
J 1,1-18 (Prolog) 
 

Ta strona Ewangelii według świętego Jana jest bardzo bogata w swej treści 
(...). Dlatego medytacja tych słów powinna być osobista. 
 
Na początku... 
    Pierwsze słowo z Ewangelii każe nam cofnąć się aż do początku wszystkich 
rzeczy. Jednym uderzeniem silnych skrzydeł orzeł świętego Jana wznosi się 
wysoko, wysoko... tak wysoko, że nie widać już horyzontu. Jego przenikliwy 
wzrok sięga aż do krańców ziemi i ponad nimi widzi sam początek czasu. 
 
...było... 
    Prosty czasownik „być" wyznacza rytm tego poematu... 
Jest to słowo najprostsze, ale i najistotniejsze: istnienie jest warunkiem 
wszystkiego. I ten czasownik w czasie przeszłym niedokonanym, przywołuje 
natychmiast nie dający się określić niezmienny czas trwania. W mojej 
modlitwie mogę potworzyć te dwa słowa: Na początku... było, by doświadczyć 
potęgi ich niewyczerpanych treści. 
 
Słowo... Logos... komunikacja... wyrażenie... mądrość... działanie. 
    Jan nazywa Chrystusa po grecku: Logos. Jest to słowo prawie nie-
przetłumaczalne na język francuski. To właśnie dlatego dodaliśmy inne słowa 
bliskoznaczne, aby ponad nimi znaleźć odpowiedni sens. Słowo Logos było 
już używane w myśli filozoficznej u Greków (czyż słowo nie jest jednym z 
cudów człowieka, wyrażeniem osoby, możliwością nawiązania łączności, 
wyrazem inteligencji?). Ale święty Jan najprawdopodobniej używa tego 
określenia, aby nawiązać do całego prądu literatury biblijnej, która widziała 
mądrość jako wyrażenie samego Boga.  
    W Księdze Przysłów Mądrość mówi o sobie: ...od wieków jestem stworzona, 
od początku, nim ziemia powstała. Przed oceanem istnieć zaczęłam (...) gdy 
kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego 
dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując 
radość przy synach ludzkich (Prz 8,23—24.29—31, por. także Syr 24,1— 22). 
    Na początku było Słowo. Odwieczny Syn przybył od Ojca. Chrystus jest 
doskonałym odbiciem Ojca, obrazem samego Boga niewidzialnego, 
odblaskiem chwały Ojca (por. Hbr 1,3); Jezus jest najwyższym objawieniem 
Boga dla ludzkości (por. l J 1,2). 
    Słowo = wyraz + działanie... aktywne słowo... 
 
Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 
    Jedynie dwa razy w Ewangelii według świętego Jana Jezus jest wprost 
określony jako „Bóg": tutaj, w pierwszym zdaniu, i w ustach Tomasza w 



ostatnim rozdziale — Pan mój i Bóg mój (J 20,28). Cała Ewangelia zawarta 
jest między tymi dwoma zdaniami. 
 
Wszystko przez Nie się stało (...). W Nim było życie... 
    Pierwszym czynem, pierwszym gestem, pierwszym wyrazem Boga było 
powszechne stworzenie. Przecież to najpierw cuda stworzenia mówią nam o 
niewidzialnym Bogu. 
Wszystko. Wszystko.                      Powszechna niezależność... 
A bez Niego nic się nie stało...     Powszechne oddziaływanie...  
Nic. Nic.                                           Niczego nie ma poza Chrystusem... 
 
Na świecie było [Słowo] (...). Przyszło do swojej własności (...) Słowo 
stało się ciałem... 
    Bóg między ludźmi, Bóg na naszych drogach. Bóg w zaułku mojej ulicy, 
Bóg wszędzie. 
 
Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na 

świat przychodzi (...) lecz świat Go nie poznał (...) swoi Go nie przyjęli. 

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi 

Bożymi. 

 

 


