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Sekwencja dni objawienia - J 1,19–2,12 

 

Pierwsza część Ewangelii, „Księga Znaków” (J 1–12), opowiada o publicznej 

działalności Jezusa. Jej początkowa sekcja (1,19–4,54) zawiera serię wydarzeń 

i dialogów, które toczą się, gdy Jezus wędruje między Judeą i Galileą – w tych 

fragmentach ludzie otrzymują zaproszenie, by uwierzyć w Jezusa. 

     Jan 1,19–51 opowiada o czterech następujących po sobie dniach objawienia, 

w których przedstawiane są różne aspekty tożsamości Jezusa. Ta sekwencja osiąga swój 

punkt kulminacyjny i dopełnienie na weselu w Kanie (2,1–12). Opowiadając o tych 

dniach, Jan zapoznaje nas z Jezusem, przedstawia Jego tożsamość oraz rolę w boskim 

planie w serii tytułów: Baranek Boży, Mesjasz, Syn Boży i Syn Człowieczy. 

 

Pierwszy dzień objawienia: Jan Chrzciciel, świadek Pana  (J 1,19–28) 

 

ST: Pwt 18,15–20; 2 Krl 1,3–8; Iz 40,1–5; Ml 3,23–24 

NT: Mt 3,1–12; 17,10–13 

KKK: Jan Chrzciciel, 717–720 

Lekcjonarz: trzecia niedziela Adwentu (rok B) 

 

[2,19-21]  Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy 

kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?”, on wyznał, a nie zaprzeczył, 

oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem”. Zapytali go: „Cóż zatem? Czy jesteś 

Eliaszem?” Odrzekł: „Nie jestem”. „Czy ty jesteś prorokiem?” Odparł: „Nie!”. 

 

Ewangelista przedstawia nam świadectwo Jana Chrzciciela. Świadectwo to ważne 

pojęcie w Czwartej Ewangelii. Zamiast używać terminu „ewangelizować”, Jan mówi 

o „dawaniu świadectwa”, co w kontekście chrześcijańskim sugeruje nie tylko osobistą 

wiedzę z pierwszej ręki, lecz także wystawienie na ryzyko wszystkiego, czym się jest 

i co się posiada1. 

 
1 Greckie słowo na określenie „świadectwa” (martyria) jest podstawą dla łacińskiego słowa martyr (ang. 
martyr) – „męczennik” 



 

   Żydzi posyłają do Jana z pytaniem, czy jest on – albo czy myśli, że jest – jedną 

z tych postaci, których spodziewano się na końcu czasów. W żydowskiej starożytności 

nie było jednolitych oczekiwań co do mesjańskiej osoby, a rozmaitość tytułów w tej 

części Ewangelii (Mesjasz, Eliasz, prorok) odzwierciedla różnorodność oczekiwań 

związanych z końcem czasów. Jan Chrzciciel otwarcie wyznaje: Nie jestem 

Mesjaszem, zbawicielem obiecanym przez Boga. 

      Wysłannicy z Jerozolimy pytają zatem: Czy jesteś Eliaszem? Niektóre biblijne 

proroctwa głosiły, że prorok Eliasz powróci przed nadejściem końca czasów, by ocalić 

lud i ukarać grzeszników.  

Prorok Malachiasz tak przedstawia rolę Eliasza u kresu czasów:  

    Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia 

wielkiego i strasznego. I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, 

abym nie przyszedł i nie poraził ziemi [izraelskiej] przekleństwem (Ml 3,23–24; 

zob. Syr 48,4.10). 

     Jak relacjonują Mateusz i Marek, sposobem życia i ubiorem Jan Chrzciciel 

przypomina Eliasza (por. 1 Krl 18 i Mt 3,4). Tu on sam zaprzecza, że jest dosłownie 

prorokiem Eliaszem; ale u synoptyków Jezus wypowiada się o nim jako o Eliaszu 

(Mt 17,11–13) w tym sensie, że Jan Chrzciciel działa „w duchu i mocy Eliasza”                        

(Łk 1,17)2. 

     Jan Chrzciciel zaprzecza także, że jest prorokiem. W Pwt 18,15 Mojżesz mówi: 

„[W]zbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz 

słuchał”. Ten tekst stanowił podstawę oczekiwań na przyjście proroka takiego jak 

Mojżesz, mesjańskiej postaci. Później w Ewangelii wielu ludzi myśli, że to Jezus jest 

owym mesjańskim prorokiem (6,14–15; 7,40). 

 

[2,22-23]  Powiedzieli mu więc: „Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź 

tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?” Powiedział: „Jam 

głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok 

Izajasz”..  

Gdy wysłannicy proszą Jana Chrzciciela, by sam siebie określił, on odpowiada 

słowami, które w Izraelu porywają wiele serc:  

Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział 

prorok Izajasz. Jan Chrzciciel przywołuje pierwsze wersety z Iz 40.  

 
2 KKK, 718 



Ten tekst jest cytowany w zwojach znad Morza Martwego, jako wyraz tęsknoty za 

„pociechą Izraela” (Łk 2,25) – nadziei, że Bóg wypełni swoje obietnice i ocali swój lud 

od kary przewidzianej przez przymierze3.  

Odnosząc te słowa do siebie, Jan Chrzciciel budzi w wielu sercach nadzieję na to, że 

obiecany czas zbawienia jest bliski. 

 

 [2,24-28]  A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają 

już wina. 

Wysłannicy z Jerozolimy to nie tylko „kapłani i lewici” (1,19), lecz także 

faryzeusze.  

Ich pytanie: Czemu zatem chrzcisz?, jest poszukiwaniem podstaw władzy Jana 

Chrzciciela i powodu jego działalności. Jan Chrzciciel w odpowiedzi wskazuje na 

godność Tego, który idzie po nim, i zaznacza, że on sam jest mniej niż Jego 

niewolnikiem (któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego 

sandała).  

Pierwszy dzień kończy się wzmianką o miejscu działalności Jana Chrzciciela: 

w Betanii, po drugiej stronie Jordanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 W zwojach znad Morza Martwego (rękopisach z Qumran); zob. 1QS 8.12-14 
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Drugi dzień objawienia: świadectwo Jana Chrzciciela o Jezusie  (1,29–34) 

 

ST: Wj 12,1–13; Kpł 1,10–13; Iz 11,1–9; 52,13–53,12 

NT: Mt 3,13–17; 1 P 1,17–21; Ap 5,1–14 

KKK: Jezus Jedyny Syn Boży, 441–445; chrzest Jezusa, 535–537, 1223–1225; 

Baranek Boży, 608; śmierć Chrystusa jako jedyna i ostateczna ofiara, 613–614 

Lekcjonarz: druga niedziela zwykła (rok A) 

 

[1,29] Nazajutrz zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa, i rzekł: 

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. 

 

     W Prologu zaznaczono, że podstawową rolą Jana Chrzciciela jest „świadczenie” 

albo dawanie świadectwa o Jezusie (1,6–8.15). Teraz, w drugim dniu, Jezus pojawia się 

w Ewangelii po raz pierwszy, a Jan Chrzciciel daje o Nim świadectwo.  

    Ewangelista rozpoczyna od frazy, która wielokrotnie powraca w Ewangelii: ktoś 

widzi inną osobę i coś o niej mówi (1,29.36.47; 19,26–27).  

    Jest to formuła objawieniowa: jedna osoba widzi inną i następnie objawia rolę tej 

osoby w planie Bożym.  

    W tym pierwszym przypadku Jan Chrzciciel dostrzega Jezusa i oznajmia: „Oto 

Baranek Boży, który gładzi grzech świata”.  

W tytule Baranek Boży kryje się kilka biblijnych aluzji4.  

Po pierwsze, baranek jest w centrum liturgii Paschy, która celebruje exodus, 

potężne Boże dzieło wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej (Wj 12,1–13). Autorzy 

Nowego Testamentu przedstawiają Jezusa jako nowego Baranka Paschalnego, którego 

ofiarnicza śmierć przynosi uwolnienie z grzechu i pojednanie z Bogiem (J 19,14.36;                 

1 Kor 5,7; 1 P 1,19; Ap 5,9).  

 
4 KKK, 608 



Po drugie, tytuł ten nawiązuje do świątynnego systemu składania ofiar, w którym 

baranki, tak samo jak inne zwierzęta i wartościowe przedmioty, były składane w świętej 

ofierze ku czci Boga. „Baranek” zatem przywołuje ofiarę ze zwierząt, przynoszącą 

rytualne obmycie z win i pojednanie z Bogiem (Kpł 1,1–13). Jezus jednak nie jest po 

prostu kolejną liturgiczną ofiarą, On jest Barankiem, który ostatecznie gładzi grzechy 

i zło ciążące na całym ludzkim rodzaju oraz przynosi pełne pojednanie z Bogiem 

(zob. Tło biblijne na s. 163)5.  

Po trzecie, księga Izajasza przywołuje Cierpiącego Sługę Pana, który idzie na 

śmierć, by zyskać przebaczenie dla grzechów innych, jak „baranek na rzeź 

prowadzony” (Iz 53,7). Ponieważ Jezus, mówiąc o swojej śmierci, odwołuje się do 

figury Cierpiącego Sługi (J 3,14–15; 8,28; 12,32; zob. Iz 52,13), możemy upatrywać 

w tytule „Baranek” nawiązanie do tegoż Sługi. 

 

[1,30]  To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który 

mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie.  
 

Jan Chrzciciel mówi następnie o boskiej godności Jezusa: Po mnie przyjdzie Mąż, 

który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie6.  

Te słowa przywołują Prolog. Boskie Słowo istniało odwiecznie u Boga Ojca, zanim 

zaistniało stworzenie (1,1). To właśnie ze względu na preegzystencję Słowa Jan 

Chrzciciel powtarza świadectwo z 1,15: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, 

który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. 

 

 

TŁO BIBLIJNE:  Biblijna obietnica zesłania Ducha Świętego 

Wielu biblijnych proroków nauczało, że Bóg, gdy dopełni swojego ostatecznego 

dzieła zbawienia na końcu czasów, wyleje Ducha Świętego (Iz 32,15; 44,3; Ez 36,24–

28; 39,29; Jl 3,1–2; Za 12,10). Ezechiel mówi, że Bóg obdarzy swoim Duchem swój lud 

odkupiony, gdy zawrze z nim nowe przymierze: „Ducha mojego chcę tchnąć w was 

i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według 

nich postępowali” (Ez 36,27). Podobnie przemawiał Pan przez proroka Joela: 

   I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze 

prorokować będą, starcy wasi będą śnili, (…) wyleję Ducha mego w owych dniach 

(Jl 3,1–2). 

 

 
5 Fraza „gładzi grzechy” przywołuje znaną biblijną metaforę, która 
6 Por. Mt 3,14-15 



 Zwrot „wyleję ducha” to zapowiedź przyszłego różnorodnego błogosławieństwa.  

Pośród błogosławieństw związanych z wylaniem Ducha Świętego są następujące: 

pojednanie z Bogiem (Iz 44,3–5; Ez 39,29); oczyszczenie z grzechów i powtórne 

stworzenie przez Boga (Ez 36,25–27; 37,9–10.14); stworzenie posłusznych serc, które 

są otwarte i zdolne do miłości oraz błagalnej modlitwy (Ez 36,26–27; Za 36,24–28); 

dary charyzmatyczne, takie jak prorokowanie (Jl 3,1–2).  

Gdy ta obietnica wypełniła się w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, została nam 

objawiona jako osobowa obecność samego Ducha Świętego we wnętrzu wierzących, 

Ducha, który oświeca, umacnia i daje radość. 

 

  

[1,31-34]  Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym 

celu, aby On się objawił Izraelowi”. Jan dał takie świadectwo: „Ujrzałem 

Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go 

przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, 

powiedział do mnie: »Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego 

i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym«. Ja to 

ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”. 
 

Jan Chrzciciel wyznaje także, że nie znał Jezusa, chociaż jego powołaniem było 

głoszenie, aby Ten, który ma przyjść, objawił się Izraelowi. Dopiero gdy chrzcząc 

Jezusa, zobaczył zstępującego nań i spoczywającego na Nim Ducha Świętego, 

przypomniał sobie słowa Boga: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego 

i spoczywającego na Nim, jest Tym. 

Zstąpienie i spoczywanie Ducha Świętego na Jezusie jest wypełnieniem obietnicy 

Bożej zawartej w Księdze Izajasza 11,2 o przyszłym doskonałym królu: „I spocznie na 

ni[m] Duch Pański”.  

Przez tego obiecanego króla „kraj się napełni znajomością Pana” (Iz 11,9). Ten, na 

którym spoczął Duch Święty, przyniesie pokój i napełni ludzi znajomością Pana, 

ponieważ jest Tym, który chrzci Duchem Świętym.  

To znaczy, że Jezus ześle Ducha Świętego, by zamieszkał w Jego ludzie i oczyścił 

go – tak brzmi obietnica złożona przez Boga, która miała się wypełnić na końcu czasów 

(zob. Tło biblijne na s. 19). Namaszczony i napełniony Duchem Świętym Jezus może 

wylewać Ducha Świętego na ludzi7.  

 
7 Zob. KKK, 536 



Ujrzawszy Ducha Świętego zstępującego i spoczywającego na Jezusie, Jan 

Chrzciciel świadczy o prawdziwej rzeczywistości Jezusa: On jest Synem Bożym8. 

 

 

"Ewangelia według Jana"                                                              
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Francis Martin, William M. Wright IV.  Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      
 

 

Trzeci dzień objawienia: pierwsi uczniowie (J 1, 35-42) 

 

ST: Rdz 17,3-8; 32,24-31 

NT: Mt 16,13-20 

KKK: pragnienie Boga,27-30; tytuł "Chrystus",436-439 

Lekcjonarz: druga niedziela zwykła (rok B) 

 

[1,35-36]  Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi 

uczniami i gdy zobaczył przychodzącego Jezusa, rzekł: "Oto Baranek Boży". 

 

Trzeci dzień zaczyna się tą samą formułą objawieniową, która otwierała poprzedni 

dzień (1,29): "widziałem i mówię". Jan - a wraz z nim jego dwaj uczniowie stojący 

obok - widzi przechodzącego Jezusa i znów mówi o Jego roli w boskim planie:                      

Oto Baranek Boży. 

 

Żywa tradycja: Papież Benedykt XVI o "chrzcie w Duchu Świętym" 

"Duch uświęca osobę i jednocześnie czyni ją żywym członkiem mistycznego Ciała 

Chrystusa, współpracownikiem misji, jaką jest dawanie świadectwa Jego miłości. 

Urzeczywistnia się to poprzez sakramenty inicjacji chrześcijańskiej (...). 

Dziś chcę do tego zachęcić wszystkich: odkrywajmy, drodzy bracia i siostry, jak 

pięknie jest otrzymać chrzest w Duchu Świętym; uświadamiajmy sobie, że nasz chrzest 

i bierzmowanie są niewyczerpanym źródłem łaski"9. 

 
8 Zob. KKK, 444 
9 Papież Benedykt XVI, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański w święto Zesłania Ducha Świętego, 11 maja 

2008. Wyrażenie "chrzest w Duchu Świętym" odnosi się do łaski bycia wewnętrznie świadomym działania Ducha 
Świętego. (...) 



 

[1,37-39]  Dwaj uczniowie usłyszeli jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, 

odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: "Czego szukacie?" 

Oni odpowiedzieli 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. Było to około godziny dziesiątej.  

 

Wtedy wydarza się coś nowego. Słysząc świadectwo Jana Chrzciciela o Jezusie, dwaj 

stojący obok mężczyźni rozpoczynają swoją drogę ucznia: poszli za Jezusem. 

Wówczas Jezus (...), odwróciwszy się, wypowiedział swoje pierwsze słowa w tej 

Ewangelii - zadał tym dwu pytanie, przed którym staje każdy człowiek:  

Czego szukacie? 

Odpowiadając Mu, ale myśląc o Nim bardziej jako o nauczycielu niż o Panu, pytają: 

Rabbi! - to znaczy : Nauczycielu - gdzie mieszkasz? 

Odpowiedź Jezusa jest zarówno zaproszeniem, jak i obietnicą: Chodźcie,                           

a zobaczycie. 

I owi dwaj uczniowie tego dnia pozostali u Niego, przez cały dzień, aż do godziny 

dziesiątej10. 

Grecki czasownik tłumaczony jako "pozostawać" (meno) jest u Jana nacechowany 

teologicznie. Gdzie indziej zostaje przetłumaczony jako "trwać, wytrwać". 

Jezus używa tego słowa, aby wyrazić swoją intymną relację z Ojcem, boską komunię 

(14,10; 15,10), do której powołuje swoich uczniów (15,9). 

Ci dwaj uczniowie, zobaczywszy, gdzie mieszka, nie tylko dowiedzieli się, gdzie 

Jezus przebywa w ziemskim sensie, ale zaczęli też odkrywać Jego prawdziwe, duchowe 

zamieszkiwanie u Ojca. 

 

[1,40-42]  Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był 

Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: 

"Znaleźliśmy Mesjasza" - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A 

Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: "Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty 

będziesz nazywał się Kefas" - to znaczy: Piotr. 

 

Jednym z tych dwóch był Andrzej. Zaraz po tym, jak przyszli oni do Jezusa dzięki 

świadectwu Jana Chrzciciela, widzimy ich, jak przyprowadzają do Niego innych, dzięki 

własnemu świadectwu. 

 
10 To znaczy do czwartej po południu - przyp. tłum. 



Andrzej spotyka najpierw swego brata [Szymona]. Mówi mu, że on i jego 

towarzysz znaleźli Mesjasza. 

Choć dziś trudno jest nam sobie wyobrazić moc tego roszczenia wygłoszonego 

wobec Żyda z pierwszego wieku, jego znaczenie jest jasne: Bóg przychodzi oto w tym 

człowieku, by dotrzymać swoje obietnicy danej Izraelowi11. 

Następnie Andrzej prowadzi Szymona do Jezusa i znów odnajdujemy formułę 

objawieniową, w której jedna osoba widzi inną i mówi, jaka jest jej rola w Bożym planie 

(1,29.36): "widziałem i mówię". 

Jezus, wejrzawszy na Szymona, powiedział: "Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty 

będziesz nazywał się Kefas" - to znaczy: Piotr12. 

Jezus ogłasza oto Piotrowi jego rolę w Bożym planie: jak niegdyś  

❖ Abram stał się Abrahamem (Rdz 17,5: "Nie będziesz więc odtąd nazywał się 

Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów"), 

a  

❖ Jakub Izraelem (Rdz 32,29: "Powiedział: Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz 

Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś"), tak teraz  

Szymon staje się Kefas, "Skałą", fundamentem Kościoła, który zbuduje Chrystus (Mt 

16,18). 

W zakończeniu Ewangelii Jezus powierzy Piotrowi swoje owce i da mu szczególny 

udział w swojej roli Dobrego Pasterza (21,15-19). 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (J 1,35-42) 
 

Pierwsze słowa, jakie Jezus wypowiada w tej Ewangelii, to pytanie skierowane do 

dwóch uczniów: "Czego szukacie?" (1,38).  

To samo pytanie zostaje zadane każdemu z nas:  

➢ Czego szukamy w życiu?  

➢ Co uczyni nas naprawdę szczęśliwymi i spełnionymi? 

Ważną częścią dobrej nowiny jest to, że tylko w Bogu może człowiek znaleźć swoją 

doskonałość i spełnienie (KKK, 27-30). 

 
11 KKK, 436 
12 "Kefas" pochodzi od kephas, greckiej formy aramejskiego słowa kepha; podobnie jak greckie słowo petra                        
(z którego wywodzi się imię "Piotr") oznacza ono "skałę". Paweł nazywa Szymona Piotra tym aramejskim 
imieniem w 1 Kor 1,12; 15,5; Ga 2,9.11. 



Bóg stworzył nas w taki sposób, że tylko On - nie żadna istota stworzona, choć 

wszystkie są na swój sposób dobre - może w pełni zaspokoić naszą głęboką tęsknotę. 

Święty Augustyn wyraził to w sławnym zdaniu:  

"Ty sprawiłeś sam, że sławić Cię jest błogo. Stworzyłeś nas bowiem jako 

skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie"13. 

Jesteśmy zaproszeni, by odnaleźć siebie w tych dwu uczniach z Ewangelii i przyjąć 

zaproszenie Jezusa: "Chodźcie, a zobaczycie" (1,39), 

Ponieważ tylko14  

przychodząc do Jezusa - Słowa, które stało się ciałem - i mieszkając w Nim, 

odnajdziemy spełnienie i szczęście, do których jesteśmy stworzeni. 
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Czwarty dzień objawienia: uczniowie w Galilei (1,43–51)  

 

ST: Rdz 28,10–19; Ps 32,1–2; Dn 7,13–14 

NT: Mk 1,16–20; Łk 6,12–16 

KKK: aniołowie, 328–336 

Lekcjonarz: święto św. Bartłomieja; święto Archaniołów; msza o powołania 

kapłańskie i zakonne 

 

[1,43-44] Nazajutrz [Jezus] postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus 

powiedział do niego: „Pójdź za Mną!”. Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta 

Andrzeja i Piotra. 

 

 
13 Św. Augustyn, Wyznania I,1, s.5 
14 Podkr. M.K. 



Zebrawszy uczniów, Jezus poszedł z nimi na północ, do Galilei.  

W poprzednich dniach (1,29.35) powołanie dokonywało się przez świadectwo 

innych. Pierwsi dwaj uczniowie przyszli do Jezusa po usłyszeniu świadectwa Jana 

Chrzciciela, następnie Andrzej przyprowadził do Jezusa Piotra. Teraz, na wzór 

podobnych narracji synoptycznych (zob. Mk 1,16–20), Jezus sam powołuje Filipa: 

Pójdź za Mną!  

Filip mieszkał w Betsaidzie, dość dużej miejscowości położonej na północnym 

krańcu Jeziora Galilejskiego, która jest miastem rodzinnym także Andrzeja i Piotra. 

 

[1,45]  To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który 

mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie.  
 

Tam Filip spotyka Natanaela (Natanael jest tradycyjnie utożsamiany ze 

św. Bartłomiejem, jednym z dwunastu Apostołów; zob. Łk 6,14) i zaświadcza 

o mesjańskiej tożsamości Jezusa: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz 

w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa z Nazaretu.  

Filip, odkąd spotkał Jezusa, widzi w Nim wypełnienie obietnic Bożych zawartych 

w Piśmie Świętym, czyli Tego, który ma działać na rzecz swojego ludu.  

Istnieje pewna wspólna wszystkim rzeczywistość, przekraczająca poszczególne 

wielkie postaci z historii ludu Bożego, rzeczywistość zapowiadana w dziejach 

patriarchów i proroków, ujawniająca się w „ubogich” Izraela, szczególnie wiernych 

Panu i od Niego zależnych (Ps 10,17; 14,6) i widoczna w losach sprawiedliwych 

królów.  

Owa rzeczywistość wiąże się z Tym, który ma nadejść, z upragnioną postacią 

mistycznych tęsknot; opisywały go proroctwa, zapowiadały modlitwy, grzesznicy 

wychwalali Jego miłosierdzie. To Ten, o którym pisali Mojżesz i prorocy, a my – jak 

oświadcza Filip – Go znaleźliśmy! To Jezus z Nazaretu. 

 

[1,46]  To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który 

mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie.  
 

Natanael jest jednak nieco rozczarowany, ponieważ szacuje Jezusa po Jego ludzkim 

pochodzeniu. Czy może być co dobrego z Nazaretu?  

W Ewangelii Jana temat tożsamości Jezusa w kontekście Jego pochodzenia powraca 

często (7,27–28; 8,14; 9,29–30).  

Odpowiedź Filipa na wątpliwość Natanaela, wygłoszoną tonem wyższości, jest 

echem odpowiedzi Jezusa udzielonej pierwszym dwu uczniom: Chodź i zobacz! 
 



[1,47-50]  Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział 

o nim: „Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do 

Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, 

zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem”. Odpowiedział Mu 

Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!” 

Odparł mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię 

pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”..  
 

Raz jeszcze powraca tu formuła objawieniowa „widzi i mówi” (1,29.36.42): Jezus 

widzi, jak Natanael podchodzi do Niego, i mówi o nim: „Oto prawdziwy 

Izraelita, w którym nie ma podstępu”.  

Natanael jest wiernym synem Izraela, jednym z tych, o których psalmista może 

powiedzieć: „Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, w którego 

duszy nie kryje się podstęp” (Ps 32,2).  

Natanael pyta, skąd Jezus go zna, i Jezus daje dowód tego, że wie znacznie więcej, 

niż Natanael jest w stanie pomyśleć: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy 

byłeś pod figowcem. W niektórych tekstach biblijnych przebywanie w cieniu figowca 

symbolizuje pokój czasów mesjańskich (Mi 4,4; Za 3,10)38.  

Słowa Jezusa – prorocka zapowiedź udziału w czasach mesjańskich – wstrząsają 

Natanaelem; w odpowiedzi ogłasza on Jezusa Mesjaszem: Rabbi, Ty jesteś Synem 

Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!  

Pełna treść tych tytułów objawi się, kiedy Jezus powstanie z martwych. Natanael 

czyni jednak wielki krok na drodze poznania i zostaje nagrodzony uroczystą obietnicą 

Jezusa: Zobaczysz jeszcze więcej niż to. 

 

 

TŁO BIBLIJNE:  Syn Człowieczy 

We wszystkich ewangeliach Jezus często nazywa siebie Synem Człowieczym (u Jana 

3,13–14; 5,27; 6,27.53.62; 8,28; 9,35; 12,23.34; 13,31). Wyrażenie „Syn Człowieczy” 

(hebr. ben’adam) jest często synonimem „istoty ludzkiej” (Iz 56,2; Ez 2,1).  

Bardziej trafnym kontekstem dla zrozumienia użycia tego słowa przez Jezusa jest Dn 

7,13–14. Daniel otrzymał apokaliptyczną wizję ostatecznego pokonania zła przez Boga, 

w której Ktoś „jakby Syn Człowieczy” pojawia się na obłokach nieba, a Bóg powierza 

mu trwające na wieki i obejmujące wszystko królestwo (Dn 7,13–14).  

W innych żydowskich pismach apokaliptycznych Syn Człowieczy jest 

przedstawiany jako preegzystująca postać niebiańska, która na końcu czasów działa 



w imieniu Boga, zwyciężając zło i dokonując Bożego sądu nad światem (np. 1 Księga 

Henocha 46,3–5; 62,5–16; 4 Księga Ezdrasza 13,3–13.25–26).  

Jezus, mówiąc o sobie jako o Synu Człowieczym w Czwartej Ewangelii, przywołuje 

ten właśnie kontekst, aby przedstawić siebie jako wcielone objawienie się Boga, który 

zstąpił z nieba i którego przyjście na świat przyniesie sąd. 

 

  

[1,51]  Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 

wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących 

i zstępujących nad Syna Człowieczego”. 
 

Jezus mówi: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa 

otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna 

Człowieczego.  

Te słowa, skierowane do wszystkich uczniów, stanowią ostatni etap rozwijanego 

stopniowo objawienia się Jezusa w tym rozdziale i wprowadzenie do reszty Ewangelii. 

Od początku opowiadania w 1,19 Jezus jest określany przez innych serią tytułów: 

„Baranek Boży” (1,29.36), „Syn Boży” (1,34.49), „Rabbi” (1,38), „Mesjasz” 

(1,14), „ten, o którym pisał Mojżesz” (1,45), „Król Izraela” (1,49).  

Ostatni tytuł w tej sekwencji, Syn Człowieczy, jest szczególnie ważny, skoro określa 

się nim sam Jezus. 

 Wzmianka o aniołach wstępujących i zstępujących z nieba to nawiązanie do teofanii, 

czyli ukazania się Boga, Jakubowi w Betel (Rdz 28,10–19).  

Bóg ukazał się Jakubowi we śnie i włączył go w obietnicę przymierza daną wcześniej 

Abrahamowi i Izaakowi. Jakub, zbudziwszy się, zawołał: „O, jakże miejsce to 

przejmuje grozą! Prawdziwie jest to dom Boga i brama nieba!” (Rdz 28,17). 

Namaścił kamień oliwą i nazwał to miejsce „Betel”, co oznacza „Dom Boga” (28,18–

19). 

 

ŻYWA TRADYCJA: Aniołowie 

Recytując Wierzę w Boga podczas każdej niedzielnej mszy, wyznajemy wiarę 

w Boga jako Stwórcy „wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych”. Stworzenie 

„niewidzialne” to stworzenie duchowe – to znaczy niematerialne – jego częścią są istoty 

będące czystymi duchami, znane jako aniołowie. 

     „Istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo Święte nazywa zazwyczaj 

aniołami, jest prawdą wiary” (KKK, 328). „W całym swoim bycie aniołowie są 

sługami i wysłannikami Boga. Ponieważ zawsze kontemplują oblicze »Ojca… który 



jest w niebie« (Mt 18,10), są wykonawcami Jego rozkazów, »by słuchać głosu Jego 

słowa« (Ps 103,20)” (KKK, 329).  

     „Życie ludzkie od dzieciństwa aż do zgonu jest otoczone opieką 

i wstawiennictwem aniołów (por. Mt 18,10; Łk 16,22; Ps 34,7; 91,10–13; Hi 33,23–

24; Za 1,12; Tb 12,12)” (KKK, 336) 

 

Jezus, przywołując opowieść o Jakubie, w swój tytuł „Syn Człowieczy” włącza dwa 

ważne wątki.  

Pierwszy to objawienie. W Betel Pan objawił siebie Jakubowi we śnie; teraz objawia 

siebie bezpośrednio i fizycznie w Jezusie.  

Drugi wątek to miejsce zamieszkania Boga. Jakub mówi o miejscu, gdzie ukazał mu 

się Pan, jako o Betel, czyli „Domu Boga”. Teraz „Słowo stało się ciałem i zamieszkało 

wśród nas” (1,14).  

Jezus jest bezpośrednim, fizycznym zamieszkaniem Boga pomiędzy ludźmi. 

Ponieważ Bóg przyjął naturę ludzką w Jezusie, Jezus objawia Boga w nowy, 

przewyższający wszystko sposób.  

Wcielone Słowo to nowy „Dom Boga” – tu chwała Pana jest obecna i dostępna 

zmysłom – i „brama nieba” (Rdz 28,17).  

Wypełnienie Jezusowej obietnicy – objawienia się Boga w Nim, w Jezusie, który 

staje się dla ludzkości bramą do nieba – będzie treścią reszty Ewangelii. 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (1,43–51) 

 

   Cztery dni przedstawione w 1,19–51 to rozwijające się objawienie Jezusa 

Chrystusa.  

Z objawieniem się Jezusa nierozerwalnie związane jest powołanie uczniów. 

Najpierw dwóch mężczyzn idzie za Jezusem na słowo Jana Chrzciciela. Spotkali oni 

Jezusa i pozostali z Nim przez cały dzień. Jeden z nich, Andrzej, jest gotów do aktu 

wiary w Jezusa i przyprowadza do Niego Piotra. Jezus osobiście powołuje Filipa, a Filip 

powołuje Natanaela. We wszystkich tych opowieściach ludzie działają pod wpływem 

sięgającego do głębi przyciągania Jezusa. 

Jezus powołuje każdego z nas do intymnej więzi ze sobą.  

To powołanie jest dla nas wezwaniem, by wyjść ze swojej strefy komfortu i być Mu 

posłusznym. Na początku może to oznaczać po prostu rozpoczęcie życia modlitwy, 

zawrócenie z drogi grzechu albo pojednanie się z kimś.  



Powołanie to, ponieważ jest boskie, ma tajemniczą moc przyciągania i niesie 

obietnicę, która na początku może być ledwie słyszalna.  

Jeśli wykonamy krok w kierunku Jezusa – jeśli zaczniemy się modlić, robić coś, 

o czym wiemy, że On tego chce – to tak samo jak pierwsi uczniowie poznamy Go lepiej 

i „pozostaniemy” z Nim. 

 

 

 

 

 


