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➢ Co jest najtrudniejsze w Nowym Testamencie? 

Z pewnością zagadnienie Jana. 

❖ Mamy trzy Ewangelie podobne do siebie oraz czwartą, św. Jana, która się od 

nich różni. 

❖ Jakby tego było mało, czwarta Ewangelia mówi o jednym z apostołów jako o 

"uczniu, którego Jezus miłował". 

A imienia tego ucznia, którego w Ewangelii zawsze znajdziemy w pobliżu Piotra,                

z niewiadomych powodów się nie podaje, mimo, że tradycja od początku utożsamiała 

go z Janem, synem Zebedeusza, uczniem Jana Chrzciciela, który wraz                              

z Andrzejem należał do pierwszych, jacy poszli za Jezusem. 

W Nowym Testamencie występują zatem:  

 Ewangelia,  

 trzy Listy  

 Apokalipsa  

przypisywane temu Apostołowi - to tak zwany corpus Joanneum. 

 

Chociaż wielu usiłowało dyskutować nawet z utożsamianiem "ucznia, którego 

Jezus miłował" z Janem, nie będziemy ich słuchać, raczej zwrócimy się do uczonych, 

zwracających uwagę, że nie można utrzymywać, jakoby Ewangelia, którą dziś 

czytamy, była tą samą, napisaną przez Jana. 

To więcej niż oczywiste, że pierwotna redakcja została później podjęta i 

uzupełniona we wspólnocie, w której, zgodnie z tradycją, był inny Jan (kapłan albo 

ewangelista). 

Z ty środowiskiem i z tym autorem należy wiązać ostateczną wersję czwartej 

Ewangelii, Listów i Apokalipsy. 

Idźmy po kolei, a nie bałaganiarsko. Wróćmy na moment do Ewangelii, do 

pierwszego z jej dwóch zakończeń. 



W 20 rozdziale, po ukazaniu się Jezusa apostołom i Tomaszowi, znajduje się takie 

zamknięcie: 

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus 

wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, 

Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. 

Kto przeczytał Ewangelię, wie, że chodzi o podsumowanie drogi, która 

rozpoczynała się od "księgi znaków" (J 1-12), a kończyła pod krzyżem, gdzie 

Apostoł złożył takie świadectwo: 

Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe.                 

On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. 

 

To ręka tego, który  

 był pod krzyżem, wpatrywał się w Ukrzyżowanego,  

 widział Zmartwychwstałego i  

 pisze, obiecując życie wieczne tym, którzy uwierzą w imię Jezusa. 

 

Tylko że potem trafiamy na kolejny rozdział, 21! 

W całości poświęcony nie tylko ukazaniu się Jezusa nad jeziorem w Tyberiadzie, 

ale również stosunkom między Piotrem a Janem, między Kościołem Piotra a 

Kościołem Jana. 

 

➢ Zróbmy sobie drobną powtórkę. 

Nad jeziorem jest siedmiu, a nie dwunastu, apostołów. Wrócili do zawodu rybaka. 

Nie wygląda na to, by chcieli łowić ludzi. 

Przybywa Jezus i Go nie rozpoznają. Pyta o połów, ale w sieciach nie ma ani jednej 

rybki. Może wyszli z wprawy. 

Jak parę lat wcześniej, Nieznajomy każe zarzucić sieci i oto cud. W tym momencie 

pierwszy chwyt sceniczny: kto rozpoznaje Jezusa? 

 To Jan, który widzi daleko i mówi: "To jest Pan!" 

 

Piotr, gdy tylko to usłyszy, rzuca się w morze. To Piotr później wyciąga sieć pełną 

wielkich ryb i to on odpowiada na trzy pytania Mistrza. 

Piotr to Piotr, a Ewangelia to szanuje, chociaż w całym tekście, od początku do 

końca, postać ucznia bliskiego Panu wydaje się go niemal przesłaniać. 

 



W tym sensie znaczący jest finał: 

1. "Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?".  

"Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham". 

2. "Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?".  

"Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham". 

3. "Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?".  

"Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham". 

 

Tak to brzmi w wersji oficjalnej, którą czytamy w naszych kościołach, jednak w 

języku greckim jest tu gra słów i okazuje się ona zasadnicza, by zrozumieć wspólnotę 

Janową. 

Dwa razy Jezus pyta, czy miłujesz Mnie (agapas me), i dwa razy Piotr odpowiada: 

kocham Cię (philo te). 

Trzeci raz Jezus, jakby zniżając się do poziomu Piotra, pyta: czy Mnie kochasz 

(phileis me), a Piotr trzeci raz odpowiada: kocham Cię. 

To coś więcej niż niuanse znaczeniowe, jeśli weźmiemy pod uwagę, że Jan jest 

tym, kogo Jezus miłuje, a użyty tu czasownik to właśnie agapao. 

Tak jakby Jezus mógł kochać tylko Jana, jakby tajemnica miłości stanowiła 

wyłączną własność tej wspólnoty. 

 

Jeśli chcemy zrozumieć corpus Joanneum, a zwłaszcza trzy Listy, koniecznie 

trzeba od tego zacząć. Oraz od pytania, które zostaje włożone w usta Piotra w 

ostatniej, kluczowej rozmowie: 

Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował 

Jezus, rzekł do Jezusa: "Panie, a co z tym będzie?". Odpowiedział mu Jezus: 

"Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za 

Mną!".1 
 

Również tutaj wyraźna różnica, którą tekst podkreśla. 

❖ Piotr ma pójść za Panem, będzie musiał dla Niego umrzeć. 

❖ Drugi zaś uczeń będzie musiał pozostać z Panem. 

 
1 BT: J 21,20-22: " Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to                

w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi? Gdy więc go Piotr 
ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, 
co tobie do tego? Ty pójdź za Mną".  (Przyp. M. K.) 



 

 Podczas pierwszego spotkania Jana z Jezusem młody Apostoł pyta:  

"Nauczycielu, gdzie mieszkasz?" 

 Podczas ich ostatniego spotkania, wieczorem przy ostatniej wieczerzy, Jezus 

użyje tego samego czasownika "trwać" (przebywać, pozostać) aż dziewięć 

razy; w obrębie jedenastu wersetów, na określenie warunku miłości. 

Czasownik miłości to dla Jezusa trwać. 

I choć to może wyglądać na proste wnioskowanie, nie można zignorować tego, że 

to zwrócone do Piotra "Pójdź za Mną" wydaje się sygnalizować różnicę. 

"Pójdź za Mną" to język synoptyków, którzy w naśladowaniu Pana i jego krzyża 

widzą więź między uczniem a Nauczycielem. To znaczy kochać! 

Jednak to ta wspólnota przechowuje tajemnicę tego, kto opierał głowę na piersi 

Jezusa: tajemnicę nowego przykazania, tego, kto trwa w miłości. 

 

W tym momencie zapoznajemy się ze wspólnotą Jana, która nie tylko dodaje jeden 

rozdział do Ewangelii, ale również drugie zakończenie: 

Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach, i on je opisał.                        

A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych 

rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to 

sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać. 

 

Wiemy. Oto podpis wspólnoty, która składa świadectwo na rzecz świadka. Kto 

wie, może również zaprzecza pogłoskom rozsiewanym na jego temat: 

Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. 

Można nie zgadzać się z taką rekonstrukcją, ale są znaczące przesłanki, aby sądzić, 

że corpus Joanneum przekazuje żywe i pod pewnymi względami prowokacyjne 

świadectwo Kościoła, który poczuł się depozytariuszem jedynego objawienia, do 

jakiego poznania inni nie byli powołani i jakie być może kwestionowali. 

Również dlatego niektórzy uczeni wspominali o sekciarstwie i o duchu rywalizacji, 

które przewijają się w tych pismach i osiągną szczyt w Apokalipsie. 

Jeśli przesadą jest mówić o sekcie, to tak samo przerysowaniem jest 

minimalizowanie pewnych rozbieżności. 

 

 



Biblia bowiem daje z siebie najwięcej, kiedy  

 zadaje jej się dogłębne pytania,  

 wyciska się ją bez umiaru, nie zadowalając się najwygodniejszą i najbardziej 

konwencjonalną interpretacją. 

Poza tym każdemu wolno interpretować zgodnie z kluczem ciągłości lub 

nieciągłości. 

Pomyślcie przez chwilę o niewiarygodnym przeoczeniu w ostatniej wieczerzy                     

u Jana, której opis obejmuje całe pięć bardzo gęstych rozdziałów, a w której                     

nie pojawia się ustanowienie Eucharystii. 

Jan woli opowiadać o umywaniu nóg, o czym nie ma wzmianki u synoptyków. 

Skąd taka rozbieżność? 

Dokąd można mówić o różnych akcentach przy zasadniczej harmonii teologicznej, 

nie podejrzewając, że tekst, który świadomie nie ukrywa wcale własnej odmienności, 

może mieć polemiczny charakter? 

Bez niepokoju pozostawiam czytelnika z tym dylematem. Święty tekst jest 

żywy, wciąż oddycha wiarą tego, kto go napisał, więc zanim zamknie się go 

w klatce pewników teologicznych, warto poczuć jego wewnętrzne drganie. 

 

Czas zająć się Listami, w których, jak sądzimy, pobrzmiewa echo nauczania 

Apostoła, tak jak się je przekazuje od początku, we wspaniałym prologu, który wydaje 

się nawiązywać do tego z Ewangelii: 

Co było od początku, 

cośmy słyszeli o Słowie życia, 

co ujrzeliśmy własnymi oczami, 

na co patrzyliśmy 

i czego dotykały nasze ręce - 

cośmy ujrzeli i usłyszeli, 

oznajmiamy także wam, 

abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. 

A mieć z nami współuczestnictwo, znaczy: 

mieć je z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. 

 

My!    Współuczestnictwo z nami! 

 



Oto znów wspólnota Janowa! Wspólnota, która pisze na początku II wieku z Efezu, 

gdzie Jan osiedlił się w ostatnim okresie życia. 

Zdaniem ojca Kościoła. Hieronima, śmierć nastąpiła w 98-99 roku, a więc mamy 

prawo sądzić, że pisma sygnowane jego imieniem pochodzą z początku II wieku. 

Ten, kto pisze, znał ucznia, którego Jezus miłował, a więc widział i dotknął Słowa 

życia.  

Oczywiście, można też powiedzieć, że to sam Jan stosuje pluralis maiestatis, 

pomyślcie. Mnie się wydaje, że czuję Kościół, który na pewno sięga po słowa i pisma 

apostoła i z mocą je do nas kieruje. 

➢ Jakie są więc doświadczenia apostoła i jego wspólnoty? 

 

Od razu zostaje powiedziane, na samym początku Listu, że centrum wszystkiego 

jest szczególne doświadczenie Boga: 

Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam głosimy, jest taka:  

Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. 

 

Poza porządkiem treści, ta sentencja mieści się w porządku formy; wyraża sposób 

życia Bogiem. 

Jest tu bardzo mocne doświadczenie Boga, który jest światłością, a ten, kto pisze, 

czuje się zanurzony w świetle prawdy, jaką otrzymał. 

To jasne i olśniewające doświadczenie stanowi główny element, który ożywia List                       

i który pozwala jego autorowi oceniać wszystko ostro i bez półcieni. 

 

Przychodzi mi do głowy Wassily Kandinsky, jego kolory, kształty, jego 

abstrakcjonizm, rozumiany jako dążenie do pokonania "fotograficznych" 

przedstawień rzeczywistości i porzucenia wszelkich zamierzeń figuratywnych, aby 

skierować się w stronę malarstwa czystych form, które starają się przekazać wprost 

doświadczenie wewnętrzne, niezapośredniczone kształtem przedmiotów. 

Czyste formy to te, które w sposób geometryczny zostają rozlokowane                            

w opowieści ewangelicznej, a jeszcze bardziej abstrakcyjnie  - w Listach. 

Te czyste formy nie mają logicznego związku z faktami, lecz wiążą się                              

z pierwotnym doświadczeniem: usłyszeliśmy, patrzyliśmy i dotykaliśmy. 

Porażenie światłością pozwala pominąć rzeczywistość. 



Abstrakcja nie jest oniryczną ucieczką od rzeczywistych faktów, ale jedyną szansą, 

by się do nich zbliżyć. Rodzi się z tego tekst, który przypomina płótno Kandinsky'ego 

z 1939 roku, zatytułowane Complexite simple [Prosta złożoność, przyp. tłum]. 

 

 

Tak, przejrzyjcie obrazy tego rosyjskiego malarza, a potem czytajcie Jana.  

Najpierw się ze mną nie zgodzicie, ale stopniowo zrozumiecie. 

 

 



Czym bowiem jest Słowo, jeżeli nie najczystszą formą? 

➢ Czy nie w Nim cała opowieść o Bożym narodzeniu znika wobec tych kilku 

wyrazów: "Słowo stało się ciałem"?  

➢ Czy nie w Nim rozpaczliwa śmierć Ukrzyżowanego przemienia się                              

w promienną godzinę chwały? 

Mam w parafii parę przyjaciół, którym urodziła się córeczka i po kilku dniach 

zmarła. Rodzice podjęli jeszcze jedną próbę, ale nastąpiło poronienie. Spróbowali 

jeszcze raz i teraz spodziewają się bliźniąt! 

Kara, cud, przypadek? Fakty, jeśli zgłębiać je na wyższym poziomie,  nie przynoszą 

odpowiedzi.  

Dostępna jest tylko prosta prawda. 

Psychoanalityk Simona Argentieri pisze:  

Wiary i ateizmu nie rozgrywa się na poziomie intelektu, kultury albo wiedzy naukowej. 

Orientację każdego w tej niejasnej materii determinują raczej złożone skutki ich spotkania w 

sferze nieświadomości - między lękami a pragnieniami, pragnieniami a psychologicznymi 

mechanizmami obronnymi, w których (jak dowodzą fakty) najbardziej rozwinięte części 

umysłu mogą działać na rzecz pierwotnych, dostarczając im przykrywki uwzniośleń                             

i szlachetnej argumentacji.2 
 

Jan nie zna mrocznej nieświadomości, ponieważ doświadczył światłości, która trwa 

w nim i w której trwa on sam. 

On odkrył raczej świetlistą świadomość, jak kształtuje poziom poznania, pragnień 

i mechanizmów obronnych.  

Do zrozumienia i przeżycia zdarzeń zawsze konieczna jest świadomość                                 

i wewnętrzne doświadczenie. Ma więc rację Kandinsky, kiedy pomija je w swoich 

działach, aby wydobyć taką świadomość i takie doświadczenie. 
 

Synoptycy doskonale opowiadają, podczas gdy w Listach zawsze obecny 

jest Paweł ze swoją postacią i historią. U Jana wszystko znika, centrum jest 

światłość i barwy, jakie wywołuje. A zdarzenia i historie, o jakich opowiada, 

podporządkowane są doświadczeniu. 

   

Tak jest.    Zastanów się przez moment. 

 
2 Zdaniem psychoanalizy to nieświadomość zawsze determinuje wybory rozumu (przypuszczalnie) świadomego, 
nigdy zaś odwrotnie. Bóg, coś lub nic zawsze będzie dokonanym przez naszą nieświadomość wyborem, który 
świadomy rozum ma tylko zatwierdzić. Zmieniamy nasze podstawowe przekonania jedynie na skutek zdarzeń 
katastroficznych! To nie my wierzymy albo nie wierzymy, po prostu chcemy lub nie chcemy wierzyć, a według 
pani psychoanalityk (ateistki) to mroczna nieświadomość rodzi ów "złożony skutek". 
 



Jednak tam, gdzie jest światłość, zawsze będą ciemności, więc, jak każdy dobry 

malarz, Jan maluje w świetle, ale przeraża go ciemność. 

Nie ma miejsca na półcienie. Gdzie jest tak mocne światło, nie można zauważyć 

cienia. Wszystko jest oświetlone. Wszystko odkryte. Nie można się ukryć! 

Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie 

ma w nas prawdy. 

Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas 

Jego nauki. 

Kto mówi: "Znam Go", a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą 

i nie ma w nim prawdy. 

Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest 

doskonała. 

 

Geometryczna mądrość, w której nie ma miejsca na nic poza liniami i formami. 

W ten sposób Jan cię zdobywa, nie masz wyjścia. Nie daje wolności, zmusza, byś 

za nim podążał, byś wyobraził sobie tę światłość i doskonałe barwy, jakie z niej płyną. 

Miłość doskonała. 

Oto ona, w zarysie, ale już nakreślona z mocą. Ta miłość niemożliwa dla 

niedoskonałego Piotra stanowi pewność, która jest siłą sprawczą Listu. 

Pojawia się w nim 28 razy słowo miłość, to najwyższa częstotliwość w całej Biblii! 

Ten, kto pisze, jest jakby opętany przykazaniem, strzeżonym jak sekret: 

Umiłowani, nie piszę do was o nowym przykazaniu, ale o przykazaniu 

istniejącym od dawna, które mieliście od samego początku. 

Dziwnym trafem przykazanie nie zostaje wypowiedziane. Trwa jakby w 

zawieszeniu. Jesteśmy w 2 rozdziale i trzeba poczekać na finał trzeciego, aby móc je 

poznać: 

Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa 

Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia 

Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, 

poznajemy po Duchu, którego nam dał. 

Wierzyć, kochać, trwać! 

Zgadza się to z czwartą Ewangelią: 

❖ Wierzyć, aby mieć życie w Jego imię 

❖ Kochać bliźniego zgodnie z zasadą Jezusa 

❖ Trwać w Bogu i pozwolić, by On trwał w nas 



Aby zrozumieć Jana, trzeba koniecznie mówić o Słowie, tak jak o Ojcu i Duchu 

Świętym. 

To on doprowadza teologię Trójcy Świętej do niezbędnego poziomu zrozumiałości, 

ponieważ zdarzenia dotyczące Jezusa zyskują sens, jedynie począwszy od tego 

wybuchu światłości: od miłości Trójcy Świętej. 

A jeśli ktoś chce zrozumieć, dlaczego chrześcijanie są tak zakochani w Miłości, 

musi najpierw zapytać o to Pawła, a potem Jana, którzy różnymi sposobami 

wyjaśniali, czym jest poznanie Jezusa: to po prostu Miłość! 

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani 

dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, 

że nie poznał Jego. 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. 

Jeżeli ktoś nie pojmuje doświadczenia miłości Bożej, chyba nie będzie mógł 

zrozumieć chrześcijan. Co w praktyce oznacza, że czyny chrześcijan powinny wynikać 

jedynie z miłości. 

Doszedłszy tą drogą do 4 rozdziału, znajdujemy to, co wielu nazywa szczytowym 

punktem Nowego Testamentu; złożoność znika, a zostaje jedynie prostota: 

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, 

kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo 

Bóg jest miłością. 

W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego 

jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. 

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam 

nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze 

grzechy. 

Przeczytajcie uważnie te słowa. 

Tkwi tu cały sekret ucznia, którego jezus miłował, jego wspólnoty i jego pism. 

Sekret, który się objawił i rozwinął geometryczne zasady miłości:  

w tym przejawia się miłość! 

W uprzedniości Boga, który nie czeka, nie pyta o warunki, ale kocha nas jako 

pierwszy i oddaje samego siebie.  

Zrozumieć to znaczy zrozumieć Miłość. 

Religia to rytuał, doktryna, wierzenia, tradycja, ale jest niczym bez Miłości. 



Bóg dowiódł nam, że jest Miłością, i dlatego słowa "miłujmy się wzajemnie" nie 

wskazują tylko skutku etycznego, lecz jedyną szansę na trwanie w Bogu. 

Miłość jest religią chrześcijańską, ponieważ kocha jedynie tego, kto został zrodzony 

przez Boga. 

Czyste formy nakładają się, nie zrywając ciągłości. 

Wiara, miłość Boża, dzieci Boże, przykazanie miłości bliźniego. 

Niemal ogłusza ten wodospad słów, w których porywa nas Boża Miłość. 

 

Odłożywszy czytanie, z trudem wraca się do własnego prostego życia i do 

niepewnej i pełnej wątpliwości wiary. 

A przecież koncepcja Boga, który nas kocha i, trwając w nas, odradza nas, koniec 

końców wydaje nam się jedyną szansą, by móc zrozumieć chrześcijaństwo. 

Nie ma miłości bez wiary i nie ma wiary, która nie prowadziłaby do miłości.                       

A odkryty przez Jana czasownik to trwać. 

Wiara pozwala Bogu trwać w nas, abyśmy mogli zyskać doskonałość: 

Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, iż będziemy mieli pełną 

ufność w dzień sądu, ponieważ tak, jak On jest w niebie, i my jesteśmy na 

tym świecie. 

Zatem miłość doskonała to ta, która miłuje pierwsza. 

W tym przejawia się miłość - w miłości, która nie czeka i jest bezwarunkowa. 

Kochać jako pierwsi znaczy kochać zawsze! 

My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Jeśliby 

ktoś mówił: "Miłuję Boga", a brata swego nienawidził, jest kłamcą, 

albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, 

którego nie widzi. Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto 

miłuje Boga, miłował też i brata swego. 

Kto nie miłuje brata, jest kłamcą, gdyż nie zamieszkuje w miłości i nie jest zdolny, 

by kochać pierwszy. Kłamca po prostu nie zna światłości, żyje w ciemnościach, gdyż 

nie trwa w miłości! 

To właśnie najciekawszy fragment Listu. 

➢ Z czego wynika wielkie kłamstwo wiary bez miłości? 

Jan wprowadza pojęcie miłości do świata, którą nazywa pożądliwością, i chyba nie 

dopuszcza innych możliwości. 

 



Albo jesteśmy ukształtowani przez świat, albo zrodzeni przez Boga. 

Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie 

ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: 

pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, pochodzi nie od 

Ojca, lecz od świata. 

Wkraczając w ciemność, wchodzi się w wymiar odrzucenia. Światłość jest tak silna, 

że chcąc ją zlekceważyć, trzeba ją odrzucić, i oto dochodzimy do wypowiedzi, która 

będzie radością i wsparciem dla inkwizytorów, okultystów i millenarystów: 

Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest 

Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, kto nie uznaje Ojca i Syna. 

Ktokolwiek nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i 

Ojca. 

 

➢ Z jakiego powodu Jan pisze ten List? 

Zaraz dowiemy się, że istnieje zagrożenie, które, jak się wydaje, czyha na samą 

wspólnotę i Ewangelię. 

To głos chrześcijan, którzy zaczęli przeczyć. Czemu jednak? 

Każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z 

Boga. Żaden zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga, i to jest duch 

Antychrysta. 

Słowo stało się ciałem. 

To jest esencja teologii św. Jana. Jego szczególny sposób odpowiedzi na pytanie 

nad pytaniami: kim jest Jezus? 

Jan jako pierwszy posługuje się terminem "słowo" (verbum), po grecku logos. 

Jeśli we włoskim kojarzy się ono najwyżej z czynnością jakiegoś podmiotu3, to w 

grece słowo logos ma wyjątkową siłę wyrazu. 

Wystarczy cofnąć się o kilka wieków i zapytać ciemnego filozofa, Heraklita, który, 

dowiódłszy odwiecznego stawania się świata, wskazuje rządzącą nim zasadę, 

nazywając ją logosem. 

Termu słowu można przypisać rozmaite znaczenia: mowa, rozum, intelekt, myśl, 

logika, podstawowa zasada wszystkiego ... 

To słowo nie tylko przejdzie do historii greckiej filozofii, ale również do dziejów 

żydowskiej tradycji mądrościowej, która będzie jednak wolała pojęcie sophia, 

mądrości Bożej. 

 
3 Po włosku wyraz verbo (odpowiednik łacińskiego verbum) to "czasownik". Przyp. tłum. 



Jan sięga po to słowo i każe mu przebyć długą drogę rozwoju, aż stanie się 

architrawem jego teologii. Logos, który rządzi wszechrzeczą staje się czymś, a raczej 

Kimś. 

Te słowa wstrząsają zasadami starożytnej myśli greckiej, która w cielesności ciała 

ludzkiego nigdy nie znalazła nic szlachetnego ani wiecznego. 

Nie ma nic odleglejszego od siebie niż logos i sarx (ciało). 

Tej antynomii nie da się niemal utrzymać, a przy takich podstawach teologia stale 

będzie musiała się liczyć z pęknięciami, które będą próbowały doprowadzić do upadku 

całej budowli. 

➢ To jest właśnie powód Listu. 

Chodzi o to, by dać opór niektórym chrześcijanom ze wspólnoty - dzięki 

Ireneuszowi, ojcu Kościoła, znamy nawet imię ich inspiratora: pewnego Cerynta - 

którzy głosili, że bardziej niż Słowem Jezus był człowiekiem jak inni, z którym Słowo 

połączyło się w momencie chrztu. 

Czy chodziło o Cerynta, czy o grupkę żydowskich gnostyków albo doketów, 

herezja z którą walczył Jan, łączy te trzy stanowiska: odrzucenie ciała1 

Skandal w pełnym tego słowa znaczeniu. Nikt nie miał wątpliwości co do Logosu, 

problemem było zgorszenie logosem [słowem], który stał się sarx [ciałem]. 

Logos, który dał początek prawom, jakie bada fizyka, stał się 

człowiekiem, wcielił się, skrócił, umniejszył, zmalał, umiejscowił się!                      

Albo w kategoriach logiki: absolut się zrelatywizował, ogół stał się 

szczegółem. O takich rzeczach nie śniło się filozofom. 

 

A oto wrogowie: 

Wyszli oni spośród nas, lecz nie byli z nas, bo gdyby byli z nas, 

pozostaliby z nami; a to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są 

z nas. 

Zamiast wskazywania imion i okoliczności oskarżeń wszystko zostaje przeniesione 

w czystość form:  

❖ światło i ciemność,  

❖ prawda i kłamstwa,  

❖ sprawiedliwość i oszustwo. 

Wszystko staje się nieuleczalnym przeciwieństwem, coraz radykalniejszym 

podziałem na dzieci Boże i dzieci diabła. Mocniej jednak niż w doktrynie ten podział 

ujawnia się w sprawiedliwości. 



Sprawiedliwość (u Pawła usprawiedliwienie) jest owocem wiary, ponieważ 

sprawiedliwy narodził się z Boga. Kto więc narodził się z Boga nie popełnia 

grzechu. 

Liczba pojedyncza znów przywołuje czystą formę! Grzech w liczbie pojedynczej 

odsyła do przykazania. Grzeszyć znaczy nie kochać. 

Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze 

jest w ciemności. Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się 

potknąć. 

I jeszcze wyraźniej: 

Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą. 

 

Ktokolwiek pragnie wejść do świata Jana i jego wspólnoty, powinien zapomnieć o 

niuansach, jakimi maskujemy nasze niepewności i chwiejność. 

Zgoda, taka myśl może przerażać, trzeba jednak pamiętać, że List, bardziej niż 

nauki albo treści do opanowania i powtarzania, stara się nam przekazać doświadczenie 

albo, w przekładzie na język Jana:  

odrodzenie,     światło łaski,     nowe mieszkanie. 

 

W decydującym momencie List św. Jana chce, abyśmy wrócili do tajemnicy 

tamtego pokoju, gdzie po raz pierwszy objawiona została największa miłość, jak 

czytamy w czwartej Ewangelii: 

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 

przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to,                         

co wam przykazuję. 

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale 

nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko,                           

co usłyszałem od Ojca mego. 

 

A oto echo tamtych słów Jezusa, przekazane w Liście: 

Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także 

winniśmy oddać życie za braci. 

 

Oddać życie! Za przyjaciół, za braci, za świat. To daje nam do zrozumienia Jan. 

 



A jeśli pytamy o znaki, które umacniają wiarę, pojawia się odpowiedź na nasze 

wątpliwości i na teorie Cerynta: 

Jezus Chrystus jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie 

tylko w wodzie, lecz w wodzi i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest 

prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej                     

w jedno się łączą.  

Tym, którzy sądzą, że można oddzielnie traktować tajemnicę Jezusa,  

❖ człowieka i Boga,  

❖ Logosu i ciała,  

❖ Ducha i krwi,  

Jan powtarza że nie jest to możliwe, bowiem świadectwo jest spójne. 

Jezus przyszedł nie tylko przez wodę chrztu, ale również przez krew na krzyżu, a 

Duch chrztu jednoczył i przygotowywał tajemnicę. 

Chwały i krzyża nie da się rozdzielić, ponieważ krew nie jest 

upokorzeniem ani okupem, lecz objawieniem Miłości. 

 

Jan zrozumiał to dopiero pod krzyżem, kiedy w jednej chwili zobaczył zjednoczone 

trzy pierwiastki: Ducha, wodę i krew. 

A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: "Dokonało się!". I skłoniwszy głowę, 

oddał ducha. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jaki 

i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa                   

i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy 

włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. 

Jestem przekonany, że dokładnie w tej chwili Jan się odrodził. 

To było jak porażenie piorunem. Zanurzony w ciemności śmierci tego, którego 

miłował, w mgnieniu oka dojrzał nowe światło, zdolne przemienić i oświecić każdą 

najmniejszą chwilę z Nim spędzoną. 

Chcę więc jeszcze raz zacytować jego świadectwo: 

Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe.                  

On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli.  

Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo:  

Kość jego nie będzie złamana. 

I znowu w innym miejscu mówi Pismo:  

Będą patrzeć na Tego, którego przebili. 



Z trudem dochodzi się do końca pięciu rozdziałów Pierwszego Listu. 

Trudno zaprzeczyć, że jest to tekst tylko pozornie łatwy. Wymaga długotrwałej 

uwagi, aby zdołać pojąć światło, które go przenika. 

 

A na koniec może zada nam to samo pytanie Jezusa:  

➢  a czy ty Mnie kochasz? 

To my musimy odpowiedzieć, jak biedny Piotr albo ulubieniec Jan! 

 

Dobrej lektury! 

 

 

 

 


