" -  

"Na początku". „Na początku" nie ma nic wspólnego z pojęciem czasu. Według 

Filona z Aleksandrii: "Czas nie istniał przed światem, lecz raczej powstał wraz z nim 

albo po nim". Słowo, o którym za chwilę będzie mówił św. Jan, istniało wiecznie, 

istniało przed stworzeniem świata, zatem owego "początku" nie należy utożsamiać z 

dziełem stworzenia dokonanym w pierwszym dniu Genesis, lecz z Mocą, która nigdy 

się nie rozpoczęła i nigdy się nie skończyła, i jest wiecznym i nieskończonym Bytem.  

Należałoby więc może "na początku" tłumaczyć za pomocą przysłówka "przede 

wszystkim" (przed wszystkim) lub "nade wszystko" (nad wszystko), gdyż oddaje on             

w języku polskim ściślej - tak mi się przynajmniej wydaje - transcendentny sens Bytu 

trwającego przed wszystkim i nad wszystkim. W słuszności tej mojej, zresztą 

nieśmiałej, propozycji przekładowej umacnia mnie fakt, że Wulgata tłumaczy ,JEn 

arche" przez ,Jn principio", które oznacza zarówno "z początku", jak i "naprzód"                   

(w znaczeniu: naprzód poszedłem do domu, albo: naprzód zjadłem chleb), co z kolei 

jest całkowicie zgodne z sensem przysłówka "przed wszystkim", posiadającym również 

tę samą wartość znaczeniową. Zatem: "Przed wszystkim było Słowo", „...było Słowo".  

Dla kontroli sięgam do innych przekładów polskich. Wszędzie to samo: "...było  

Słowo". Wulgata tłumaczy: "... erat Verbum". Tak samo Luter. To samo tłumaczenie 

znajduję w Bibie de Jerusalem. Nad czym się właściwie zastanawiam? Czy można "...en 

ho Logos" inaczej przełożyć? Nie można. Jeżeli nie można, dlaczego wciąż 

niecierpliwie powtarzam w myślach: "... było Słowo"? Czyżbym dostrzegł w tym 

przekładzie jakieś pęknięcie? Jakąś szczelinę? Jaką szczelinę? Jakie pęknięcie? Nie 

wiem.  

Jeżeli nie wiem, nie mam powodu dłużej zatrzymywać się nad tym fragmentem i 

przechodzę do następnego członu zdania: ,."i ho Logos en pros ton Theon" - "A Słowo 

było u Boga". A teraz: "Kai Theos en ho Logos" - " Bóg był Słowem". Więc jak brzmi 

cały pierwszy werset: "Przed wszystkim było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bóg był 

Słowem"? Nie jestem zadowolony.  
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Popełniłem jakiś błąd, jakiś nieokreślony błąd, którego nie mogę wyłowić.            

Ogarnia mnie zniechęcenie. Jest to dziwne uczucie, rodzaj czerwonego światła, które 

zapala się we mnie, ilekroć napisałem coś, co nie jest zgodne z moim sumieniem 

pisarskim. Zaczynam gubić się w różnych domysłach, hipotezach, przypuszczeniach.            

A może szukam dziury w całym? Może myli mnie intuicja? Gromadzę różne 

argumenty, ale wszystkie kruszą się jak wyschnięta glina pod palcami. Muszę pozbyć 

się ciężaru tej niepotrzebnej i niedorzecznej roboty. Postanawiam zgarnąć wszystkie 

notatki z biurka i wrzucić je do kosza, tego miłosiernego grobu wielu moich nieudanych 

wysiłków. I wtedy... 

Ponieważ św. Jan, czyli Johanan ben Zebadia, myślał po aramejsku - a może po 

hebrajsku? - warto może sięgnąć po siostrzany, hebrajski przekład Nowego Testamentu 

i zapoznać się z tekstem, którego ojczysta hebrajszczyzna na pewno była bliższa 

semickiemu duchowi czwartej Ewangelii niż cudzoziemski język grecki. 

Wyjąłem z półki bibliotecznej Nowy Testament w hebrajskim przekładzie prof. 

Franza Delitzscha i przeczytałem pierwszy werset: "Bereszit haja ha Dawar, weha 

Dawar haja et ha Elohim, we Elohim haja ha Dawar".  

Tłumaczę: "Bereszit" - "Na początku", ale w odniesieniu do Ucieleśnionego Słowa: 

"Przed wszystkim", "haja" - "było", "ha Dawar" - "Słowo" (ha przed rzeczownikiem jest 

rodzajnikiem określonym, podobnie jak w języku niemieckim der, die, das), „we" - "a", 

"ha Dawar" - "Słowo", "haja" - "było", "et" - "u", "ha Elohim" - "Boga", "we" - "a", 

,JElohim" - "Bóg", "haja" - "był", "ha Dawar" - "Słowem". Czytam na głos: "Przed 

wszystkim było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bóg był Słowem". I znów to samo. A 

jednak nie to samo. Dlaczego nie jest to samo, skoro jest to samo? Oto pytanie. 

Zapoznanie się z hebrajskim tekstem Prologu było dla mnie nie lada przeżyciem, 

gdyż nagle ujrzałem przez gramatyczne kategorie hebrajskiego czasownika właściwy 

aspekt, określający wspaniałość i głębię tego teofanicznego hymnu.  

Zanim jednak zapoznam czytelnika z moimi wywodami, pragnę się zastrzec, że                   

w żadnym wypadku nie mam zamiaru narzucać mu mojej interpretacji, zwłaszcza że nie 

jestem pewien, czy ów szczególny aspekt jest komukolwiek potrzebny do pełnego 

zrozumienia Prologu. Mnie jest potrzebny. Albowiem poszerza i pogłębia moje 

widzenie i odczuwanie Boga-Człowieka. 

Tekst hebrajski brzmi: "... haja ha Dazuar..." - "... było Słowo". Tekst grecki brzmi: 

"en ho Logos" - "... było Słowo". Jak wynika z zestawienia tych dwóch tekstów, tekst 

grecki jest całkowicie zgodny z tekstem hebrajskim i zdawałoby się, że nie ma między 

nimi żadnych różnic, co na pewno byłoby słuszne, gdyby nie pewne zasadnicze 

rozbieżności w pojmowaniu czasu przeszłego przez Izraelitów i Greków.  
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Ewangelista użył na określenie czynności Słowa czasu przeszłego ("było" - po 

hebrajsku "haja", a po grecku "en"), co pozornie jest całkowicie poprawne i nie wymaga 

żadnych komentarzy, ale w rzeczywistości ów czas przeszły w świadomości Izraelity 

nie oznacza tego samego, co czas przeszły w świadomości Greka i wszystkich ludów 

indoeuropejskich.  

A ponieważ św. Jan, czyli Johanan ben Zebadia, był synem Izraela, więc chcąc 

odpowiedzieć na pytanie, jak należy przetłumaczyć pierwszy werset jego Ewangelii, 

musimy przede wszystkim zastanowić się nad zagadnieniem, jak kształtowało się 

pojęcie czasu w semickiej świadomości czwartego Ewangelisty.  

W mojej opowieści Jezus z Nazarethu wielokrotnie pisałem o szczególnym 

odczuwaniu czasu przez synów Izraela i starałem się pod różnymi aspektami naświetlić 

to zagadnienie, będące swoistą cechą mentalności żydowskiej. Przychodziło mi to                      

z niemałym trudem, gdyż, jak wiadomo, najtrudniej jest każdemu objaśniaczowi 

objaśnić to, co jest organiczną częścią jego świadomości i co wydaje mu się tak proste               

i zrozumiałe, że nawet niegodne jest objaśnienia. Teraz znowu, ale już w związku                    

z Prologiem, pokuszę się o wytłumaczenie tych spraw.  

W języku hebrajskim nie istnieją formy czasownikowe na określenie czasu 

teraźniejszego. Najczęściej czas teraźniejszy wyrażamy za pomocą imiesłowów. 

"Hebrajski czasownik ma tylko dwa tak zwane czasy, przeszły i przyszły, ściślej 

określając, czas dokonany i niedokonany, albowiem nie wyrażają one czasu, ale trwanie 

albo dokonanie działania". Śmiało więc można powiedzieć, że czasownik hebrajski jest 

bezczasowy.  

Światopogląd Hebrajczyków jest teocentryczny. Jahwe nie był i nie będzie, Jahwe 

jest. Jest, który jest. Ponieważ całe duchowe życie Izraelity sprowadzało się do życia dla 

Boga jako Dawcy, a zarazem Poręczyciela Obietnicy danej w przeszłości, ale 

nieustannie urzeczywistnianej - Obietnica nie była dana, Obietnica jest dana - Izrael 

całą swoją historię, całą swoją przeszłość przeżywał jako żywą teraźniejszość, której 

był naocznym świadkiem. Ale nie tylko przeszłość.  

"Tak zwane perfectum propheticum wskazuje, że Izraelici także przyszłe zdarzenia 

mogli przeżywać w teraźniejszości, nie tracąc przy tym jasnej świadomości, że chodzi o 

przyszłość". Tym sposobem przeszłość i przyszłość przeżywali jako teraźniejszość, 

którą identyfikowali z obecnością, atrybutem wiecznego Boga. Lud Izraela pisał i 

mówił "był", ale to "był" przeżywał w swojej świadomości jako "jest". 

I tak czas przeszły przeżywał w swojej świadomości św. Jan Ewangelista, czyli 

Johanan ben Zebadia, przeżywał go jako teraźniejszość wiecznie obecną i dlatego użył 

bezczasowego czasownika "haja" ("było") na określenie tego, co odczuwał jako "jest".  
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Słowo nigdy nie zostało stworzone. Ono ani nie było, ani nie będzie, Ono jest. Jest 

osobową, rzeczywistą pre-egzystencją, będącą w osobowej jedności z Bogiem.  

Chrystus wyraził to w następujących słowach: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam 

wam, pierwej niż Abraham stał się, JA JESTEM" (Ewangelia św. Jam, VIII, 58). 

Ponieważ europejskie pojęcie czasu kształtowało się według pojęć greckich, i Polak 

jasno i dokładnie rozróżnia między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, tłumacz 

Prologu nie powinien tworzyć w świadomości polskiego czytelnika błędnego 

mniemania, że "... było Słowo" (bo skoro było, to go teraz nie ma. Nikt przecież nie 

powie, że Bóg był !).  

Postanowiłem więc odejść od dotychczasowego schematu tłumaczenia 1, 2, 3, 4, 5 i 

9 wersetu Prologu i czas przeszły w odniesieniu do Słowa zastąpić czasem 

teraźniejszym, bo takie odczucie czasu przeszłego posiadał Johanan ben Zebadia i takie 

odczucie powinni mieć wszyscy, wychowani w kategoriach grecko-rzymskiej kultury, 

podczas czytania hymnu. 

Zdecydowałem się więc przełożyć: 

Przed wszystkim Jest Słowo, A Słowo Jest u Boga. A Bóg Jest Słowem. 

Ono jest przed wszystkim i Przez Nie wszystko jest, A bez Niego nic nie 

jest, Co jest. 

W wersetach 10, 11, 12 i 14 Prologu pozostawiłem czas przeszły, gdyż akcja ich 

odnosi się do zdarzenia historycznego, jakim było Wcielenie Boga w Człowieka                      

w ściśle określonym czasie i miejscu. 

"A Światłość w ciemnościach świeci, a ciemność nie może jej stłumić...".   

W Zaduszny Dzień - w tym dniu na przekór naszemu smutkowi pogoda była piękna 

i słoneczna - udało mi się wreszcie po naszkicowaniu niezliczonych wersji doprowadzić 

przekład do upragnionego końca. I jak zazwyczaj w takich razach po skończonej pracy 

zapaliłem fajkę, wstałem od biurka i rozpocząłem wędrówkę po pokoju, zakończoną 

dłuższym postojem przy oknie. Zapadał wieczór. W szybach przeciwległego domu 

odbijały się czerwone blaski zachodzącego słońca. Przywołałem na pamięć 

jerozolimskie wieczory.  

W Ziemi Świętej nie ma zmierzchów. Między dniem a nocą nie ma tej pięknej fazy 

powolnego ściemniania się, gdy światło szarzeje, staje się jakby lekko przydymione, 

nasyca się mrokiem, przygasa i wreszcie łagodnie przelewa się w ciemność. W Ziemi 

Świętej dzień nagle gaśnie i noc nagle zapada, a potem noc nagle się kończy i nagle 

nastaje dzień.  
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Według prawa ustalonego przez Boga w pierwszym dniu stworzenia, światło 

oddzielone jest od ciemności, a ciemność od światła. Między światłem a ciemnością 

położona jest ostateczna, nieustępliwa i niewidzialna bariera. >yAni Or haolam" - "Ja 

jestem Światłość świata". To nie jest zeznanie. To jest objawienie wyroku, wydanego 

na człowieka i na cały świat. 

W Ziemi Świętej, w ziemskiej ojczyźnie Jezusa z Nazarethu, nie ma zmierzchów. 

 

38. PROLOG EWANGELII ŚW. JANA 

(przekład z greckiego) 

 

1. Przed wszystkim Jest Słowo, 

    A Słowo Jest u Boga, A Bóg Jest Słowem. 

2. Ono jest przed wszystkim u Boga. 

3. Przez Nie wszystko jest, A bez Niego nic nie jest, Co jest. 

4. W Nim jest życie, 

    A życie jest światłością ludzi, 

5. A światłość w ciemnościach świeci, A ciemność nie może jej stłumić. 

9. Ono jest prawdziwą światłością Oświecającą każdego człowieka, Który 

    przychodzi na świat. 

10. Słowo było na świecie, 

    A świat przez Nie powstał, Ale świat Go nie posiadł. 

11. Przyszło do swojej własności, Ale swoi Go nie przyjęli. 

12. Tym wszystkim jednak, którzy Je przyjęli, 

      I uwierzyli w imię Jego, 

      Dał On Moc, 

      Aby się stali 

      Dziećmi Bożymi: 

      Tym, Narodzonym 
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13. Nie z krwi 

      Ani z pożądliwości ciała, Ani z pożądliwości męża, Ale z Boga. 

14. A Słowo stało się Ciałem I mieszkało między nami, A my widzieliśmy Jego 

      chwałę, 

      Chwałę, 

      Którą Jedyny Syn, Pełen łaski i prawdy, Otrzymał od Ojca. 

16. Wszyscy czerpiemy z Jego pełni Łaskę nad łaskami, 

17. Albowiem Prawo dane jest przez Mojżesza, A łaska i 

      prawda 

      Przychodzą 

      Przez Jezusa Chrystusa. 

18. Boga nikt nigdy nie widział. 

      Syn Jednorodzony: 

      On, 

      Który jest w łonie Przynosi wieść. 

 

 


