
Rozważanie Ewangelii Jana  

 

Jana 1,1-18 

 

„Jednorodzony Syn, który objawił Ojca” – tak można by krótko streścić Ewangelię 

Jana (w. 18, por. 1 Jana 4,9). Już pierwszy werset tej Ewangelii, w którym każde 

słowo jest tak ważne, że wymagałoby oddzielnej analizy, przedstawia nam Syna jako 

Słowo, wieczną Osobę, odrębną w Bóstwie, i jednocześnie będącą Bogiem. Tak 

daleko, jak tylko może sięgnąć nasz rozum, Słowo było (Ps. 90,2). Jednak to 

stwórcze Słowo, jedyne źródło życia i światłości nie mówiło do nas z nieba, lecz 

przyszło na świat (w. 9), poddając się ziemskim ograniczeniom czasu i przestrzeni. 

Pozostaje to niezgłębioną tajemnicą, że Słowo stało się ciałem (w. 14, 1. Tym. 3,16). 

Nie przybyło Ono jak chyży posłaniec, który niezwłocznie powraca do Tego, który Go 

posłał. On zamieszkał (dosł. rozbił namiot) pomiędzy nami, nie przestając ani na 

chwilę „być na łonie Ojca” (w. 18). Wszystko, czym Bóg jest w swej naturze – 

miłością i światłością (łaską dla serca grzesznika, a prawdą dla jego sumienia), 

przyszło do nas i zajaśniało w tej wspaniałej Osobie. Lecz moralność człowieka 

będącego w ciemności nie dostrzegła prawdziwej Światłości (w. 5), świat nie poznał 

swego Stwórcy. Swoi (Jego naród) nie przyjęli swojego Mesjasza (w. 11). A Ty, 

czytelniku, czy Go przyjąłeś? Jeśli tak, to masz prawo nazywać siebie dzieckiem 

Bożym (w. 12; Gal. 3,26). 

 

 

Jana 1,19-34   

 

Żydowscy kapłani i lewici nie udali się do Jana Chrzciciela z powodu ciążących im 

grzechów, lecz by zaspokoić swą ciekawość i dowiedzieć się, kim tak naprawdę on 

jest. Ich dociekliwość, być może spowodowana pewnego rodzaju niepokojem, daje 

Janowi sposobność skierowania swego przesłania również do nich (por. 1. Piotra 

3,15). Lecz to, co ma im do powiedzenia, nie dotyczy wszakże jego osoby (w. 22). 

On jest tylko głosem. Jest „posłany od Boga … aby zaświadczyć o światłości” (w. 6–

7). Pamiętajmy o tym, że wszyscy odkupieni są powołani do tego, aby świadczyć o 

światłości, przede wszystkim postępując „jako dzieci światłości” (Efez. 5,8). Sami z 

siebie niezdolni do niczego, są jedynie narzędziami, które przyczyniają się do tego, 

by Chrystus, moralna światłość świata, mógł być poznawany. 

 



Bóg już wcześniej objawił swemu słudze Janowi, jak ma rozpoznać Tego, którego ma 

wskazać ludowi. Dlatego gdy pojawia się Pan Jezus, Jan woła: „Oto Baranek Boży!” 

Bóg zatroszczył się o świętą Ofiarę, która miała zgładzić grzech świata. Lecz cóż to 

była za ofiara! Ten, który się nią stał, był oczekiwany od chwili upadku człowieka, 

przepowiadany przez proroków i to na Niego wskazywały starotestamentowe 

symbole (Izaj. 53; 2. Mojż. 12,3). Sam Syn Boży przychodzi, aby stać się Barankiem 

(w. 34). 

 

Jana 1,35-52 

 

Obecność Jezusa – a nie tylko znak, który otrzymał z góry (w. 33) – sprawia, że w 

sercu Jana jest pewność i radość (w. 36); te dwie rzeczy zawsze przemawiają do 

innych. Dwaj uczniowie Jana słysząc jego wyznanie, przyłączają się do Jezusa. Idąc 

za nim, cieszą się, że mogą być z Nim – podobnie jak my dzisiaj cieszymy się Jego 

obecnością stosownie do obietnicy z Mat. 18,20. Andrzej jest dla nas pięknym 

przykładem. Przyprowadza do Pana Jezusa „swego brata, Szymona”. Również i my, 

zanim zaczniemy sięgać dalej w służbie dla ewangelii, pomyślmy o tych z naszych 

bliskich, którzy nie znają jeszcze Pana. Poza tym jest on uczniem, który nie 

eksponuje swej osoby, a jednak to, co czyni tego dnia, będzie miało dalekosiężne 

skutki – Szymon stanie się wkrótce apostołem Piotrem. Filip odpowiada na głos 

powołującego go Pana i z kolei sam mówi Natanaelowi o Nazareńczyku, który jest 

obiecanym Mesjaszem. Jednak żaden argument nie przemawia tak skutecznie, jak 

proste zaproszenie: „Pójdź i zobacz!”. 

 

Rozdział ten zawiera wiele wspaniałych tytułów i określeń Osoby Pana Jezusa 

Chrystusa, ukazujących Jego wielkość i odwieczną chwałę: Słowo, Życie, Światłość, 

Jednorodzony Syn na łonie Ojca, Baranek Boży, Mistrz, Mesjasz czyli Chrystus, 

prawdziwy Nazareńczyk, Król Izraela i Syn Człowieczy. 

 

Jana 2,1-12 

 

Pan Jezus został zaproszony na ucztę weselną. Godny uwagi jest fakt, iż niewiele 

wiemy o samej tej uroczystości; nic też nie wiemy o nowożeńcach prócz tego, że ich 

życzeniem było, aby Pan Jezus i Jego uczniowie wzięli w niej udział. Drodzy 

Przyjaciele! Czy możemy włączyć Pana do każdej sfery naszego działania, czy On z 

chęcią, bez zastrzeżeń wziąłby  udział w każdej naszej uroczystości rodzinnej i 



wspólnych przyjęciach? Jedynie On może nam dać prawdziwą radość, której 

obrazem w Bożym Słowie jest wino. Jednakże wino radości powstało z wody 

przeznaczonej do oczyszczenia. Tak samo jest i z nami. Możemy zakosztować 

duchowej  radości w takiej mierze, w jakiej wpierw osądzimy samych siebie. Innymi 

słowy: ile naczerpiesz ze stągwi oczyszczenia, tyle będziesz miał radości. 

 

Najlepsze wino podaje się „najpierw” (w. 10) – i rzeczywiście, to, co najlepsze w 

życiu człowieka spotyka go, kiedy jest młody; korzysta z tego i to sprawia mu 

największą radość. Później bowiem nadejdą troski, choroby, starość, a w końcu 

śmierć. Jednakże Pan Jezus działa zupełnie inaczej, On to, co najlepsze, zachowuje 

na koniec; Pan zapewnił swoim wybranym wieczną radość w domu Ojca, której w 

żaden sposób nie da się porównać ze złudnym szczęściem tu na ziemi. Nie 

pragnijmy zatem niczego innego! 

 

 

Jana 2,13-25  

 

Z Kafarnaum Pan Jezus podąża do Jerozolimy. Zbliża się Pascha żydowska. Święto 

to nie ma już charakteru „uroczystości świątecznej Pana” ani „świętego 

zgromadzenia” (por. 3 Mojż. 23,2; Jana 7,2). Wprowadzenie niezgodnych z zakonem 

praktyk spowodowało, że świątynia jest pełna kupców, którzy handlowali zwierzętami 

potrzebnymi do składania ofiar. Pan oburzony tymi haniebnym procederem 

oczyszcza dom swego Ojca przepędzając sprzedawców i wekslarzy (w. 16). 

 

Drogi chrześcijaninie, twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego. Jeśli jednak 

zezwoliłeś na to, aby złe nawyki i nieczyste myśli choć na moment zawładnęły tobą i 

zdominowały twe uczucia, to pozwól Panu „zaprowadzić porządek” i daj się uświęcić. 

Jemu zależy na tym, byś miłował Jego Ojca i okazywał żarliwość o Jego świątynię.  

 

Ludzie, o których mówią wersety 23–25, wierzyli w Pana Jezusa jedynie umysłem, 

nie miało to jednak wpływu na ich serca. Uznawali Jego moc czynienia cudów, lecz 

nie była to wiara, ponieważ nie wierzyli Jego słowom, dlatego też Pan Jezus nie miał 

do nich zaufania. Wiara bowiem jest ze słuchania Słowa Bożego (por. w. 22; Rzym. 

10,17). Doskonała znajomość ludzkiego serca, którą posiada Pan Jezus, jest 

dowodem Jego boskości (w. 25; por. Jer. 17,9,10), i choć On wie o nas wszystko, 



Jego miłość do nas nie ziębnie. Powodem tego jest fakt, iż On sam jest miłością, a 

nie to, że my na nią zasługujemy.    

 

Jana 3,1-21 

 

W bojaźni, odczuwając głęboką duchową potrzebę, Nikodem idzie spotkać się z 

Tym, który jest życiem i światłością (por. 1,4–5). Ten dostojnik żydowski i nauczyciel 

w Izraelu uczy się prawdy u boskiego Nauczyciela, która jest dla niego i dziwną, 

i upokarzającą. Okazuje się bowiem, że ani jego kwalifikacje, ani wiedza, ani też 

żadne z jego wrodzonych zdolności nie dają mu prawa wstępu do Królestwa Bożego. 

Gdyż tak, jak człowiek przychodzi na świat poprzez naturalne narodzenie się, tak też 

chcąc wejść do duchowego świata – Królestwa o którym mówi Pan – konieczne są 

drugie narodziny.  

 

Pan odpowiadając Nikodemowi dwukrotnie używa słowa „musieć”. W pierwszym 

przypadku odnosi się ono do człowieka i jego narodzenia: „musicie się na nowo 

narodzić”; drugi natomiast, będący jaskrawym przeciwieństwem pierwszego, odnosi 

się do naszego wspaniałego Zbawiciela i mówi o Jego śmierci „tak musi być 

wywyższony Syn Człowieczy”. Jeśli okiem wiary spojrzę na wywyższonego na krzyżu 

Golgoty Jezusa Chrystusa, zostanę wybawiony od wiecznego potępienia (w. 14–15; 

por.: 4. Mojż. 21,8–9).  Rozmyślanie o Nim powoduje, że poznaję miłość Bożą 

względem świata (a więc również i do mnie) oraz najwyższy dowód tej miłości, jaki 

został dany. Świat nie byłby sądzony, gdyby wcześniej nie został umiłowany przez 

Boga. Cała ewangelia zawiera się w tym cudownym wersecie 16. – mowa w nim o 

możliwości zbawienia dla niezliczonej rzeszy grzeszników – wersecie, który ciągle 

nas zdumiewa.  

 

 

Jana 3,22-36 

 

Uczniowie Jana odczuwają pewną zazdrość, widząc że ich mistrz traci swój prestiż 

na rzecz kogoś innego (w. 26, 4,1). Poza tymi, którzy go opuścili i poszli za Panem 

Jezusem (jednym z nich był Andrzej por. 1,37), reszta nie rozumie tego, co jest istotą 

jego misji jako Zwiastuna. Jan był przyjacielem Oblubieńca. To, co wywoływało 

niezadowolenie uczniów, stało się dopełnieniem jego radości (w. 29); był on 

szczęśliwy, mogąc usunąć się na bok, ustępując miejsca Panu. Jego piękna 



odpowiedź, jakiej udzielił swym uczniom: „On musi wzrastać, ja zaś stawać się 

mniejszym” (w. 30) powinna stać się również hasłem naszych serc. Poprzez te słowa 

Jan wywyższa Pana Jezusa: On jest ponad wszystkimi nie ze wglądu na autorytet, 

jakim obdarzają Go tłumy, lecz dlatego, że On przychodzi z góry (w. 31). 

 

Nie przychodzi z nieba jak anioł, lecz jako dziedzic wszechrzeczy (Hebr. 1,2), jako 

Ten, który  jest obiektem odwiecznej miłości Ojca (por. 17,23–26). Jego przyjście 

poddało rodzaj ludzki próbie i podzieliło go na dwie grupy: na tych, którzy wierzą w 

Syna – ci mają życie wieczne; i na tych, którzy nie wierzą – na nich ciąży straszliwy 

gniew Boży. Do jakiej grupy należysz (zob. 20,31)? 

 

 

Jana 4,1-18  

 

Bóg dał swego jedynego Syna nie tylko za takich ludzi jak Nikodem, poważanych i 

dostojnych; ten nadzwyczajny „dar Boży” (w. 10) mogą otrzymać za darmo nawet 

najnędzniejsi grzesznicy. Jaką wspaniałą scenę oglądamy w tym fragmencie! Syn 

Boży, który stał się człowiekiem, teraz jako najpokorniejszy sługa będąc zmęczony i 

spragniony siedzi u studni. Nie przestaje jednak myśleć o tym, że Jego stworzenie 

potrzebuje zbawienia. Zbliża się niewiasta; popatrzmy, jak Pan Jezus zwraca się do 

niej, by zdobyć jej zaufanie. Prosi ją o przysługę i mówi jej o rzeczach, o których ona 

wie, co sprawia, że rozmowa odbywa się na jednej płaszczyźnie. Zdesperowana, by 

zaznać szczęścia, kobieta ta „piła” ze zwodniczych źródeł tego świata. Szukała 

szczęścia mając już pięciu mężów, lecz nadal była spragniona. Dlatego Zbawiciel 

kieruje jej uwagę na „wodę żywą”, której On sam jest źródłem (w. 10,13,14 por. Jer. 

2,13.18; 17,13). Samarytanka nie zrozumiała sensu tej wypowiedzi, ale była nią 

niezwykle poruszona i poprosiła Pana o ten nadzwyczajny dar. Pan jednak najpierw 

musiał zająć się tym, co w życiu tej kobiety nie zostało jeszcze uregulowane (w. 16–

18). Dopóki światło Boże nie spenetruje sumienia, nikt nie może być szczęśliwy. U 

Pana Jezusa łaski nie da się oddzielić od prawdy (1,17). 

 

Jana 4,19-38 



 

Jest rzeczą znamienną, że najważniejsze pouczenie, jakiego udzielił Pan tej 

samarytańskiej kobiecie, nie odnosiło się do jej prowadzenia się, lecz dotyczyło 

uwielbienia, które jest wspaniałą duchową służbą wszystkich wierzących.  

 

 

Gdzie, kiedy i jak powinno się uwielbiać Pana? Religia form i ceremonii przestała być 

ważna; nadchodzi godzina – i teraz jest – uwielbiania w duchu i w prawdzie. Komu i 

przez kogo ma być przynoszona cześć? Już nie Panu, Bogu Izraela, ale Ojcu – 

stosownie do zupełnie nowej relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem – przez Jego 

dzieci. To oni mają teraz przywilej przynoszenia należnej Mu chwały i są nazwani 

prawdziwymi chwalcami. Czy ty, którego odnalazł Bóg, byś był chwalcą, pozbawisz 

Pana tego owocu chwały? (por. Hebr. 13,15). 

 

Gdy tylko Samarytanka usłyszała od Pana, że jest Mesjaszem, porzuciła swój dzban 

i pobiegła do miasta, aby opowiedzieć wszystkim o Tym, którego spotkała. Jeśli 

chodzi o uczniów, to niestety nie zrozumieli niczego z tego, o czym im Mistrz 

powiedział. Pan Jezus czerpie moc i radość ze społeczności ze swoim Ojcem (w. 34) 

i z perspektywy tego, co jest jeszcze przed Nim, gdyż On widzi już przyszłe żniwo: 

niezliczone rzesze tych, których odkupi (w. 35; por. Ps. 126,6). 

 

 

 

Jana 4,39-54 

 

Pan Jezus spędza jeszcze dwa dni wśród Samarytan, do których, podobnie jak do 

Niego, odnoszono się z pogardą (por. 8,48). Ludzie ci uwierzyli w Niego nie tylko 

dzięki świadectwu kobiety, lecz na skutek osobistego kontaktu z Nim jako 

„Zbawicielem świata” (w. 42; 1 Jana 4,14). Drodzy przyjaciele, nie zadowalajcie się 

poznawaniem Pana Jezusa jedynie poprzez przeżycia czy doświadczenia innych 

ludzi. Niech wasza relacja z Panem będzie rezultatem świadomego, osobistego 

spotkania się z Nim. 

 

Dalsze wiersze tego rozdziału ukazują Pana Jezusa udającego się do Galilei. 

Spotyka tam dworzanina, który bardzo zmartwiony ciężką chorobą swego syna 

nalega na Mistrza, by  przyszedł i uzdrowił go. Nie miał on jednak tak silnej wiary, jak 



setnik (też z Kafarnaum), który nawet nie uważał się za godnego, by Pan wstąpił do 

jego domu, lecz był przekonany o tym, że wystarczy Jego jedno słowo, by sługa 

został uzdrowiony (Łuk. 7,7). Pan Jezus rozpoczyna rozmowę z zatroskanym ojcem 

od wytłumaczenia mu, iż wiara polega na zaufaniu Jego słowu, bez konieczności 

oglądania jakichkolwiek znaków (w. 48; por. 2,23). Pan poddaje jego wiarę próbie nie 

udając się do jego domu, lecz jedynie daje mu słowo zapewnienia. Czytając 

następne wersety widzimy, że dzięki wierze moc śmierci pokonana zostaje przez 

moc życia (1 Jana 5,12). 

 

Jana 5,1-14 

 

Sadzawka Betezda (dosł. dom miłosierdzia) i to, co tam miało miejsce, jest obrazem 

czasów starotestamentowych. Ludzie dotknięci różnymi chorobami, którzy się tam 

znajdowali,  musieli mieć siłę, aby dostać się do uzdrawiającej wody; lecz by nią 

dysponować, wpierw musieliby zostać uzdrowieni! Podobnie było z zakonem, mógł 

on dać życie tylko temu, kto wypełni jego żądania (Gal. 3,12), lecz nikt nie mógł tego 

dokonać, nie otrzymawszy wpierw życia z Boga. To, co zakon dawał na końcu, 

człowiek potrzebował już na początku. Można by zadać pytanie: dlaczego pośród tak 

wielu ułomnych, ślepych i chromych, Pan Jezus zainteresował się tylko tym jednym 

człowiekiem? Ponieważ, aby skorzystać z Jego łaski, musi się jej pragnąć i 

potrzebować. Te dwa odczucia są wyraźnie podkreślone: w pytaniu Pana – „Czy 

chcesz być zdrowy?” oraz w odpowiedzi tego nieszczęśnika – „nie mam człowieka”. 

Ktoś zawsze wchodził do wody przed nim; całe jego nędzne życie było jednym 

pasmem rozczarowań. Bez wątpienia kiedyś liczył na pomoc swej rodziny i przyjaciół, 

ale ci dawno już go opuścili. Musiało minąć aż 38 lat, zanim pozbył się wszelkich 

złudzeń; teraz kiedy nie ma już nikogo, kto by mu pomógł, może zwrócić się do Pana 

Jezusa. Mój przyjacielu, jeśli się jeszcze nie nawróciłeś, nie zwlekaj już dłużej, skoro 

wiesz, że jedynie Pan Jezus może cię zbawić. Ale czy naprawdę tego pragniesz? 

 

Jana 5,15-30  

 

Nienawiść, jaką okazywali Żydzi Panu Jezusowi z tego powodu, że Boga nazywał 

swoim Ojcem i siebie czynił równym Bogu, daje Panu sposobność ukazania więcej 

ze swojej chwały. Objawia więc:  

1. Dzieło miłości mające zgładzić grzech świata (w. 17; 1,29); z powodu upadku 

stworzenia tak Syn, jak i Ojciec, nie mogą odpoczywać. 



2. Bezgraniczne uczucie Ojca do Syna, który uczestniczy we wszystkich Jego 

działaniach (w. 20; 3,35). 

3. Moc życia, która jest w Nim (w. 21 i 26), poprzez którą ci, którzy w Niego wierzą, 

otrzymują teraz życie wieczne (w. 24); moc tę objawi Pan w szczególny sposób w 

czasie zmartwychwstania umarłych (w. 28,29).  

4. Sąd, który został przekazany Jemu jako Synowi Człowieczemu (w. 22 i 27). 

5. Swoje posłuszeństwo (w. 19 i 30). Jak zyskuje ono na wartości, gdy jest 

okazywane przez  kogoś, kto jedynie ma prawo do tego, aby Jemu wszelkie 

stworzenie było posłuszne (w. 23)!  

 

Jeśli Pan mówi o Swej chwale, czyni to z tego powodu, że jest ona nierozerwalnie 

związana z chwałą Ojca. Kto nie czci Syna, znieważa Tego, który Go posłał (w. 23; 

por. 1 Jana 2,23). 

   

Drodzy przyjaciele, patrząc na chwałę naszego Zbawiciela, możemy jedynie 

zachwycać się Jego doskonałością i uwielbiać Go.  

                                       

 

Jana 5,31-47 

 

W swej łaskawości Pan Jezus odnosząc się do niewiary Żydów, odwołuje się do 

czterech świadectw: Jana Chrzciciela (w. 32-35); swych własnych czynów (w. 36); 

Ojca, który nad Jordanem wskazał na swego umiłowanego Syna (w. 37) oraz Pism 

(w. 39). Księgi Mojżeszowe w wielu miejscach wskazują na Mesjasza (w. 46; por. 1 

Mojż. 49,10,25; 4 Mojż. 24,17). Żydzi, choć odwoływali się do Mojżesza, jednak nie 

wierzyli jego słowom, ponieważ odrzucili Tego, o którym on prorokował (w. 46; 5 

Mojż. 18,15), ale w przyszłości chętnie przyjmą antychrysta (w. 43). 

Badajcie Pisma – zaleca Pan Jezus, to przez nie jedynie możemy wzrastać w 

poznawaniu Jego niepojętej Osoby.  

 

Przyjmowanie chwały od ludzi i zabieganie o ich akceptację jest pewnego rodzaju 

niewiarą (w. 44), ponieważ Bóg mówi, że jesteśmy niczym (Gal. 6,3) i nie ma w nas 

niczego, czym moglibyśmy się chlubić (2 Kor. 10,17). Lecz my zamiast temu wierzyć, 

często czerpiemy   przyjemność z tego faktu, że inni dobrze o nas myślą. Pan Jezus 

nie pragnął żadnej chwały od ludzi (w. 41; por. postawę apostoła Pawła w 1 Tes. 



2,6). Jeśli chcemy w tym Go naśladować, to musimy mieć w sobie miłość Bożą i 

pragnąć tego, by Jemu się podobać (por. w. 42). 

 

 

 

Jana 6,1-21 

 

Tłumy podążają za Panem Jezusem, ale w rzeczywistości wielu – jak dzisiaj w 

chrześcijaństwie – pociąga raczej Jego moc niż Jego łaska czy moralna 

doskonałość. Lecz mocy nie można oddzielić od łaski i moralnych cech Jego 

charakteru, co widzimy, gdy Pan Jezus dokonuje cudu rozmnożenia chleba. Mały 

chłopiec wymieniony w wersecie 9. jest dobrym przykładem na to, że nawet w 

młodym wieku możemy zrobić coś dla Pana i dla dobra innych ludzi. Wydaje się, że 

był on jedynym, który pomyślał o tym, by wziąć ze sobą coś do jedzenia. Ta 

niewielka ilość pożywienia oddana Panu do dyspozycji staje się w Jego rękach 

środkiem do nakarmienia pięciu tysięcy mężczyzn. Kiedy Pan chce nas użyć, nie 

powinniśmy zasłaniać się młodym wiekiem czy niedostatecznie dużymi zasobami. On 

wie, jak je wykorzystać (Jer. 1,6–7).  

 

 Cud rozmnożenia chleba staje się powodem, dla którego lud zamierza obwołać 

Pana Jezusa królem. Ale On nie może przyjąć królestwa z ręki człowieka (5,41), tak 

samo jak nie przyjął go od szatana (Mat. 4,8–10). Sam Bóg uczyni Go królem (Ps. 

2,6).  

 

W ostatniej scenie, również jaśniejącej blaskiem mocy i łaski naszego Pana, widzimy 

jak idzie On naprzeciw uczniom po wzburzonym morzu, co wywołuje u nich 

przerażenie; lecz Jego słowa: „Ja jestem, nie bójcie się”, uspokajają ich.  

 

 

Jana 6,22-36 

 

Pana nie można oszukać, On wie, że tłumy idą za Nim kierując się jedynie 

przyziemnymi pobudkami; mają nadzieję, że znowu nakarmi ich chlebem. Dlatego im 

mówi, aby zabiegali o niebo, o pokarm życia wiecznego (w. 27). Powinniśmy zapytać 

samych siebie, czy priorytetowe w naszych staraniach są rzeczy niebiańskie, które 



sycą nasze dusze i są trwałe, czy raczej rzeczy tego świata, które są przeznaczone 

na unicestwienie.  

 

Czy to oznacza, że musimy spełniać dobre uczynki, by dostąpić zbawienia? W 

dzisiejszym chrześcijaństwie wielu jest takich, którzy tak sądzą (por. w. 28), ale 

Słowo Boże stwierdza wyraźnie: „łaską zbawieni jesteście przez wiarę … nie z 

uczynków” (Efez. 2,8-9). Bóg uznaje tylko jeden uczynek – i On sam go w nas 

wykonuje: a jest nim uwierzenie w Zbawiciela, którego On dał (w. 29). Wszystko 

pochodzi od Niego: woda żywota (Duch Święty; por. 4,10) i chleb żywota (sam 

Chrystus, w. 35). Jak się więc to dzieje, że nasze dusze jeszcze łakną i pragną? Czy 

Pan nie dotrzymuje swych obietnic (w. 35; 4,14)? Oczywiście, że dotrzymuje, to 

raczej my nie zawsze spełniamy Jego warunki; Pan Jezus mówi: „kto wierzy we 

mnie, nigdy pragnąć nie będzie” – tak, jak przez wiarę dostępujemy zbawienia, tak 

samo, czerpiąc z Jego pełni możemy codziennie przez wiarę zaspokajać nasze 

pragnienie (por. 1,16).  

   

 

Jana 6,37-50 

 

„Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz” – zapewnia miłujący Zbawiciel 

(w. 37). Jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś, idź do Niego, On cię nie odrzuci. Lecz 

człowiek nie jest w stanie przyjść do Pana Jezusa zanim w jego sercu nie zacznie 

działać Duch Święty. Nie może on uczynić ku Bogu nawet jednego kroku, jeśli On go 

nie pociągnie (w. 44). Ktoś może więc powiedzieć: „To nie moja wina, że nie jestem 

nawrócony”. Jest odwrotnie, jedynie ty odpowiadasz za to, czy Bóg wykona swe 

dzieło w tobie, czy Mu na to pozwolisz. Nawet w tej chwili On do ciebie przemawia. 

Otwórz przed Nim drzwi swego serca!  

 

Łaska, którą Pan Jezus okazuje grzesznikowi, jest odzwierciedleniem Jego miłości. 

Jest to również wolą Bożą, by dać żywot wieczny swemu stworzeniu (w. 40). Pan 

Jezus przyszedł po to, aby tę wolę wypełnić; czynił jedynie to, co było z nią zgodne i 

niczego poza nią (w. 38, por. Hebr. 10,9: „Oto przychodzę, aby wypełnić wolę 

twoją”).  

 



Człowiek ma nie tylko ciało, ale i duszę. Dlatego nie może karmić się jedynie 

chlebem, który jest pokarmem dla ciała, ale musi również karmić swoją duszę: 

boskim Słowem, niebiańskim Chlebem, Chrystusem (Łuk. 4,4).  

 

 

Jana 6,51-71 

 

Pomimo tego, że Bóg wcześniej zapowiedział synom izraelskim, że da im pożywienie 

na pustyni, ci znajdując mannę, dziwili się, mówiąc: „Co to jest?” (2. Mojż. 16,15). Tę 

samą niewiarę można zauważyć u ich potomków, którzy dyskutowali między sobą o 

dziwnym pokarmie, o którym mówił Pan Jezus: o swoim ciele i krwi, innymi słowy, o 

swej śmierci. Żyjący Chrystus tu na ziemi nie poniósłszy śmierci, nie dałby duszom 

naszym życia wiecznego. Aby je posiąść, trzeba mieć udział w Jego śmierci 

(symbolicznie – jeść Jego ciało i pić Jego krew), a później, „jeśli wrośliśmy w 

podobieństwo jego śmierci”, każdego dnia identyfikując się z Nim, być umarłym dla 

grzechu i świata. Człowiek zmysłowy nie jest w stanie tego zrozumieć. Łatwiej jest 

mu mieć jakiś wzór do naśladowania niż uznać swój zgubiony stan, o którym mówi 

śmierć Chrystusa. 

 

Nie kwestionując Jego słów, wielu z tych, którzy wcześniej przyznawali się do tego, 

że są  uczniami Pana, teraz zgorszeni, odchodzą. On nie próbuje ich zatrzymywać 

poprzez rozwodnienie prawdy, lecz testuje serca tych, którzy pozostali: „A wy, czy też 

chcecie odejść?” „Panie, do kogo pójdziemy?” – odpowiada Piotr. Niech ta piękna 

odpowiedź będzie również i naszą (w. 68–69; por. Hebr. 10,38–39). 

 

 

 

Jana 7,1-24  

 

   Bracia Pana Jezusa należeli do tych, którzy nie wierzyli w Niego, ponieważ chwała 

pochodząca od ludzi miała dla nich większą wartość (w. 4–5; por. 5,44). Liczyli na to, 

że Jego popularność będzie związana z ich rodziną, gdyby bowiem uwierzyli, że On 

jest Synem Bożym, wówczas zdaliby sobie sprawę z dystansu, jaki ich dzielił (por. 

Łuk. 8,21 i 2 Kor. 5,16). Dopiero później bracia Pana uwierzyli w Niego i znaleźli się 

w gronie uczniów (Dz. Ap. 1,14).  

    



Tu jednak widzimy, że kierowali się takimi samymi zasadami jak wszyscy – 

wykorzystać maksymalnie swoje możliwości i zdolności, by być znanym i poważanym 

(w. 4). W przeciwieństwie do takiej postawy, Pan zawsze szukał chwały tego, który 

Go posłał (w. 18). Tylko On poszedł na święto w wyznaczonym przez Boga czasie. 

Jakże wiele nam brakuje do tego doskonałego Przykładu! Wiele z naszych cierpień 

wypływa z tego, że działamy zbyt pochopnie albo dlatego, że ociągamy się z 

respektowaniem Bożych nakazów. Werset 17. mówi nam, iż przez poddanie się woli 

Bożej poznajemy prawdę.  

 

W Jerozolimie Pan Jezus spotyka pełnych nienawiści Żydów, którzy od momentu 

dokonanego w dniu sabatu uzdrowienia przy sadzawce Betezda, szukają 

sposobności, aby Go zabić (w. 1; 5,16).  

 

 

Jana 7,25-36 

 

Gdy porównamy dwa wiersze tego rozdziału, tj. 25. i 20. zobaczymy hipokryzję 

Żydów. Jak ma to miejsce również i dzisiaj, prowadzone są jałowe dyskusje na temat 

Osoby Pana Jezusa. Każdy przedstawia swój punkt widzenia; roztrząsa stanowisko, 

jakie zajmują religijni przywódcy. Rzeczywiście, jeśli obecność i słowa Pana 

wywołują takie poruszenie, to dzieje się tak dlatego, że ci ludzie są wewnętrznie 

zaniepokojeni głosem, który, choć tego nie przyznają, jest głosem Bożym (por.: w. 

28). Próbują zlekceważyć go, przekonując samych siebie, iż ten Galilejczyk nie może 

być Chrystusem, gdyż znają Jego rodzinę i wiedzą, skąd pochodzi. „Rzeczywiście 

mnie znacie – odpowiada Pan Jezus – nawet lepiej niż wam się wydaje; wszak 

wasze sumienie podpowiada wam, kim jestem i ono was osądza”.  

 

Jakże poważny jest fakt, iż Pan Jezus głośno wołał do tłumów (w. 28 i 37; por. Przyp. 

8,1 i 9,3). On również i dzisiaj woła (por. 2 Kor 5,20, Hebr. 3,7), i nikt nie będzie mógł 

powiedzieć, że nie słyszał tego głosu. 

 

„Gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie”, oznajmia Pan Jezus wszystkim 

niewierzącym (w. 34). Co się zaś tyczy tych, którzy są Jego własnością, to wszystkim 

im jest obiecana niewyobrażalnie wielka nagroda: „Ja ... wezmę was do siebie, 

abyście, gdzie Ja jestem i wy byli” (14,3). Drogi czytelniku, która z tych dwóch 

wypowiedzi Pana odnosi się do ciebie? Gdzie ty spędzisz wieczność? 



 

 

Jana 7,37-53 

 

Rozdziały 6. i 7. tej Ewangelii przywodzą na myśl odpowiednio rozdziały 16. i 17. z 2 

Księgi Mojżeszowej. W rozdziale 6. Pan Jezus jest przedstawiony jako prawdziwy 

chleb z nieba, którego symbolem jest manna (2 Moj. 16); natomiast tutaj, w rozdziale 

7. jest On skałą (2 Moj. 17), z  której obficie wypływa woda żywota. Prorok Izajasz, w 

rozdziale 55 swej księgi zapraszał „każdego, kto ma pragnienie”, by przyszedł do 

wód łaski. Lecz tutaj sam Zbawiciel nawołuje: „Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do 

mnie i pije” (w. 37). A każdy, kto wierzy w Niego, napełniony Duchem Świętym, staje 

się kanałem błogosławieństwa dla innych  (w. 38).  

 

Jakże smutne jest to, że jedyną odpowiedzią Żydów na wezwanie Pana Jezusa było 

jeszcze więcej dyskusji i sporów dotyczących Jego Osoby! Jest to tak, jakby 

spragnieni ludzie znalazłszy się przy źródle czystej wody, zamiast ją pić, wszczęli 

dyskusję na temat jej właściwości i pochodzenia! 

 

Na koniec rozdziału przytoczone są dwa świadectwa o Panu Jezusie złożone przed 

faryzeuszami. Najpierw słudzy, wysłani, aby Go pojmać, zmuszeni byli przyznać, że: 

„Nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi”. Później Nikodem 

nieśmiało broni Tego, z którym niedawno odbył osobistą i niezapomnianą rozmowę, 

mówiąc: „Czyż zakon nasz sądzi człowieka, jeżeli go wpierw nie przesłucha i nie 

zbada, co czyni?” 

 

 

Jana 8,1-20 

 

Uczeni w Piśmie i faryzeusze myślą, że uda im się złapać Pana Jezusa w niezwykle 

chytrze zastawioną przez nich pułapkę. Wiemy, że wraz z Jego przyjściem przyszły 

na świat łaska i prawda (1,17). Jeśli potępi On tę winną kobietę, gdzież będzie łaska, 

którą wszyscy znali (Łuk. 4,22)? Jeśli zaś ją oszczędzi, czyż nie będzie to ujmą dla 

prawdy i wbrew zakonowi? W swej nieomylnej mądrości Pan Jezus pokazuje im, że 

zakon dotyczy każdego i jak miecz bez rękojeści rani wpierw tego, który nim włada.  

  



Niestety, zamiast wyznać grzechy, o których im przypomniano, oskarżyciele, pełni 

zakłopotania wychodzą jeden za drugim (por. Joba 5,13). Przed nimi jest „Światłość 

świata” (w. 12), lecz „ludzie bardziej umiłowali ciemność” niż światłość (3,19); 

podobnie, jak jest to z robakami, które szybko uciekają przed światłem, gdy 

podniesie się kamień, pod którym się chowały. Tak więc Jedyny, który był bez 

grzechu i miał prawo wymierzyć karę, mówi do kobiety: „I ja cię nie potępiam”, ale 

dodaje: „Idź i odtąd już nie grzesz [więcej]” (w. 11). Wielu ludzi robi wszystko, by 

swoim dobrym postępowaniem zasłużyć na Boże przebaczenie. Pan jednak wpierw 

przebacza, a później nakazuje, aby więcej już nie grzeszyć (por. 5,14; Ps. 130,4; 1 

Jana 3,9). 

 

 

Jana 8,21-36 

 

Żydzi już wcześniej oznajmili Panu Jezusowi, że Jego świadectwo nie jest prawdziwe 

(w. 13). Po cóż więc teraz pytają Go, kim jest (w. 25)? Pan może jedynie powtórzyć 

im to, co mówił od początku. Jego słowa doskonale wyrażają to, kim On jest. 

Pomyślmy, jak częstokroć sprzeczne jest to, co mówimy czy jak odnosimy się do 

innych, z tym, jacy rzeczywiście jesteśmy. Wszystko, co Pan Jezus mówił i czynił, 

było doskonale zgodne z zamierzeniami Jego Ojca. On może powiedzieć: „Ja 

zawsze czynię to, co się jemu podoba”. Jest w tym dla nas niedoścignionym 

Przykładem; starajmy się być Jemu podobni! 

 

Pan Jezus zwiastuje całkowite wyzwolenie tym, którzy w Niego uwierzą. Lecz 

słuchający tych słów Żydzi protestują: „nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli” (w. 33). 

Nie dlatego, że zapomnieli, iż byli w niewoli, ale kierowani dumą woleli nie pamiętać 

o Egipcie, Babilonie i o  … Rzymie. Taki jest człowiek – nie chce przyznać, że jest 

niewolnikiem grzechu; wmawia sobie, że jest wolny i może czynić to, co mu się 

podoba (2 Piotra 2,19). 

 

Zauważmy, drodzy przyjaciele, jak tragiczne było położenie, w którym się 

znajdowaliśmy i jaką prawdziwą wolność teraz mamy będąc dziećmi Bożymi, dzięki 

temu, że Syn nas wyswobodził! 

 

Jana 8,37-59 

 



Pan Jezus już wcześniej wykazał Żydom ich niekonsekwencję (5,45); powoływali się 

na Mojżesza, ale to właśnie jego pisma ich oskarżały. Tutaj natomiast powołują się 

na to, że są potomkami Abrahama. Ale ich uczynki pochodzą od diabła, który jest 

kłamcą i mordercą od początku. Mówi się czasem: jaki ojciec, taki syn (por. Ezech. 

16,44), a Pan potwierdza, że charakter naszych czynów pokazuje, czyimi dziećmi 

jesteśmy (por. 1 Jana 3,7–10). Na ziemi są tylko dwie wielkie rodziny: Boża i 

diabelska. Do której z nich należysz?  

 

To, że jest się dzieckiem chrześcijańskich rodziców, do niczego przed Bogiem nie 

uprawnia; podobnie jak nie dawało to szczególnych praw Żydom, którzy powoływali 

się na pochodzenie od Abrahama. Zwiększało to jedynie ich odpowiedzialność.  

 

„Masz demona” – raz po raz powtarzają ci nikczemni ludzie (w. 48,52; por. 7,20 i 

10,20), a my znowu możemy podziwiać cierpliwość naszego Pana. Ciągle 

znieważany; Ojcu swemu pozostawia przywrócenie należnej Mu chwały. I to 

usposobienie jest dla nas wspaniałym przykładem. Pan zachęca nas, by poznawać 

Boga i zachowywać Jego Słowo (w. 55).  

 

„Ja jestem” – mówi Pan Jezus (w. 58); On nie chce przez to powiedzieć, że był przed 

Abrahamem, ale że jest wiecznie (por. 2 Mojż. 3,14). 

 

 

Jana 9,1-16 

 

Ewangelia Jana jest jedyną, w której czytamy o tak wielu osobistych spotkaniach 

pojedynczych osób z Panem: Nikodem, Samarytanka, chory przy sadzawce Betezda 

itd. Byli to mężczyźni i niewiasty różnego stanu i pochodzenia. Czy i ty, drogi 

czytelniku, miałeś już osobistą rozmowę z Panem Jezusem? 

 

Ten śleponarodzony człowiek jest obrazem na nasz naturalny, grzeszny stan. To 

właśnie grzech powoduje, że nie widzimy Bożego światła. Od urodzenia, zarówno 

nasze moralne, jak i duchowe widzenie jest niewyraźne. Bóg musi dopiero otworzyć 

nam oczy na nasz stan, na wymagania Jego świętości i na świat.  

 

To, że ów człowiek narodził się ślepy, nie było konsekwencją jakiegoś szczególnego 

grzechu, za który Bóg miałby karać ludzi; jednak kalectwo to miało stać się okazją ku 



temu, „aby objawiły się dzieła Boże” aby zajaśniała łaska Pana Jezusa. Błoto, które 

czyni Pan, jest symbolem Jego człowieczeństwa ukazanego człowiekowi. Lecz aby 

odzyskać wzrok, musi zostać obmyty wodą – Słowem objawiającym Chrystusa jako 

Jedynego, który został posłany od Boga (Syloe). Niewidomy odchodzi wierząc, a 

powraca widząc. Dalsza część tej historii mówi o świadectwie. Jego sąsiedzi, którzy 

go dobrze znali, są zdziwieni: Czy to możliwe, by to był ten sam człowiek? 

Nawrócenie nie może przejść niezauważone. Czy i nasze nawrócenie spowodowało 

w naszym życiu widoczną dla wszystkich zmianę? 

 

Jana 9,17-34 

 

Niewidomy człowiek, który został uzdrowiony, jest kłopotliwym dla faryzeuszy 

świadectwem mocy Pana Jezusa. Nic więc dziwnego, że od samego początku 

starają się sprowokować go bądź jego rodziców, aby powiedzieli coś, co dałoby im 

pretekst do unieważnienia tego cudu. Kiedy okazuje się to niemożliwe, czynią 

wszystko, co w ich mocy, by zlekceważyć Tego, który dokonał cudu i znieważają Go 

(8,49). Twierdzą przy tym: „my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny” (9,24), choć 

nieco wcześniej, na zadane im przez Pana pytanie: „Któż z was może dowieść mi 

grzechu?” (8,46) nie byli w stanie nic odpowiedzieć.  

Uzdrowiony przez Pana człowiek zachowuje się zupełnie inaczej niż jego rodzice; im 

bardziej chodziło o religijną pozycję niż o prawdę. Wyznać Jezusa jako Chrystusa i 

dzielić z Nim Jego odrzucenie - to było dla nich zbyt wiele. Obawiali się, iż popadną 

w niełaskę – jakże wielu podobnych im ludzi jest i dzisiaj! Jednak ich syn nie ma 

takich obaw. Faryzeuszom nie udaje się odebrać mu prostego zaufania do Tego, 

który go uzdrowił. Przeszedł on z ciemności do światłości; dla niego nie jest to jakaś 

teoria czy doktryna, tylko rzeczywistość. On po prostu stwierdza: „To jedno wiem, że 

byłem ślepy, a teraz widzę” (w. 25). Czy i Ty możesz tak powiedzieć? 

 

 

Jana 9,35–10,6 

 

To, że faryzeusze wyrzucili ze świątyni uzdrowionego ze ślepoty człowieka, wyszło 

mu na dobre; może spotkać się z Panem Jezusem, który również został odrzucony i 

też wyszedł ze świątyni, o czym czytamy na końcu poprzedniego rozdziału. Teraz 

człowiek ten będzie mógł uczynić duży krok naprzód na drodze prawdy; już zna nie 

tylko moc Pana Jezusa, lecz również Jego Osobę: wcześniej rozpoznał w Nim 



proroka (9,17), a teraz prawdziwego Syna Bożego (w. 35–37). Wielu zadowala się 

jedynie tym, że są zbawieni, nie wzrastają jednak w poznawaniu Osoby samego 

Zbawiciela. Być może dzieje się tak dlatego, że są ograniczani przez systemy 

religijne i nie doświadczają obecności Pana tam, gdzie On ją obiecał (Mat. 18,20). 

Faryzeusze utrzymując, że są tymi, którzy widzą, w rzeczywistości zezwalają na to, 

by zaślepiła ich własna nienawiść i religijna pycha. W rozdziale 8. czytamy, że 

odrzucili oni Słowo Pana; a w rozdziale 9., że odrzucili Jego czyn. Dlatego nie może 

On już nic więcej dla nich uczynić.  

 

Pan Jezus woła swe owce po imieniu, wyprowadza je i idzie przed nimi. Ale czy 

może się tak  zdarzyć, że Jego owce zostaną zwiedzone i pójdą za obcym, który je 

tak poprowadzi, że zbłądzą? Z pewnością nie, są one bowiem obdarzone 

niezawodną zdolnością rozpoznawania głosu Tego, do którego należą. Drogi 

czytelniku, czy znasz głos Dobrego Pasterza? 

 

Jana 10,7-21 

 

W Ewangelii Jana nie znajdziemy żadnej przypowieści. Ten, który jest Słowem, mówi 

do ludzi w sposób bezpośredni. Zamiast przypowieści jest w niej wiele wspaniałych 

obrazów i porównań, których używa Pan, abyśmy mogli Go lepiej poznać. Zwróćmy 

uwagę na miejsca, w których mówi o sobie: „Ja Jestem” (6,35,48,51; 8,12; 

10,7,9,11,14; 11,25; 14,6; 15,1,5). W tym fragmencie czytamy: „Ja jestem drzwiami 

dla owiec” (w. 7 i 9) – aby być zbawionymi, musimy wejść przez Niego (por. Efez. 

2,18). Ale potrzebujemy również prowadzenia, bo bez przewodnika jesteśmy jak 

owce, które mając słabo rozwinięty zmysł orientacji, pozostawione same sobie łatwo 

mogą zbłądzić (por. Izaj. 53,6). W porównaniu z najemnikami, złodziejami i zbójcami 

wprawnymi w okradaniu dusz, Pan Jezus przedstawia się jako Dobry Pasterz (w. 11 i 

14) i przytacza na to dwa dowody. Pierwszym jest dobrowolny dar Swego życia, aby 

nabyć owce, najwyższy wyraz miłości względem nich i jednocześnie – o czym nie 

powinniśmy zapominać – powód miłości Ojca do Syna (w. 17). Drugim dowodem jest 

fakt, że On zna swe owce i one Go znają jako swego Pasterza (w. 14). Tak bliska 

więź pomiędzy nimi potwierdza Jego prawo do całej trzody, jak i do każdego z nas z 

osobna. 

 

 

Jana 10,22-42  



 

 Żydzi z wyraźną nieszczerością ponownie zwracają się do Pana mówiąc: „Jeżeli 

jesteś Chrystusem, powiedz nam wyraźnie” (w. 24). On nie tylko im to już wcześniej 

powiedział (por. 8,58), ale także dał tego dowody (w. 25.32.37.38). Od tej chwili Pan 

ograniczy swą służbę jedynie do swej trzody. Zgodnie z prawem owce należą do 

Niego, nie tylko dlatego, że są szczególnym darem Ojca (w. 29), ale również dlatego, 

że zostały przez Pana odkupione. Wiersze 27 i 28 są bardzo cenne, ponieważ mówią 

nam o tym, co Pan czyni dla swych owiec i jaki jest ich stosunek do Niego: On daje 

im życie wieczne; prowadzi je i trzyma bezpiecznie w swej dłoni; a one słuchają Jego 

głosu i idą za Nim. Z ich strony jest to z pewnością właściwa odpowiedź na Jego 

cudowną miłość. 

 

Żydzi po raz kolejny próbują ukamienować Pana (8,59), tym razem oskarżając Go o 

bluźnierstwo: „Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem” - mówią. Wprawdzie 

ambicją pierwszego Adama i wszystkich jego potomków było być równym Bogu, 

jednak postawa Pana Jezusa była zgoła inna. On będąc „w postaci Bożej ... stał się 

podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie” 

(Fil. 2,6–8).  

 

Mimo wrogości Żydów do Osoby Jezusa, koniec tego rozdziału mówi nam, że „wielu 

tam w niego uwierzyło”, stając się owcami Jego trzody. 

 

 

Jana 11,1-27 

 

Zaniepokojone siostry Łazarza z Betanii posyłają wiadomość boskiemu Przyjacielowi: 

„Panie, oto choruje ten, którego miłujesz” (w. 3). Tak sformułowane życzenie jest 

przykładem i dla nas. Marta i Maria zwracając się w ten sposób do Pana, uznają 

Jego autorytet i nie sugerują, co ma uczynić; nie mówią na przykład: „przyjdź i 

uzdrów go”. One po prostu przedkładają Mu sprawę, która jest powodem ich 

zmartwienia. Wiedząc też, że ich miłuje, odwołują się do tego. Jednak uczucie to nie 

spowoduje, że Pan Jezus niezwłocznie uda się do Judei; podobnie jak wrogie 

zamiary Żydów nie powstrzymają Go od pójścia tam, gdy nadejdzie ku temu 

właściwa pora. Krokami Pana kierowało jedynie posłuszeństwo Ojcu. Przez to 

„opóźnienie” chwała Boża zajaśnieje bardziej, bo gdy Pan Jezus przybywa do 

Betanii, Łazarz jest już cztery dni w grobie. Czasami spotykamy ludzi będących w 



żałobie i czujemy wtedy, że ludzkie pocieszenie jest niewystarczające (podobnie jak 

Żydów, w. 19). Wszystko jednak się zmienia, gdy skierujemy nasz wzrok na Tego, 

który jest „zmartwychwstaniem i życiem”. Wówczas w pełni uświadamiamy sobie, 

jaka jest wartość rzeczy wiecznych, a nasza wiara nawet wtedy tryumfuje w nadziei. 

 

 

Jana 11,28-44 

 

Marta uważa, że jej siostra Maria lepiej rozumie Pana. Woła ją, lecz i ona może 

jedynie powiedzieć: „Panie, gdybyś tu był...” (w. 32; por.: w. 21). Podobnie jak wielu 

ludzi będących w żałobie patrzy ona jedynie wstecz. Pan Jezus wzruszony do głębi 

pyta: „Gdzie go położyliście? Rzekli do niego: Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał 

Jezus”. Czyżby nie wiedział, co ma uczynić? Z pewnością wiedział, lecz w obliczu 

spustoszenia, jakie czyni śmierć i wobec jej przerażającej mocy nad człowiekiem, 

Święty Syn Boży przepełniony jest smutkiem, bólem i cierpieniem. W rzeczywistości 

jednak u grobu stoi Zwycięzca nad śmiercią. Zanim chwała Boża zostanie w pełni 

zamanifestowana przed tłumem, który będzie świadkiem tego wydarzenia, musi 

wcześniej zostać stwierdzone skażenie ciała Łazarza (w. 39); podobnie i Pan zanim 

dokona tego cudu, dziękuje Temu, który Go posłał, wskazując tym samym, od kogo 

pochodzi Jego moc (w. 41–42). Dopiero po tym może zabrzmieć Jego donośne, 

pełne mocy zawołanie, które sprawia, że umarły, owinięty w płótna wychodzi z grobu 

... Co za szok dla tych, którzy to widzą!  

 

Jeśli zaś chodzi o nas, to pamiętajmy o obietnicy, którą Pan dał Marcie: „Jeśli 

uwierzysz, oglądać będziesz ...” – być może nie zobaczymy tego, czego w danej 

chwili oczekujemy, lecz na pewno będziemy oglądać „chwałę Bożą” (w. 4 i 40). 

 

Jana 11,45-57 

 

Bóg odpowiedział swemu Synowi nie tylko wskrzeszając Łazarza, ale sprawiając 

również, że wielu świadków tego cudownego zdarzenia uwierzyło w Niego (por. w. 

42 i 45). Lecz ten cud, największy z opisanych w tej Ewangelii i ostatni przed Jego 

zmartwychwstaniem, jest także tym, który w swej istocie zadecyduje o Jego śmierci, 

ponieważ „od tego dnia” mają miejsce złowrogie knowania, które w rezultacie 

doprowadzą do największej zbrodni (w. 53). W ten sposób Żydzi odpowiedzą na 

postawione im wcześniej przez Pana pytanie (10,32).  



 

Kapłani fałszywie utrzymują, iż lud podążający za Jezusem ściągnie na siebie 

represje ze strony Rzymian. Przeciwnie, to Jego odrzucenie będzie powodem tego, 

że 40 lat później właśnie Rzymianie zniszczą miejsce ich kultu (Jerozolimę) i ich 

naród (w. 48). Bóg pozwala na to, aby nieświadomie wygłoszone proroctwo przez 

Kajfasza, tego cynicznego i złego człowieka, ukazało Boże zamierzenia. Pan Jezus 

ma położyć swe życie za naród (Izrael w przyszłości będzie odbudowany), ale także 

po to, aby zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże (w. 52). Szatan porywa i 

rozprasza (por. 10,12), a Pan Jezus przez swoje dzieło zgromadza i łączy wszystkich 

tych, którzy należą do Bożej rodziny. 

 

Jana 12,1-19 

 

Oglądając tę wzruszającą scenę opisaną w wierszach 1–3 zauważamy cały szereg 

elementów mających związek z uwielbieniem: obecność Pana, społeczność, 

świadectwo, usługiwanie i oddawanie chwały. Nie jest to żadna uroczystość na cześć 

Łazarza; w centrum tego spotkania jest Pan Jezus: „Tam więc przygotowali mu 

wieczerzę”. Cechą określającą Łazarza, który  siedzi z Panem przy stole jest to, że 

był umarły i został wzbudzony do nowego życia; i to samo można powiedzieć też o 

wszystkich odkupionych. Łazarz nic nie mówi ani niczego nie czyni; jest tam po 

prostu żywym świadectwem tego, co Pan dla niego uczynił i sama jego obecność jest 

wystarczająca. Widzimy też pełne oddania posługiwanie Marty (w przeciwieństwie do 

opisanego w Łuk. 10,40). Maria namaszcza Zbawiciela „bardzo drogą” maścią 

nardową, co wielce porusza Jego serce; woń tej maści napełnia cały dom. Jest to 

obraz uwielbienia przynoszonego z wdzięcznością przez odkupionych, którzy 

zgromadzają się do Jego imienia. Niewierzący dla takiego uwielbienia czuje jedynie 

pogardę – a to dlatego, że ma innego boga, którego czci: jest nim pieniądz (w. 6). 

  

W wierszu 10. czytamy, że Łazarz, podobnie jak Pan Jezus, staje się obiektem 

ludzkiej nienawiści. Po chwilowym uznaniu i podziwie ze strony tłumu z powodu 

niewyobrażalnie wielkiego cudu, którego Pan właśnie dokonał, następuje uroczysty 

wjazd króla Izraela do Jerozolimy.  

 

Jana 12,20-36 

 



W starych grobowcach egipskich odnaleziono ziarno sprzed kilku tysięcy lat, które 

było w stanie jeszcze zakiełkować. Jednak pomimo tego, że tak wiele czasu upłynęło 

i tak cennym było naczynie, w którym je przechowywano, nie mogło się ono tam 

rozmnożyć. Aby mogły uformować się kłosy mające takie samo ziarno jak nasienie, 

musi ono znaleźć się w ziemi, w pewnym sensie zostać jej ofiarowane. Tego obrazu 

używa Pan Jezus, mówiąc o swojej śmierci.  

 

Pragnienie Greków, by widzieć Pana Jezusa, powoduje, że mówi On o tym, co w 

efekcie przyniesie Jego śmierć na krzyżu: błogosławieństwo narodom pod Jego 

panowaniem jako Syna Człowieczego; obfity owoc (w. 24); sąd nad szatanem (w. 

31); pociągnięcie wszystkich do siebie (w. 32). Mówiąc jednak o tej godzinie, widzi 

On również i cierpienia mające wkrótce nadejść i zwraca się do Boga, który 

odpowiada Mu z nieba obietnicą zmartwychwstania (w. 28). 

 

Dla Żydów nastawał zmierzch. Światłość miała wkrótce zniknąć; Pan Jezus miał ich 

niebawem opuścić (w. 35; por. Jer. 13,16). Podobnie chyli się ku końcowi czas łaski, 

w którym żyjemy. Nadchodzi dzień, kiedy nie będzie już możliwe, by uwierzyć (por. 

w. 40). Dla Pana Jezusa ważne było „teraz” (w. 27 i 31). Dla nas teraz to czas, kiedy 

możemy w Niego uwierzyć. 

 

Jana 12,37-50 

 

Rozdział 12. zamyka pewien etap służby Pana Jezusa opisany w tej Ewangelii. 

Słyszymy tu ostatnie słowa, jakie skierował On do ludu. Począwszy od 13. rozdziału 

będzie zwracał się wyłącznie do swoich uczniów, gdyż zgodnie z proroctwem 

Izajasza naród izraelski zatwardzi swe serce. Wypełnia się to, o czym mówi początek 

tej Ewangelii – do swej własności przyszedł (do Izraela), lecz swoi Go nie przyjęli 

(1,11). Wypełnia się też następny wiersz tego rozdziału: ci, którzy Go przyjęli, 

otrzymali prawo, by stać się dziećmi Bożymi. Nawet wśród samych przywódców 

wielu uwierzyło w Niego, nie ośmielając się jednak publicznie wyznać swej wiary. 

Powodem tego było, iż „bardziej umiłowali chwałę ludzką niż chwałę Bożą”. A jak jest 

z nami: Czy wtedy, gdy brakuje nam odwagi, aby wyznać swą wiarę, nie kierują i 

nami podobne motywy? 

 

Pan Jezus ostatni już raz publicznie i uroczyście ogłasza, że Jego misja ma boski 

charakter. On jest Tym Jedynym posłanym przez Boga, jednocześnie będąc 



doskonałym odzwierciedleniem Ojca (w. 44 i 49; Hebr. 1,3). Wszystkie Jego słowa 

prawdziwie wyrażały Boże myśli. Jest On w tym dla nas wspaniałym wzorem, 

rozmyślajmy o tym i uczmy się od Niego, co mamy powiedzieć i jak mamy mówić (w. 

49).  

 

Jana 13,1-20 

 

Śmierć, której Pan ma wkrótce zakosztować, jest dla Niego przede wszystkim tym, 

co sprawi, że odejdzie „z tego świata do Ojca” (w. 1; por. 16,28). Odchodząc 

pozostawia w tym świecie przenikniętym grzechem tych, których miłuje. Wierzący 

zostali „obmyci” przez krew Jego krzyża (w. 10; por. Obj. 1,5), jednak na skutek 

ciągłego kontaktu ze złem, tak jak wędrowiec w czasie drogi, narażeni są na 

nieustanne zanieczyszczenie: myśli, słów i uczynków. Nasz wierny Pan dobrze o tym 

wie, a tutaj usługuje swoim w zachowywaniu ich praktycznej świętości. 

 

Najwyższy Kapłan umywa im nogi. Innymi słowy, On ich uświęca poprzez wskazanie 

im na konieczność ustawicznego osądzania się w świetle Słowa (wody), które 

oczyszcza ich sumienie (Efez. 5,26; Hebr. 10,22). Takie wypływające z miłości 

usługiwanie powinno cechować i nas: w pokorze zniżając się do stóp naszych braci i 

sióstr wskazujmy im poprzez Słowo, w czym uchybiają albo na jakie 

niebezpieczeństwa się wystawiają (Gal. 6,1). Drodzy przyjaciele, Pan nie mówi: 

„Błogosławieni jesteście, jeśli to wiecie”, lecz: „Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, 

jeśli to czynicie” (w. 17,  tłum. J.N.D.). 

 

 

Jana 13,21-38 

 

„Uczeń, którego miłował Jezus” – takiego określenia używa Jan mówiąc o sobie w tej  

Ewangelii. On znał miłość Pana do swoich uczniów (w. 1), ale wiedział także, że on 

sam  osobiście jest przez Niego umiłowany. Zajmując kosztowne miejsce u boku 

Pana, cieszył się tą miłością odczuwając szczególnie bliską z Nim więź.  

 

Lecz oto teraz Pan ujawnia mu smutną tajemnicę: wskazuje Judasza jako zdrajcę, 

którego znał od początku (6,64), krótko po tym szatan wstępuje w tego człowieka. 

Judasz jest gotowy, aby go przyjąć, po czym znika w ciemnościach nocy, by 

wywiązać się z okrutnego kontraktu. 



 

Pan ponownie mówi o swoim krzyżu, gdzie pośród pohańbienia ma zajaśnieć Jego 

chwała (w. 31), a także o swoim zmartwychwstaniu, przez które Bóg uwielbi Tego, 

który tak doskonale Go uwielbił (w. 32). Lecz w jaki sposób będzie można rozpoznać 

Jego uczniów, skoro nie  będzie Go już pomiędzy nimi? Znakiem rozpoznawczym 

będzie ich wzajemna miłość (w. 35). Czy rzeczywiście cechuje nas ta miłość? Niech 

każdy z nas odpowie sobie na to pytanie.  

W przeciwieństwie do Jana, który koncentrował się na głębokim uczuciu, jakim darzy 

go Pan, Piotr deklaruje Jemu swe oddanie, nie zważając niestety na ostrzeżenia. 

 

Jana 14,1-14 

W rozdziale 13. widzieliśmy, jak Pan przygotowywał swoich do tego, by już tu na 

ziemi mogli mieć z Nim dział (w. 8). Teraz idzie przygotować im miejsce w domu 

Ojca. Z tego powodu musi odejść trochę wcześniej niż oni, by jako gospodarz domu 

przygotować wszystko na przybycie gości. Choć Biblia dużo mówi o niebie, nie 

podaje jednak zbyt wiele szczegółów. Lecz tym, co czyni to miejsce szczęśliwym, jest 

obecność Pana. A z drugiej strony, powodem radości dla Niego będzie obecność 

Jego umiłowanych. 

 

Pan Jezus jest jedyną drogą do Ojca. On jest prawdą i On jest życiem. On przez cały 

czas objawiał swego Ojca – tak w słowie, jak i w uczynku; dlatego wielce smuciło Go 

to, że Jego uczniowie dotąd Go nie poznali (w. 9). Czy czasem i niektórym z nas nie 

musi Pan również powiedzieć: Jak to jest możliwe, że tak długo już słyszysz o mnie i 

czytasz moje Słowo, a nie poznałeś mnie?  

 

„O cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię” – zapewnia Pan (w. 13). 

„W imieniu moim” nie jest jedynie jakąś zwykłą formułką, lecz stwierdzeniem, że On 

zgadza się, podpisuje się niejako pod naszą prośbą. Nasza modlitwa zatem staje się 

Jego modlitwą i On z pewnością na nią odpowie – nie tylko z tego powodu, że nas 

miłuje, lecz przede wszystkim dlatego, aby „Ojciec był uwielbiony w Synu”. Czyż 

może być jakiś wspanialszy powód? 

 

Jana 14,15-31 

 

Pan Jezus ma wkrótce opuścić swych umiłowanych uczniów, ale daje im 

zapewnienie: „Nie zostawię was sierotami”. On pośle im boską Osobę, by ich 



pocieszała i wspierała, by była z nimi i pomagała im (w. 16)1. Tą Osobą jest Duch 

Święty, który nie tylko będzie z nimi, ale będzie również w nich, aby ich nauczać (w. 

26). Pan nazywa go: „innym Pocieszycielem”, ponieważ On sam nie przestanie być 

ciągle niebiańskim Pocieszycielem, Orędownikiem u Ojca (1 Jana 2,1).  

 

Następnie Pan Jezus daje swoim jeszcze trzy inne obietnice: nowe życie 

wypływające z Jego życia (w. 19); przywilej bycia miłowanym przez Ojca i Syna, 

darowany każdemu, kto miłuje Pana zachowując Jego przykazania (w. 21 i 23); i 

pokój, który jest Jego pokojem (w. 27).  

 

Jak prawdziwe jest to, że On nie daje tak, „jak świat daje”. Świat daje mało, a zabiera 

dużo; on omamia i znieczula sumienie, działając niczym odurzający narkotyk, który 

na chwilę tylko przytłumia wewnętrzne niepokoje i cierpienia, nie daje jednak 

prawdziwego pokoju. Pokój, który daje Pan Jezus, w pełni zaspokaja pragnienia 

serca i jest wieczny. 

 

Na końcu Pan mówi swoim uczniom, iż prawdziwa miłość do Niego nie będzie Go 

tutaj zatrzymywać, lecz raduje się z tego, co jest Jego radością; a jest nią odejście do 

Ojca (w. 28) 

 

Jana 15,1-15 

 

Pomimo usilnych starań ze strony boskiego Winogrodnika, Izrael nie był winoroślą 

przynoszącą owoc (por. Ps. 80,8–9; Izaj.5,1–2). W przeciwieństwie do niego Pan 

Jezus jako prawdziwy krzew winny wydaje owoc poprzez uczniów. Tak, jak gałęzie 

jednej winorośli nie owocują jednakowo, tak też ci, którzy przyznają się do Pana, 

stosownie do wydawanego owocu zostają przez Niego określeni jako: nie 

przynoszący owocu, przynoszący owoc, przynoszący więcej owocu i przynoszący 

wiele owocu (w. 2 i 5). Jeśli trwamy w Nim, tak jak latorośl trwa w pniu winnego 

krzewu, który ją podtrzymuje i zasila; i jeśli pozwalamy, by On  był w nas – tak jak 

latorośl umożliwia to życiodajnym sokom z pnia – wydajemy wiele owocu. Z drugiej 

strony nigdy nie powinniśmy zapominać o tym, że jeśli Ojciec nas „oczyszcza”, to 

choć czasami bywa to dla nas bolesne, uwalnia On nas od tego, co niepożyteczne, 

abyśmy mogli przynieść jeszcze więcej owocu dla Niego (w. 2). 

                                                           
1
  Grparakletos, tj. pocieszyciel, orędownik (1 Jana 2:1) oznacza kogoś, kto jest obrońcą osoby lub 

sprawy, pomaga i asystuje. 



 

Błogosławionymi rezultatami wypływającymi z takiej duchowej więzi są: poznawanie 

woli Bożej – nie prosimy już bowiem o nic więcej prócz tego, czego On pragnie dla 

nas; tak więc otrzymujemy odpowiedzi na nasze modlitwy (w. 7); radość (w. 11) i 

niezwykle cenna dla nas aprobata Tego, który pragnie nazywać nas swymi 

przyjaciółmi (w. 14).  

 

Jana 15,16-27 

 

Jeśli modlimy się o coś, co w rezultacie przyniesie owoc dla Boga, to Bóg zawsze 

przyznaje się do tego (w. 16). Ale co składa się na ten owoc? Przede wszystkim 

miłość, jaką na wiele różnych sposobów okazują sobie nawzajem ci, którzy zostali 

wykupieni. „To przykazuję wam...” – dodaje Pan, jakby chciał włączyć w to wszelkie 

działania, które wypływają z tej miłości. Już po raz trzeci Pan mówi o „nowym 

przykazaniu”, wskazując tym samym, jak jest ono ważne (w. 17 i 12, por. 13,34). Nie 

jest to normalny stan rzeczy, gdy w rodzinie nie ma miłości, a jeśli ma to miejsce w 

rodzinie Bożej, jest to tym bardziej smutne i niewłaściwe. Natomiast nienawiść świata 

do wierzących (których postępowanie go osądza), jest czymś zupełnie naturalnym i 

powinniśmy się jej spodziewać, chyba że świat znajduje w nas coś swego, co sam 

miłuje; byłby to jednak bardzo zły znak. „Nie jest sługa większy nad pana swego” (w. 

20) – mówi znowu Pan. Poprzednio słowa te odnosiły się do służby (13,16), tutaj 

natomiast mówią o prześladowaniach.  

Tak więc imię Pana Jezusa z jednej strony powoduje, że świat nas nienawidzi, a z 

drugiej sprawia, że Ojciec może odpowiadać na nasze modlitwy (w. 16).  

 

Jana 16,1-18 

 

Gdyby nie to, że powiedział to sam Pan, trudno byłoby uznać, że Jego odejście 

będzie „korzystne dla uczniów” (w. 7 – tłum. J.N.D). Podobnie ma się rzecz z 

wieloma sprawami, których w danym momencie nie rozumiemy, a które nas 

zasmucają, choć w rezultacie służą nam ku dobremu (w. 6–7). Duch Święty zostanie 

posłany z nieba, aby wprowadzać wierzących we wszelką prawdę (w. 13). Można 

zauważyć w rozdziałach 14–16, że Pan mówiąc o działaniu Ducha Świętego 

potwierdza Jego inspirację i natchnienie w odniesieniu do wszystkich ksiąg Nowego 

Testamentu:  

 



Ewangelii – On „przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” (14,26); 

Dziejów Apostolskich – On „wyda świadectwo o mnie” (15,26–27); 

Listów (apostolskich) – On „nauczy was wszystkiego” (14,26); 

Objawienia Jana – On „oznajmi wam to, co ma przyjść” (16,30). 

Ponadto Duch Święty będący na ziemi przekonuje świat, że jest winny odrzucenia 

Chrystusa (w. 8–11).  

Pytania, które zadają uczniowie (w. 17 i 18) dowodzą, że nie są oni jeszcze w stanie 

znieść nauczania swego Mistrza (w. 12). Dzisiaj Duch Święty uwielbia Pana Jezusa 

poprzez to, że „bierze od Niego i nam oznajmia”; my natomiast uwielbiamy Go wtedy, 

gdy przyjmujemy i zachowujemy to, co nam przekazuje. 

 

Jana 16,19-33 

 

Dla uczniów nadchodzi smutny czas rozstania. Jednak Pan Jezus już z góry ich 

pociesza, mówiąc o radości, jaka ich czeka, kiedy ponownie ujrzą Go po Jego 

zmartwychwstaniu (20,20). Wierzący ma wiele powodów do radości, lecz najwięcej 

czerpie jej z:  

o nadziei powrotu Pana (por. w. 22), 

o posłuszeństwa Jego przykazaniom (15,10–11),  

o zależności od Pana, która sprawia, że otrzymuje odpowiedzi na modlitwy (w. 

24), 

o oglądania Pana w Jego Słowie (17,13) 

o społeczności z Ojcem i z Synem (por. 1 Jana 1,3–4).  

Z jakich niewyczerpanych źródeł zupełnej radości mamy przywilej korzystać! 

 

Dlaczego Pan Jezus nie chce mówić swoim uczniom o tym, że będzie wstawiał się 

za nimi u Ojca (w. 26), skoro to właśnie jest treścią Jego przyczynnej modlitwy 

przedstawionej nam w następnym rozdziale? Powód jest następujący: Pan jest daleki 

od tego, by rościć sobie wyłączne prawo do ich uczuć; wręcz przeciwnie, Jego 

zamierzeniem jest, aby wprowadzić ich w bezpośrednią relację z Ojcem. Stąd też 

pragnie, by nie zadowalali się jedynie Jego orędownictwem przed Bogiem, ale 

osobiście doświadczyli miłości Ojca i mocy Jego imienia. „Nie traćcie otuchy –  mówi 

Pan – świat, nasz wspólny wróg, jest silny, ale ja zwyciężyłem świat”.  

 

Jana 17,1-13 

 



Kiedy Pan Jezus wypowiedział ostatnie słowa do swoich uczniów, które zarazem były 

słowami pożegnania, zwrócił się następnie do swego Ojca. Ten, który nigdy niczego 

nie pragnął dla siebie, teraz prosi Go o chwałę. Choć ta Boża chwała jest wyłączną 

domeną „sprawiedliwego Ojca” (w. 25), Ojciec uwielbi swego posłusznego Syna 

obdarzając Go nią (w. 5). 

  

Jak wierny posłaniec Pan Jezus zdaje relację z misji, jaką miał do wypełnienia na 

ziemi (w. 4). Przedtem mówił (uczniom) swoim o Ojcu (w. 6,26), teraz mówi Ojcu o 

swoich, a że wkrótce ich opuści, powierza ich Jego trosce. Pierwszy z 

przemawiających za tym argumentów jest nader poruszający: „strzegli słowa twojego 

... i uwierzyli, że mnie posłałeś”, choć wiemy, jak słaba była wiara uczniów (w. 6–8; 

por. 14,9).  

„Twoimi są …”– kontynuuje Pan (w. 9). Jakże mógłbyś ich zaniechać? „Uwielbiony 

jestem 

w nich” – dodaje później, wiedząc jakie znaczenie dla Ojca ma chwała Syna.  

Na koniec mówi: „już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie”; Pan Jezus jest 

świadomy tego, że pozostają w świecie pełnym zagrożeń, który ustawicznie będzie 

testował ich wiarę. 

Pan Jezus, wstawiając się za swoimi uczniami, jest ich doskonałym Orędownikiem; 

jest Nim  również i dzisiaj dla nas. 

 

Jana 17,14-26 

 

Wierzący nie tylko, że nie są zabrani ze świata (w. 15), ale celowo wręcz zostają 

przez Pana do niego posłani (w. 18), by wykonali zadanie, które im zlecił (por. w. 4). 

Jednakże nie są oni ze świata, tak, jak i Pan Jezus z niego nie był. Ich pozycja to 

pozycja obcokrajowców, którzy będąc powołani do służby, przebywają we wrogim dla 

siebie kraju. 

 

Ten jedyny w swoim rodzaju rozdział poucza nas również, że wierzący nie tylko nie 

są zapomniani, ale ustawicznie są przynoszeni przed tron łaski przez „wielkiego 

arcykapłana” (por. Hebr. 4,14–16). Zwróćmy uwagę, o co Pan Jezus prosi swego 

Ojca:  

  

„Abyś ich zachował od złego” – na tym świecie są narażeni na jego działanie (w. 15); 

„Poświęć ich przez prawdę” – ci, którzy są posłuszni Słowu, są przez nią uświęcani;  



„Aby wszyscy byli jedno” – to jest pragnienie Jego serca; zawstydza ono nas z 

powodu podziałów między chrześcijanami. 

I w końcu:  „aby ci … byli ze mną, gdzie Ja jestem” (w. 24). 

Ci, którzy nie są ze świata, nie pozostaną na świecie. Są oni przeznaczeni na to, by 

przez całą wieczność być z Panem i oglądać Jego chwałę. „Ja chcę” – mówi Pan 

Jezus. Przebywanie Jego własności razem z Nim w niebie jest na Jego chwałę i 

chwałę Ojca, ponieważ jest dowodem na to, że Jego dzieło zostało w pełni 

wykonane.  

   

Jana 18,1-11 

 

Po chwale, którą otrzymał od Ojca (17,22), teraz przychodzi kielich, który również jest 

od Ojca (w 11). W całkowitej zależności Pan Jezus przyjmuje z Jego ręki obie te 

rzeczy. Jednak zgodnie z charakterem tej Ewangelii nie ma w niej wzmianki o 

„śmiertelnym boju” stoczonym w modlitwie, o którym mówi Ewangelia Łukasza. W 

świadomości posłusznego Syna dzieło już zostało dokonane (17,4).  

 

Niegodziwy Judasz wie, w jakie miejsce skierować uzbrojoną zgraję, by ta pojmała 

Pana; zna je dobrze, tam bowiem odbywały się ich serdeczne spotkania, w których i 

on brał udział. Ten, którego nazywają pogardliwie „Jezus Nazareński”, to nikt inny, 

jak sam Syn Boży. Będąc w pełni świadomy tego, co ma się zdarzyć, wychodzi Pan 

naprzeciw swym wrogom. Okazuje im znak swej najwyższej mocy, po którym powinni 

byli Go rozpoznać z Pism (Ps. 27,2) -  jednym wypowiedzianym słowem powala ich 

na ziemię.  

 

O czym myślał Pan w tym tak strasznym dla siebie momencie? Jak zwykle o swoich 

umiłowanych uczniach: „Pozwólcie im odejść” – rozkazuje tym, którzy przyszli Go 

pojmać. Aż do ostatniej chwili Dobry Pasterz troszczy się o swe owce. Oto nadchodzi 

godzina, w której odda za nich swe życie (Jana 10,11). 

 

Jana 18,12-27 

 

Stojąc i grzejąc się przy ognisku z tymi, którzy pojmali i związali jego Mistrza, Piotr 

praktycznie już się Go zaparł. Jeśli i my rozmyślnie wybieramy towarzystwo świata, 

który ukrzyżował Pana Jezusa i w ten czy w inny sposób uczestniczymy w jego 

przyjemnościach, to wystawiamy się na niebezpieczeństwo znieważenia Pana. Nie 



możemy liczyć na to, że będziemy zachowani od złego w tym świecie (jako 

odpowiedź na Jego modlitwę z rozdziału 17.), jeśli nie będziemy realizować zasady 

odłączenia, o której tam jest mowa (por. 17,16). Piotr nie dochowując wierności tylko 

na jakiś czas uniknął zniewag i prześladowania – jak gdyby był „większy nad swego 

pana” (15,20), który wyszedł, by otwarcie zmierzyć się z ludzką nienawiścią 

i zniewagą. Pan Jezus nic nie odpowiada na pełne hipokryzji pytania najwyższego 

kapłana. On publicznie już złożył świadectwo. Do sędziów należy teraz udowodnienie 

Mu winy – jeśli w ogóle są w stanie to uczynić! 

 

Ta Ewangelia, bardziej niż trzy pozostałe, podkreśla godność i autorytet Syna 

Bożego. Pomimo poniżenia i złego traktowania, jakie musi znosić, On jest 

absolutnym panem sytuacji; Jedynym, który „wydał samego siebie … jako … ofiarę 

Bogu”, jest doskonałą ofiarą (Efez. 5,2). 

 

Jana 18,28-40  

 

Prowadząc Pana Jezusa do rzymskiego namiestnika, Żydzi pilnują się, żeby się nie 

skalać,                     

 

mając zarazem sumienia obciążone najokrutniejszą zbrodnią, jaką kiedykolwiek 

popełniono! 

 

Bez względu na cenę, jaką przyjdzie Mu zapłacić, Pan ogłasza swą królewską 

godność, stwierdzając jednocześnie, że Jego królestwo nie jest z tego świata. 

Apostoł Paweł pisząc do Tymoteusza (1 Tym. 6,13) wskazuje na Jezusa Chrystusa, 

który przed Poncjuszem Piłatem złożył „dobre wyznanie”. Werset 36. powinien 

oświecić tych wszystkich, którzy wkładają dzisiaj wiele wysiłku w to, aby na ziemi 

uskutecznić Królestwo Boże. Stopniowe poprawianie świata po to, by Pan mógł 

przyjść na ziemię i królować, jest jedynie iluzją. Jeśli On sam nie miał tego na celu, to 

dlaczego chrześcijanie próbują to czynić?  

 

Co to jest prawda? – pyta Piłat. Nie czeka jednak na odpowiedź. Zachowuje się tak, 

jak wielu ludzi dzisiaj, którzy nie są zainteresowani uzyskaniem odpowiedzi na to 

pytanie, ponieważ obawiają się, że otrzymawszy ją, będą musieli całkowicie zmienić 

swoje życie. Prawda stała przed Piłatem w osobie Pana Jezusa (por. 14,6). Na 

próżno Piłat szuka sposobu uniknięcia odpowiedzialności, proponując uwolnienie 



Jezusa na święto Paschy! Żydzi jednak zamiast uwolnienia Pana jednomyślnie 

domagają się wypuszczenia na wolność Barabasza, który był zbójcą. 

 

Jana 19,1-16 

 

Żołnierze szydząc, przyoblekli Jezusa w płaszcz purpurowy i koronę cierniową. Piłat 

podejmuje decyzję, by tak odzianego Pana pokazać ludowi, i mówi: „Oto człowiek”. 

„Ukrzyżuj go, ukrzyżuj” – odpowiadają pełni gniewu arcykapłani i słudzy powołując 

się na kolejny argument – dopuścił się bluźnierstwa, czyniąc się Synem Bożym. To 

jeszcze bardziej niepokoi Piłata; czy to znaczy, że stoi przed nim nie tylko król, ale i 

Bóg? (w. 7 i 8). Aby przydać sobie autorytetu i pewności siebie, Piłat powołuje się na 

swoją władzę; lecz Pan Jezus ukazuje mu ją we właściwym świetle. Ten rzymski 

urzędnik z pewnością po raz pierwszy dowiedział się, z czyjego nadania piastuje 

swoje stanowisko: nie zawdzięcza go cesarzowi, jak dotychczas myślał, ale z 

ustanowienia „z góry” (w. 11; por. Rzym. 13,1). Widząc, że nie ma władzy nad tym 

niezwykłym oskarżonym, a cała sprawa go przerasta, ma zamiar Pana uwolnić. Żydzi 

nie chcą jednak o tym słyszeć i używają ostatniego ze swoich argumentów: „Jeśli 

tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza”. Pomimo otrzymanego ostrzeżenia 

(w. 11), namiestnik stara się przypodobać ludziom i słuchać ich raczej niż Boga. Nie 

chcąc urazić Żydów ani też narazić się panującemu władcy, Piłat świadomie 

poświęca niewinnego Człowieka. 

 

Jana 19,17-30   

 

Człowiek, który zaledwie kilka dni wcześniej wchodził do Jerozolimy w królewskim 

majestacie, teraz wychodzi z niej „dźwigając krzyż swój”. Podobny kontrast pojawia 

się na  napisie, jaki Piłat każe umieścić nad krzyżem: „Jezus Nazareński, król 

żydowski”. Pan zostaje ukrzyżowany pomiędzy „dwoma innymi”, będąc zaliczony do 

przestępców (por. Izaj. 53,12).  

 

Ta Ewangelia nie wspomina o zniewagach, jakie znosił On od ludzi, którzy 

„przechodzili mimo” (Mat. 27,39) ani też o trzech godzinach ciemności, w których 

został opuszczony, gdy niósł nasze grzechy. Tutaj wszystko tchnie pokojem, miłością 

i posłuszeństwem.  



Pod krzyżem stało kilka kobiet, których imiona wymienione są w wierszu 25. Ich 

serca były przepełnione bólem. Na koniec Pan Jezus powierza swoją matkę 

uczniowi, który najlepiej znał Jego miłość. 

 

Zwróćmy uwagę, że wszystko po kolei i to w najdrobniejszych szczegółach, musiało 

się wydarzyć, aby się „wypełniło Pismo”, np.: dzielenie Jego szat (w. 24); podanie Mu 

octu (w. 28), a w końcu dobrowolne „oddanie ducha” w ostatnim akcie zupełnego 

posłuszeństwa (por. 10,18). Krzyż dopełnił Jego dzieło miłości. Jeśli ktoś myśli, że 

ma jeszcze coś uczynić, aby zapewnić sobie zbawienie, niech słucha i uwierzy 

ostatnim słowom umierającego Zbawiciela: „Wykonało się”. 

 

Jana 19,31-42 

 

Kiedy żołnierze przychodzą połamać golenia ukrzyżowanym, by ich dobić, 

stwierdzają, iż w przypadku Jezusa nie jest to konieczne, gdyż już umarł. Ich 

brutalność w stosunku do pozostałych powoduje, że wypełniają się słowa Pana 

skierowane do pokutującego łotra: „Dziś będziesz ze mną w raju” (Łuk. 23,43). 

Jednak jeden z żołnierzy nie waha się, aby zbezcześcić ciało Pana na krzyżu, 

przebijając Jego bok włócznią (por. Zach. 12,10). W odpowiedzi na tę ostatnią 

zniewagę oglądamy zdumiewający znak łaski: z przebitego boku wypływa krew i 

woda  (krew przebłagania, woda oczyszczenia).  

 

Ciało naszego umiłowanego Zbawiciela zostaje złożone do grobu. By oddać mu 

należytą cześć, tak, jak zapowiadały to Pisma (Izaj. 53,9), Bóg użył dwóch uczniów. 

Zarówno Józef, jak i Nikodem, nie wykazywali do tej pory wystarczająco dużo 

odwagi, by opowiedzieć się po stronie Jezusa. Teraz jednak dotknięci okropnością 

zbrodni, jakiej dopuścił się ich naród, zdają sobie sprawę, że milczenie byłoby 

zgadzaniem się z tym, co uczyniono.  

 

Drodzy wierzący przyjaciele, nie powinniśmy nigdy zapominać o tym, że to świat 

ukrzyżował naszego Pana. Nasze milczenie lub bratanie się z ludźmi tego świata jest 

równoznaczne z zapieraniem się Go. Powinno być wręcz odwrotnie – czas już, aby 

inni poznali, że jesteśmy Jego uczniami. 

 

Jana 20,1-18  

 



Pierwszą osobą, która rankiem tego chwalebnego Dnia Zmartwychwstania spieszy 

do grobu, jest Maria Magdalena, kobieta, z której Pan wypędził siedem demonów 

(Mar. 16,9). Jednakże ktoś ją uprzedził, bowiem kamień u grobu był już odsunięty! 

Powiadamia o tym Piotra i Jana, którzy, gdy tam przybywają, również mogą 

zobaczyć wyraźne dowody zmartwychwstania, po czym ... wracają do siebie. Maria 

jednak nie może tak po prostu odejść. Jest tak zdeterminowana, by odnaleźć swego 

umiłowanego Pana (w. 13), że nawet obecność aniołów nie wywołuje u niej 

zdziwienia. 

 

Pan Jezus nie pozwala na to, by tak głębokie uczucie pozostało bez odpowiedzi. 

Jednak to, co się wydarzy, przejdzie najśmielsze oczekiwania Marii! Ten, który 

wyjdzie jej na spotkanie, to sam Pan, żyjący Zbawiciel; zwróci się do niej po imieniu i 

powierzy jej wiadomość niezwykłej wagi. „Osobiste dotknięcie się Chrystusa jest 

drogą do prawdziwego poznania” (J.N.D.). Wiadomość, jaką Maria ma przekazać 

„braciom”, ma nieocenioną wartość: krzyż nie tylko nie odłączył Go od nich, lecz stał 

się fundamentem całkowicie nowej więzi. Jego Ojciec stał się naszym Ojcem, a Jego 

Bóg naszym Bogiem. Pan Jezus ku swojej radości na zawsze już wprowadził nas w 

tą wspaniałą relację (Ps. 22,23; Hebr. 2,11-12). 

 

Jana 20,19-31 

 

Jest wieczór tego wspaniałego pierwszego dnia tygodnia. Zgodnie ze swoją obietnicą 

(14,19) zmartwychwstały Zbawiciel staje w pośrodku zgromadzonych uczniów. 

Pokazuje im swoje ręce i swój bok, niepodważalne dowody na to, że pokój z Bogiem 

został uczyniony, po czym tchnął w nich nowe życie (por.: 1 Mojż. 2,7 i 1 Kor. 15,45), 

posyłając ich, by zwiastowali odpuszczenie grzechów (w. 23). 

 

Tego wieczoru Tomasza nie było z nimi. Kiedy więc uczniowie mówią mu: 

„Widzieliśmy Pana”, nie wierzy im. Podobnie jest i dzisiaj. Wiele dzieci Bożych 

lekkomyślnie pozbawia się tego niezwykle cennego przywileju, jakim jest 

zgromadzanie się wokół Osoby Pana Jezusa; być może dlatego, że w głębi serca nie 

do końca wierzą w Jego obecność. Postawa Tomasza jest obrazem na zachowanie 

się resztki Izraela wobec Chrystusa, która, gdy Go kiedyś zobaczy, rozpozna w Nim 

swego Pana i Boga. Wówczas pytać będą: „Cóż to za rany masz na rękach?” (Zach. 

13,6). 

 



Jednak błogosławionym działem wykupionych obecnego czasu łaski jest wierzyć bez 

oglądania (1 Piotra 1,8), i w tym celu właśnie zostały spisane te rzeczy; nie tylko po 

to, aby je czytano, lecz aby w nie wierzono. Tylko wiara oparta na Pismach pozwala 

uchwycić się Tego, który jest Synem Bożym i który daje życie wieczne (w. 31). 

 

Jana 21,1-14  

 

Jedynie siedmiu uczniów przybywa do Galilei na miejsce, które wcześniej Pan Jezus 

wyznaczył im na spotkanie (Mat. 26,32; 28,7). Jednakże wydaje się, że stracili z oczu 

cel, dla którego się tam znaleźli. Szymon Piotr, do którego Pan powiedział, że będzie 

jednym z tych, którzy ludzi łowić będą, powraca do swego wcześniejszego zajęcia. 

Nic dziwi więc, że „tej nocy nic nie złowili”. Czy praca wykonywana według własnej 

woli i bez obecności Pana może być owocna? On zapowiadał im, że bez Niego nic 

nie będą mogli uczynić (por. 15,5). Ale kiedy Pan się pojawia, wszystko się zmienia.  

Prawa strona łodzi miała w tym momencie jedną, zasadniczą „przewagę” nad stroną 

lewą: właśnie ona została wskazana przez Pana, by tam zapuścić sieć. 

 

Mistrz ma już wszystko przygotowane dla swych utrudzonych sług. On nie 

potrzebował ich ryb (w. 9), bynajmniej jednak nie gardzi owocem ich pracy (w. 10), 

zostaje on nawet policzony (w. 11).  

 

Drodzy przyjaciele, ile razy i my, podobnie jak owi uczniowie, zapominamy o bliskim, 

wspaniałym spotkaniu z Nim? Czy w różnych okolicznościach życiowych, zarówno w 

porażkach, jak i sukcesach, nie powinniśmy prędzej dostrzegać i rozpoznawać Tego, 

który do nas mówi, przyznając: To jest Pan (w. 7)? 

 

Jana 21,15-25  

 

Panu Jezusowi pozostała do wykonania tu na ziemi ostatnia posługa miłości, a 

dotyczyć miała Jego ucznia, Piotra. Piotr trzykrotnie zaparł się swego Mistrza. 

Trzykrotnie też musi zmierzyć się z bolesnym dla niego pytaniem: „Miłujesz mnie?” 

Co oznacza: „Twierdziłeś, że darzysz mnie większym uczuciem niż pozostali (Mar. 

14,29), lecz oni mnie się nie zaparli. Gdzież jest ta żarliwa miłość, o której 

zapewniałeś? Nie mam na nią żadnych dowodów”. 

 



„Panie, Ty wiesz o wszystkim, Ty czytasz w moim sercu” – to wszystko, co ów biedny 

uczeń jest w stanie odpowiedzieć. Czy Pan Jezus go odrzuca? Nie. Przeciwnie, 

teraz, gdy Piotr przestał polegać na samym sobie, jest gotowy do służby. „Paś 

owieczki moje… moje owce” –mówi do niego Mistrz (w tekście oryginalnym 

występuje pełne czułości zdrobnienie: „moje małe owce”). Troszcząc się o tych, 

których Pan Jezus miłuje, Piotr na nowo będzie miał możliwość okazania swej 

miłości do Niego. 

 

Doszliśmy do końca tej Ewangelii. Lecz Osoba, która wypełnia jej strony, nie ma 

końca. „Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które, gdyby miały być spisane jedna 

po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało 

napisać” (w. 25). Jednak Bóg wszystko to zapisał! A wszystko, co Pan Jezus uczynił, 

powiedział i doświadczył, ma nieocenioną wartość. Będzie to dla nas 

niewyczerpanym księgozbiorem czytanym przez całą wieczność. A zanim to nastąpi, 

niech każdy z nas przyjmie do serca ostatnie słowa Zbawiciela: „Ty pójdź za mną”. 

 


