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J 1,1-18 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli 
Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie 
Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu.  Mieli 
również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem 
Prawa Pańskiego.  

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy                          

i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim.  Jemu Duch 
Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem 
więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby 
postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i 
mówił:  Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego 
słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich 
narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. 

 A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił 
Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie 
wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.  A Twoją duszę miecz 
przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.  

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo 

podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem  i pozostawała 
wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, 
służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą.  Przyszedłszy w tej właśnie chwili, 
sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.  

 A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego 
miasta - Nazaret.  

Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a 
łaska Boża spoczywała na Nim. 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   

➢ Św. Augustyn 
 

Słowo Boga i słowo człowieka 
 

 

Cóż bowiem mogą znaczyć wygłoszone słowa:  

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo”? (J 1, 1nn).  

My również wypowiadamy słowa. Czy takie słowo było u Boga? Czy to, co mówiliśmy, 

brzmiało i nie przeminęło? Czy więc i Słowo Boga zabrzmiało i zniknęło? Jakże więc 

wszystko On przez Nie uczynił i bez Niego nic się nie stało? Jakże On tym rządzi, co 

stworzył, jeśli Jego słowo brzmiało i przeminęło? Jakie więc jest Słowo, które się wygłasza, 

a które nie przemija?  

Zważcie, moi drodzy, wielkie to jest zagadnienie. Przez codzienne użycie słowa u nas 

utraciły wartość. Wygłaszane i przemijające straciły u nas znaczenie i zdają się nie być 

czymś innym jak tylko słowami.  

Jest słowo takie i w samym człowieku, które pozostaje we wnętrzu, a jego brzmienie 

tylko z ust pochodzi. Jest to słowo, które się wypowiada prawdziwie duchowo, a które 

poznaje się z głosu, choć nie jest głosem.  

Oto wypowiadam słowo, mówiąc „Deus” (Bóg). Jakie krótkie jest to słowo: składa się z 

czterech liter i dwu sylab!  

Czy cała istota Boga polega na tych czterech literach i dwu sylabach? O ile słowo 

małowartościowe jest cenniejsze, jeśli się pojmuje, co ono wyraża?  

Co działo się w mym sercu, gdy wypowiedziałem słowo „Bóg”? Pomyślało ono o 

wielkiej, najwyższej Istocie, przewyższającej wszelkie zmienne stworzenia cielesne i 

duchem ożywione.  

A gdybym się zapytał: czy Bóg jest zmienny czy niezmienny, to zaraz mi odpowiesz: 

Niech to będzie daleko ode mnie, abym sądził, iż Bóg jest zmienny. Bóg jest niezmienny.  

Dusza twoja, choć mała, choć może jeszcze cieleśnie nastawiona, nie mogłaby mi inaczej 

odpowiedzieć jako iż Bóg jest niezmienny, wszelkie zaś stworzenie podlega zmianie. Jakże 

mogła twa myśl się rozjaśnić i wznieść się ponad wszelkie stworzenie, że z całą pewnością 

mi odpowiedziałeś, iż Bóg jest niezmienny? Co się więc dzieje w twym sercu, gdy myślisz 

o jakiejś Istocie żywej, wiecznej, wszechmocnej, nieskończonej, wszędzie obecnej, 

wszędzie całej, niczym nieogarnionej? Gdy o tym myślisz, wtedy słowo o Bogu jest w sercu 

twoim. Czyż to jest ów głos, który składa się z czterech liter i dwóch sylab?  



Wszystkie słowa, które się wypowiada i które przemijają, są brzmieniami, literami, 

sylabami. Słowo, które brzmi, przemija; to jednak, co głos oznaczał i co myślał ten, kto 

słowo wypowiedział, i jak je rozumiał ten, kto głos usłyszał, trwa, choć dźwięki słowa 

przeminęły.  

Zastanów się ponownie nad słowem. Jeśli zdołasz mieć słowo w sercu twoim, to jest ono 

jakby w twym duchu zrodzonym postanowieniem, tak iż twój duch to postanowienie 

wywołuje i jest ono jakby płodem twojego ducha, jakby dzieckiem twego serca. Najpierw 

bowiem serce postanawia, abyś wzniósł jakąś budowlę, coś wielkiego uczynił na ziemi. Już 

podjęte postanowienie, ale dzieło nie jest jeszcze wykonane.  

Widzisz, co zamierzasz uczynić, inny jednak tego nie widzi, aż dzieło wykonasz, 

wzniesiesz ów budynek, upiększysz i udoskonalisz. Ludzie oglądają wspaniały budynek, 

podziwiają plan budowniczego, podziwiają to, co widzą, i podoba im się to, czego jednak 

widzieć nie mogą. Któż widzi podjęcie zamiaru?  

Jeśli więc na widok jakiejś budowli chwali się pomysł ludzki, to możesz z tego poznać, 

jakim pomysłem Boga jest Pan Jezus Chrystus, Słowo Boga!  

Zastanów się nad budową twego świata, przypatrz się, co Słowo uczyniło, a wtedy 

poznasz, czym jest Słowo.  

Weź pod uwagę dwie rzeczy ze świata: niebo i ziemię. Kto zdoła wyrazić słowami 

ozdobę niebios? Kto słowami wypowie żyzność ziemi? Kto godnie wysławi zmiany czasu? 

Kto należycie sławi siłę nasion?  

Widzicie, o czym zamilczam, abym przez długie wyliczanie mniej nie powiedział, niż wy 

wymyślić zdołacie.  

Z tego więc dzieła widzicie, jakim jest Słowo, które to uczyniło i nie tylko to wykonało. 

Wszystko to bowiem się widzi, bo dostrzegają to zmysły ciała.  

❖ Lecz Słowo i Aniołów stworzyło.  

❖ To Słowo stworzyło też Archaniołów, Moce, Trony, Panowania, Księstwa.  

❖ To Słowo wszystko stworzyło.  

Poznajcie z tego, czym jest Słowo. A może mi teraz ktoś odpowie: „A kto myśli o tym 

Słowie?” Słysząc o tym Słowie, nie wyrabiaj sobie o Nim jakiegoś marnego pojęcia i nie 

łącz Go ze słowami, jakie codziennie słyszymy; ów takie słowo powiedział, ten takimi 

słowami się wyraził, takie słowo mi podajesz. Z powodu ustawicznego wymawiania słów 

tracą one niejako na wartości.  

Gdy słyszysz więc: „Na początku było Słowo”, nie myśl o czymś marnym, jak zwykłeś 

myśleć, gdy słyszysz jakieś słowo ludzkie.  

 

 



➢ Św. Cyryl Jerozolimski 
 

Nieograniczoność Boga 
 

 

Kto chce mówić o istocie Boga, niech wpierw opisze granice świata.  

Zamieszkujesz ziemię, a nie znasz granic swego mieszkania – świata. Jakże więc 

potrafisz godnie przedstawić sobie jego Stwórcę? Widzisz gwiazdy, a Stwórcy ich nie 

widzisz?  

Policz gwiazdy, które widzisz, a potem przedstaw Tego, którego nie widzisz, Tego, 

„który liczbę gwiazd oznacza i każdą z nich woła po imieniu” (Ps 146, 4).  

Spadły ostatnio krople częstych deszczów, byłyby nam przyniosły zgubę. Policz krople, 

które spadły tylko na nasze miasto! Ale nie chcę mówić o naszym mieście. Policz, jeśli 

możliwe, tylko te, które w jednej godzinie spadły na dach! Lecz to jest to niemożliwe!  

Uznaj więc swoją słabość, uznaj moc Bożą! Bo „On policzył krople deszczu” (Hi 36, 

27), i nie tylko te, co teraz spadły, ale i te, które w każdym czasie na całym świecie spadają.  

Bożym dziełem jest słońce. Wielkie samo w sobie, ale bardzo małe w porównaniu z 

całym niebem. Popatrz najpierw na słońce, a potem badaj Pana! 

 „Nie szukaj tego, co jest zbyt ciężkie, ani nie badaj tego, co jest zbyt trudne dla 

ciebie. O tym rozmyślaj, co ci nakazano” (Syr 3, 21n).  

Ale – powie ktoś – skoro istota Boża jest nieograniczona, dlaczego o tym mówisz? Czyż 

mi nie wolno – choć nie mogę wypić całej rzeki – tyle zaczerpnąć, ile mi potrzeba? Czyż 

mam nie spoglądać na słońce, bo oczy moje nie zdołają go całego objąć? Albo gdy wejdę do 

dużego ogrodu i tam nie potrafię zjeść wszystkich owoców, chcesz, bym odszedł głodny?  

Chwalę i sławię Tego, który nas uczynił, bo nakaz Boski brzmi: „Wszelki duch niech 

chwali Pana” (Ps 150, 6).  

Staram się teraz wielbić, a nie opisywać Pana, choć wiem, że Go nie można dość 

wysławić, ale uważam za religijny obowiązek zawsze to usiłować. W mej słabości pociesza 

mnie Pan Jezus w słowach: „Boga nikt nigdy nie widział” (J 1, 18). 

 

 

 

 

 



 

I czytanie :  Syr 24, 1–4.12–16 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera swe usta 

na zgromadzeniu Najwyższego i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą: Wyszłam z 

ust Najwyższego i niby mgła okryłam ziemię. Zamieszkałam na wysokościach, a tron 

mój na słupie z obłoku. 

Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego 

dziedzictwie. Wyrosłam jak cedr na Libanie i jak cyprys na górach 

Hermonu. Wyrosłam jak palma w Engaddi, jak krzewy róży w Jerychu, jak wspaniała 

oliwka na równinie, wyrosłam w górę jak platan.  Wszystko przepoiłam wonnością 

jak cynamon i aspalat pachnący, i miłą woń wydałam jak mirra wyborna, jak 

galbanum, onyks, wonna żywica i obłok kadzidła w przybytku. Jak terebint gałęzie 

swe rozłożyłam, a gałęzie moje - gałęzie chwały i wdzięku. 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

➢ św. Ambroży 

 

Kochaj Go, bo On jest dobry 

  

Kochaj Go, córko, bo On jest dobry. Albowiem „nikt nie jest dobry, tylko sam, Bóg” 

(Mt 10, 18).  

Jeśli zatem nie ma wątpliwości, że Syn jest Bogiem – Bóg natomiast jest dobry – 

zapewne nie ma też wątpliwości, że Syn jest dobrym Bogiem.  

Tego, bowiem, kochaj.  

 On jest właśnie Tym, którego Ojciec zrodził przed jutrzenką  (Ps 109, 3) jako 

wiecznego; z łona zrodził jako Syna; z serca wydał (Ps 44, 2) jako Słowo.  

 On jest właśnie Tym, w którym upodobał sobie Ojciec (Mt 3, 17).  

 On jest ramieniem Ojca, bo jest stwórcą wszystkiego (J 1, 3; Kol 1, 16n);  

 On jest Mądrością Ojca (1 Kor 1, 24), bo wyszedł z usta Jego (Syr 24, 3);  

 On jest mocą Ojca (1 Kor 1, 24), bo zamieszkuje w Nim cieleśnie pełnia 

Bóstwa (Kol 2, 9).  

Ojciec tak Go miłuje, że nosi Go w łonie (J 1, 18) i po prawicy umieszcza (Ps 109, 1), 

abyś nauczyła się mądrości i poznała moc.  

 



 

➢ św. Ambroży 

 

Jam wyszła z ust Najwyższego 

  

Ja ci wykażę, że Chrystus ma synów, których codziennie rodzi, lecz tym rodzeniem, a 

raczej „odrodzeniem”, które jest z potęgi, a nie z natury. Usynowienie jest rzeczą mocy, 

rodzenie – natury. Pouczyło nas o tym samo Pismo.  

Mówi bowiem Jan: „Na świecie był, a świat przezeń jest uczyniony, a świat Go nie 

poznał. Przyszedł do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. A ilekolwiek Go 

przyjęło, dał im moc, aby się stali dziećmi Bożymi tym, którzy wierzą w imię Jego”                 

(J 1, 10–12).  

Dowiedzieliśmy się przeto, że to zawdzięczamy Jego mocy, iż uczynił nas synami 

Bożymi. Właściwość rodzenia głoszą Boże słowa: „Mówi bowiem Mądrość: «Jam wyszła 

z ust Najwyższego»” (Syr 24, 3), to znaczy nie przymuszona, ale wolna, nie podległa mocy, 

ale tajemniczo zrodzona tytułem panowania i prawa miłości.  

Nadto o tej samej Mądrości, to jest o Panu Jezusie mówi w innym miejscu Ojciec:                   

„Z żywota przed jutrzenką zrodziłem Cię” (Ps 109, 3).  

Ojciec wyrzekł te słowa nie po to, oczywiście, by dowieść, że posiada jakieś cielesne 

łono, ale aby wyrazić właściwość prawdziwego rodzenia. Jeślibyś bowiem pojmował te 

słowa w znaczeniu cielesnym, to musiałbyś przyjąć, że ojcowskie rodzenie nie odbywało się 

bez ciężarności i bólów.  

Bądźmy jednak dalecy od tego, byśmy mieli sobie wyobrażać Boga na podstawie 

ułomności [naszego] ciała. „Łonem” tym jest niepojęte i tajemnicze wnętrze ojcowskiej 

substancji, której nie zdołali przeniknąć ani aniołowie, ani archaniołowie, ani Władze, ani 

Panowania, ani też jakiekolwiek inne stworzenie.  

Syn jest zawsze z Ojcem i w Ojcu, z Ojcem – z powodu niezrozumiałej różnicy 

zachodzącej w wiekuistej Trójcy, w Ojcu – z powodu jedności natury.  

 

 

Krąg biblijny  - Roman Brandstaetter 

 

                          JEST czyli historia jednego przekładu 

 



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

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

mierze obciąża entuzjastę, jak i przedmiot jego entuzjazmu, poprzestanę jedynie na 

stwierdzeniu - w miarę chłodnym - że dzieło św. Jana, jego Ewangelia, Apokalipsa i Listy, 

są mi najbliższe z ksiąg Nowego Testamentu, podobnie zresztą jak spośród czterech 

Ewangelistów przemawia do mnie najsilniej właśnie jego osobowość ze wszystkimi jej 

cechami charakteru - z wrażliwością, z nadmierną wybuchowością, z poczuciem realizmu. 

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

temperaturze uczuć, umiejętność przechodzenia od spokojnej, przedmiotowej narracji do 

teofanicznych wybuchów, pełnych dramatycznych spięć - to wszystko świadczy o 

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

pewno - uprzednio - jerozolimskiego beth hamidraszu.  

Do swojej "poetyckiej prozy" wprowadził odziedziczoną po pisarzach Starego 

Testamentu melodyjną tautologię, której celem jest oralne kształtowanie wizji słuchacza, 

różnego gatunku paralelizmy, bądź synonimiczne bądź antytetyczne - wyczuwam tu jakąś 

odległą zapowiedź kontrapunktu - bądź syntetyczne, które tworzą razem harmonijne 

falowanie uczuć, myśli i dialogów, tak znamienne dla poezji starohebrajskiej.  

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

dramatyczne narastanie konfliktu w jego poetyckim zdaniu: nieustanny przypływ coraz to 

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

wariacjach, uzupełniających wciąż od nowa zasadniczy rdzeń zagadnienia.  

Metoda ta przypomina poniekąd jedną z form muzycznych, rondo instrumentalne, w 

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

innymi szczegółami, będącymi jednak zawsze na jego usługach. 

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

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

potwierdzającą pierwszy człon, czyli jest czymś w rodzaju dominanty w fudze. 

Jan był historykiem-narratorem, wyposażonym w niezwykle precyzyjne, pedantyczne, 

niemal drobiazgowe widzenie wypadków - jedynie jego chronologia Wielkiego Tygodnia 

jest słuszna i prawdziwa - był poetą umiejącym swoje wizje utrzymać w granicach 

zdyscyplinowanej prostoty, wizjonerem, który przekazał nam olbrzymią koncepcję Boga-

Człowieka za pomocą środków zdumiewających subtelną i treściwą wyrazistością.  

On spośród wszystkich Apostołów pierwszy zrozumiał naprawdę, kim jest Jezus                 

z Nazarethu. 

 



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

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

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

do tej samej myśli w różnych formacjach składniowych, skłonność do tautologii, szeroką 

frazę rytmu, dostrojonego do wewnętrznej substancji słowa, metodę przejść od 

realistycznego obrazu do teofanicznych wypowiedzi.  

Po prostu starałem się nieudolnie naśladować w moim pisarstwie prozę czwartego 

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

odziedziczonych po starotestamentowym i apokaliptycznym piśmiennictwie 

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

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

Człowieku. 

Ulegając namowom O. Marcina, postanowiłem przetłumaczyć Prolog z Ewangelii               

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

moim zdaniem jest jednym z najpiękniejszych i najważniejszych w Nowym Testamencie, 

całkowicie paraliżowała mój zamiar i skłaniała mnie do wygodnego odkładania tej pracy      

ad calendas graecas.  

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

grecku Prolog, zawsze odbierałem wrażenie jakiegoś bliżej nieokreślonego niedosytu, 

jakiejś chwiejności w odbiorze tego natchnionego tekstu, natomiast gdy czytałem go w 

różnojęzycznych przekładach, niedosyt nie tylko się wzmagał, ale umacniało się we mnie 

przekonanie, że tłumacze zubożyli tekst o pewne wartości, których niestety nie umiałem 

określić.  

Ponieważ odczuwałem to wszystko intuicyjnie, nie mogłem wyjaśnić sobie, o co 

właściwie mi chodzi.  

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

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

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

"niedobór" polega, jaką masz pewność, że ty tę swoją próbę tłumaczenia lepiej lub choćby 

inaczej wykonasz? Po cóż więc zawracasz sobie głowę zamiarami, których nie potrafisz 

urzeczywistnić?"  

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

przeczytałem Prolog. 

A potem odłożyłem Pismo Święte. 

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



Na horyzoncie chmurzy się niebo. Przyrzekłem przed dwoma tygodniami                             

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

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

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

w milczeniu: 

 "En arche en ho Logos, kat ho Logos en pros ton Theon, kai Theos en ho Logos". 

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

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

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

zdumieniem uzmysłowiłem sobie, że Sienkiewicz dwom synom Izraela, Jezusowi                                 

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

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

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

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

i w jakim celu po ... francusku. 

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

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

nieustannym retuszem różnych procesów, rozgrywających się na przestrzeni dwóch tysięcy 

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

myśli, jeszcze raz powtórzyłem po grecku pierwsze zdanie Prologu. 

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

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

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

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

przekładem z hebrajskiego lub aramejskiego.  

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

i arameizmów, co jest niezbitym dowodem, że autor podczas pisania myślał po hebrajsku 

lub aramejsku. Jeżeli tak, to gdyby nawet sam pisał po grecku, myśl swoją musiał dopiero 

tłumaczyć z ojczystego języka, i to z niemałym wysiłkiem, na język grecki. Tak czy owak, 

duchowy archetyp czwartej Ewangelii pomyślany był po hebrajsku lub aramejsku, a nie po 

grecku, i dlatego może... 

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

tłumaczyć grecki tekst - ilekroć dotychczas zamierzałem tłumaczyć coś z Pisma Świętego, 

rozpoczynałem od takich właśnie niby nie obowiązujących mnie prób - a przebieg tej 

wstępnej pracy nad przekładem albo - określając ściślej - tego pierwszego i nieśmiałego 



przenikania w obcojęzyczny tekst postaram się tutaj w miarę możności podać ze 

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

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

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

z nim albo po nim".  

Słowo, o którym za chwilę będzie mówił św. Jan, istniało wiecznie, istniało przed 

stworzeniem świata, zatem owego "początku" nie należy utożsamiać z dziełem stworzenia 

dokonanym w pierwszym dniu Genesis, lecz z Mocą, która nigdy się nie rozpoczęła i nigdy 

się nie skończyła, i jest wiecznym i nieskończonym Bytem.  

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

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

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

trwającego przed wszystkim i nad wszystkim.  

W słuszności tej mojej, zresztą nieśmiałej, propozycji przekładowej umacnia mnie fakt, 

że Wulgata tłumaczy ,JEn arche" przez ,Jn principio", które oznacza zarówno "z początku", 

jak i "naprzód"  (w znaczeniu: naprzód poszedłem do domu, albo: naprzód zjadłem chleb), 

co z kolei jest całkowicie zgodne z sensem przysłówka "przed wszystkim", posiadającym 

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

Słowo".  

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

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

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

Logos" inaczej przełożyć? Nie można.  

Jeżeli nie można, dlaczego wciąż niecierpliwie powtarzam w myślach: "...było Słowo"? 

Czyżbym dostrzegł w tym przekładzie jakieś pęknięcie? Jakąś szczelinę? Jaką szczelinę? 

Jakie pęknięcie? Nie wiem.  

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

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

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

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

Nie jestem zadowolony.  

Popełniłem jakiś błąd, jakiś nieokreślony błąd, którego nie mogę wyłowić.            

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

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

Zaczynam gubić się w różnych domysłach, hipotezach, przypuszczeniach.            



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

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

ciężaru tej niepotrzebnej i niedorzecznej roboty. Postanawiam zgarnąć wszystkie notatki z 

biurka i wrzucić je do kosza, tego miłosiernego grobu wielu moich nieudanych wysiłków.                        

I wtedy... 

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

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

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

duchowi czwartej Ewangelii niż cudzoziemski język grecki. 

Wyjąłem z półki bibliotecznej Nowy Testament w hebrajskim przekładzie prof. Franza 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nagle ujrzałem przez gramatyczne kategorie hebrajskiego czasownika właściwy aspekt, 

określający wspaniałość i głębię tego teofanicznego hymnu.  

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

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

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

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

i odczuwanie Boga-Człowieka. 

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

ho Logos" - "... było Słowo".  

Jak wynika z zestawienia tych dwóch tekstów, tekst grecki jest całkowicie zgodny z 

tekstem hebrajskim i zdawałoby się, że nie ma między nimi żadnych różnic, co na pewno 

byłoby słuszne, gdyby nie pewne zasadnicze rozbieżności w pojmowaniu czasu przeszłego 

przez Izraelitów i Greków.  

Ewangelista użył na określenie czynności Słowa czasu przeszłego ("było" - po 

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

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



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

indoeuropejskich.  

A ponieważ św. Jan, czyli Johanan ben Ze-badia, był synem Izraela, więc chcąc 

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

musimy przede wszystkim zastanowić się nad zagadnieniem, jak kształtowało się pojęcie 

czasu w semickiej świadomości czwartego Ewangelisty.  

W mojej opowieści Jezus z Nazarethu wielokrotnie pisałem o szczególnym odczuwaniu 

czasu przez synów Izraela i starałem się pod różnymi aspektami naświetlić to zagadnienie, 

będące swoistą cechą mentalności żydowskiej. Przychodziło mi to z niemałym trudem, 

gdyż, jak wiadomo, najtrudniej jest każdemu objaśniaczowi objaśnić to, co jest organiczną 

częścią jego świadomości i co wydaje mu się tak proste i zrozumiałe, że nawet niegodne jest 

objaśnienia. Teraz znowu, ale już w związku z Prologiem, pokuszę się o wytłumaczenie 

tych spraw.  

W języku hebrajskim nie istnieją formy czasownikowe na określenie czasu 

teraźniejszego. Najczęściej czas teraźniejszy wyrażamy za pomocą imiesłowów. "Hebrajski 

czasownik ma tylko dwa tak zwane czasy, przeszły i przyszły, ściślej określając, czas 

dokonany i niedokonany, albowiem nie wyrażają one czasu, ale trwanie albo dokonanie 

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

Światopogląd Hebrajczyków jest teocentryczny.  

Jahwe nie był i nie będzie, Jahwe jest. Jest, który jest.  

Ponieważ całe duchowe życie Izraelity sprowadzało się do życia dla Boga jako Dawcy, 

a zarazem Poręczyciela Obietnicy danej w przeszłości, ale nieustannie urzeczywistnianej - 

Obietnica nie była dana, Obietnica jest dana - Izrael całą swoją historię, całą swoją 

przeszłość przeżywał jako żywą teraźniejszość, której był naocznym świadkiem. Ale nie 

tylko przeszłość.  

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

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

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

identyfikowali z obecnością, atrybutem wiecznego Boga. Lud Izraela pisał i mówił "był", 

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

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

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

bezczasowego czasownika "haja" ("było") na określenie tego, co odczuwał jako "jest".  

Słowo nigdy nie zostało stworzone. Ono ani nie było, ani nie będzie, Ono jest. Jest 

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



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

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

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

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

Prologu nie powinien tworzyć w świadomości polskiego czytelnika błędnego mniemania, że 

"... było Słowo" (bo skoro było, to go teraz nie ma. Nikt przecież nie powie, że Bóg był !).  

Postanowiłem więc odejść od dotychczasowego schematu tłumaczenia 1, 2, 3, 4, 5 i 9 

wersetu Prologu i czas przeszły w odniesieniu do Słowa zastąpić czasem teraźniejszym, bo 

takie odczucie czasu przeszłego posiadał Johanan ben Zebadia i takie odczucie powinni 

mieć wszyscy, wychowani w kategoriach grecko-rzymskiej kultury, podczas czytania 

hymnu. 

Zdecydowałem się więc przełożyć: 

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

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

jest, Co jest. 

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

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

określonym czasie i miejscu. 

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

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

słoneczna - udało mi się wreszcie po naszkicowaniu niezliczonych wersji doprowadzić 

przekład do upragnionego końca.  

I jak zazwyczaj w takich razach po skończonej pracy zapaliłem fajkę, wstałem od 

biurka i rozpocząłem wędrówkę po pokoju, zakończoną dłuższym postojem przy oknie. 

Zapadał wieczór. W szybach przeciwległego domu odbijały się czerwone blaski 

zachodzącego słońca. Przywołałem na pamięć jerozolimskie wieczory.  

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

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

się mrokiem, przygasa i wreszcie łagodnie przelewa się w ciemność.  

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

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

światło oddzielone jest od ciemności, a ciemność od światła.  



Między światłem a ciemnością położona jest ostateczna, nieustępliwa i niewidzialna 

bariera. >yAni Or haolam" - "Ja jestem Światłość świata". To nie jest zeznanie. To jest 

objawienie wyroku, wydanego na człowieka i na cały świat. 

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

 

PROLOG EWANGELII ŚW. JANA 

(przekład z greckiego) 

 

 

1. Przed wszystkim Jest Słowo, 

    A Słowo Jest u Boga, A Bóg Jest Słowem. 

2. Ono jest przed wszystkim u Boga. 

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

4. W Nim jest życie, 

    A życie jest światłością ludzi, 

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

9. Ono jest prawdziwą światłością Oświecającą każdego człowieka, Który 

    przychodzi na świat. 

10. Słowo było na świecie, 

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

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

12. Tym wszystkim jednak, którzy Je przyjęli, 

      I uwierzyli w imię Jego, 

      Dał On Moc, 

      Aby się stali 

      Dziećmi Bożymi: 



      Tym, Narodzonym 

13. Nie z krwi 

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

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

      chwałę, 

      Chwałę, 

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

16. Wszyscy czerpiemy z Jego pełni Łaskę nad łaskami, 

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

      prawda 

      Przychodzą 

      Przez Jezusa Chrystusa. 

18. Boga nikt nigdy nie widział. 

      Syn Jednorodzony: 

      On, 

      Który jest w łonie Przynosi wieść. 


