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Od Redakcji 
 
Drogi czytelniku,  
 
Otrzymałeś kolejny numer naszego biuletynu 
zatytułowanego „Słowo”.  
Oczywiście chodzi tu o odniesienie do Słowa 
Bożego, którego głoszenie jest jednym z 
podstawowych zadań Kościoła.  
W naszej pracy chcemy - na miarę naszych 
możliwości - pomóc tym, którzy zajmują się 
głoszeniem Słowa (np. głoszą kazania), a także 
tym, którzy prowadzą studia czy spotkania 
biblijne.  
Chcemy także naszym biuletynem podać nieco 
informacji tym, którzy prowadzą własne 
refleksje biblijne. Chcemy ich zachęcić, a 
jednocześnie nieco ułatwić im ich poszukiwania.  
 
W biuletynie nie chcemy i celowo unikamy 
wykładu typowo akademickiego.  
Chcemy natomiast dostarczyć informacji (a 
także inspiracji) tym, którzy być może z różnych 
powodów nie mogą udać się do biblioteki, nie 
mogą zbyt łatwo zdobyć poszukiwanych pozycji 
książkowych, lub po prostu muszą przygotować 

kazanie lub studium biblijne, mając czas nader 
ograniczony.  
 
Jeśli macie pytania, sugestie, zawsze jesteśmy 
otwarci na Wasz głos.  
Waszymi pytaniami, czy wskazówkami, 
związanymi z Waszymi oczekiwaniami, możecie 
współtworzyć z nami to skromne pisemko.  
 
Pragniemy jednak nade wszystko, aby Słowo 
Biblii, jedyne nieomylne, stało się treścią życia 
praktycznego tych, którzy zajmują się Jego 
głoszeniem, tych, którzy prowadzą zajęcia 
biblijne w Kościołach lokalnych - w zborach, 
tych, którzy poszukują życia w prawdzie.  
 
Tego zatem Wam życzymy drodzy Czytelnicy: 
niech Wam błogosławi nasz Pan Wszechmogący 
i niech Was prowadzi w lekturze i rozważaniu 
Jego Słowa, w Waszym życiu Słowu temu 
podporządkowanym.  

Redakcja. 
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Studium Biblijne:  
I Ks. Mojżeszowa / Ks. Rodzaju 24, część 2 

 

 
24:28-32 
Rebeka pobiegła do domu, zostawiając sługę 
przy studni. W jej rodzinie możemy 
zaobserwować następujące relacje: ojciec 
Betuel nie ma nic do powiedzenia, widocznie 
dom zostaje prowadzony przez jej brata Labana. 
Nie wiemy dlaczego tak jest, być może Betuel 
był stary i słaby. 
Widzimy wielki kontrast w rodzinie: Rebeka 
chciała bez korzyści dla siebie pomóc obcemu 
człowiekowi. Laban natomiast myśli tylko o 
swoich zyskach, jest bardzo chciwą i niemiłą 
osobą, której nie można zaufać, czego 
doświadczy wiele lat później Jakub. 
Mianowicie pierwszym czego dowiadujemy się 
o Labanie jest to, że widząc złote prezenty, 
wybiega do obcego i zaprasza go do domu. Nie z 
powodu gościnności, lecz z powodu swej 
chciwości: Laban pragnie więcej złota. Wybiega 
do sługi, aby jak najszybciej je dostać. Zaprasza 
miłymi słowami, ale motywacją jest chciwość. 
Jego charakter i chciwość staje się jawna w 
dalszej historii, kiedy Jakub mieszka u niego 
przez 20 lat (I Mj. 29-31).  
 
24:32 
Sługa pozostaje wierny swojej misji. Mimo to, że 
ma za sobą długą, wyczerpującą podróż a jego 
wielbłądy zostają zaopatrzone, sam nie myśli o 
posiłku i odpoczynku. Najpierw chce 
przedstawić gospodarzom cel swej podróży. Tu 
poznajemy jego charakter i wierność: 
najważniejsza jest dla niego misja, powierzona 
przez Abrahama. Na pierwszym miejscu dla 
niego jest sprawa Boża, a dopiero potem jego 
własne potrzeby. To kwestia stawiania 
właściwych priorytetów.  
Sługa opowiada, powtarzając to, co powiedział 
mu Abraham i opisując obszernie wydarzenie, 
które nastąpiło przy studni. Z pozoru wydaje się 
to niepotrzebnym powtórzeniem, ale to typowa 
cecha literatury hebrajskiej. To ważne, aby to 
rozumieć we właściwy sposób, gdyż inną cechą 
hebrajskiej literatury jest używanie jak 
najmniejszej ilości słów i jak najkrótszych 
opisów. To znaczy, że takie obszerne 
powtórzenie w tym rozdziale ma duże 

znaczenie; w sumie wydarzenie przy studni 
zostaje opowiedziane cztery razy (w. 13-14, 15-
21, 34-44 i 45-48).  
Zazwyczaj powtórzenie w hebrajskiej literaturze 
nie jest dosłownym powtórzeniem; znaczące są 
przy tym też różnice. Różnice wskazują na 
ważne elementy w historii, na charaktery osób 
lub mogą wskazywać na rozwój historii.  
Po modlitwie sługi (w. 13-15) znajduje się 
bardzo obszerny opis wydarzeń: aby czytelnik 
mógł je zwizualizować i dziwić się razem z sługą.  
W domu rodziny Rebeki sługa opowiada bardzo 
ostrożnie. Jest tu po to, aby negocjować 
małżeństwo i jest przekonany, że Rebeka jest 
wyznaczoną żoną dla Izaaka a to że ją spotkał 
jest Bożą odpowiedzią na jego modlitwy. Sługa 
pragnie przestrzegać zasad grzeczności i nie 
chce naciskać swoją interpretacją na rodzinę 
Rebeki. Nadal ufa Panu; jeśli to jest rzeczywiście 
wolą Pana, On sam przekona rodzinę, aby 
wyrazili zgodę na małżeństwo z Izaakiem i 
pozwolili jej udać się do ziemi obiecanej.    
Sługa powtarza słowa Abrahama, podkreślając 
przy tym bogactwo swego pana, aby oferta stała 
się atrakcyjna dla rodziny. Rebeka będzie miała 
udział w bogactwie multimilionera. Jednak 
pomija zakaz dany przez swego pana, by nie 
przyprowadzać Izaaka do Padan Haran, gdyż 
mogłoby to obrazić rodzinę Rebeki. Z tego 
samego powodu nie wspomina, że Pan 
wyprowadził Abrahama z rodziny do ziemi 
obiecanej. Zmienia słowa Abrahama „do 
ojczyzny i rodziny mojej” (w. 4) na: „do domu 
ojca mego i do rodziny mojej” zmieniając przez 
to kontrast etniczny w podkreślenie więzi 
rodzinnych. Sługa podkreśla w ten sposób 
naturalne więzi, istniejące między rodziną 
Izaaka a rodziną Rebeki oraz lojalność 
Abrahama wobec rodziny. Budzi to zaufanie a w 
tamtejszej kulturze trudniej byłoby odmówić 
ślubu w takiej sytuacji.  
Podkreśla też przysięgę mówiącą o tym, że nie 
będzie szukał żony wśród Kanaanitów, co 
zapewnia, że dzieci Izaaka z Rebeki będą 
jedynymi dziedzicami. To wszystko ma zapewnić 
rodzinę Rebeki, że Izaak jest bardzo dobrym 
wyborem. Przy tym trzeba pamiętać, że w 
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tamtych czasach nie ślubowało się z powodu 
miłości, jak dzisiaj, ale rodziny aranżowały śluby 
biorąc pod uwagę korzyści materialne dla obu 
stron.   
Sługa nie wywiera nacisku, pozostawiając 
wolność decyzji ze strony rodziny i Rebeki, 
podkreśla też odpowiedzialność rodziny (w. 41). 
Teraz napięcie rośnie: czy Betuel i Laban się 
zgadzą? 
Potem sługa opowiada wydarzenia przy studni 
(w. 40-48), ale krócej, gdyż powtarza tylko to, co 
jest istotne dla rodziny. Podkreśla, że Pan Bóg 
prowadził tą sytuację, a to że teraz znajduje się 
akurat u nich nie jest przypadkiem. Przez to 
rodzina rozpoznaje Bożą wolą w tym, aby 
Rebeka wyszła za Izaaka. W ten sposób poznają, 
że sługa nie podarował prezentów (które daje 
się pannie młodej) jakiejś nieznanej 
dziewczynie, lecz tej, którą wybrał sam Bóg. 
Rodzina więc nie ma tak naprawdę wyboru, bo 
odmówienie oznaczałoby przeciwstawianie się 
Bożej woli. Sługa jeszcze podkreśla, że jeśli 
rodzina nie zgodzi się, będzie szukał dalej, aby 
znaleźć inną, która będzie posłuszna woli Bożej. 
 
24:50-61 
Rodzina Betuela więc nie ma innej możliwości 
niż poddać się Bożej woli i pozwolić Rebece, by 
wyszła za Izaaka. Po wyrażeniu zgody sługa 
obdarowuje ich prezentami. 
Następnego dnia chce od razu wracać z Rebeką, 
ale rodzina przeciwstawia się temu. 
Prawdopodobnie już nigdy nie będą jej widzieć, 
chcą mieć czas na pożegnanie. Hebrajska fraza 
jest niejednoznaczna, może oznaczać około 
dziesięciu dni, ale też o wiele dłuższy okres.  
Sługa jednak nalega, więc decydują aby zapytać 
samą Rebekę. Ona zgadza się, aby od razu 
wyruszyć w drogę, co podkreśla jeszcze raz, że 
jest idealną żoną dla Izaaka. Decyduje wbrew 
woli swej rodziny w tym uznając, że wola Pana 
jest ważniejsza niż wola krewnych.  
 
Rodzina pozwala więc Rebece opuścić dom. Z 
nią w podróż udaje się jej karmicielka Debora (I 
Mj. 35:8). Była to kobieta, która karmiła ją, gdy 
była niemowlęciem, a w późniejszych latach 
była odpowiedzialna za jej wychowanie. 
Rodzina błogosławi ją. Błogosławieństwo Boże 
nie jest przeznaczone wyłącznie dla mężczyzn, 
ale też dla kobiet. Fraza „a potomstwo twoje 
niech zdobędzie grody wrogów swoich” prawie 

identycznie powtarza błogosławieństwo dane 
Abrahamowi (I Mj. 22:17).    
 
24:62-67 
Na końcu narracja koncentruje się na Izaaku. O 
Abrahamie, który zainicjował podróż już nie 
słyszymy. Izaak jest następnym pokoleniem, 
które poprowadzi rodzinę.  
Żyje w Negew koło studni Lahai Roi, co oznacza 
Studnie Żyjącego, miejsca, gdzie wiele lat 
wcześniej Hagar spotkała Pana (I Mj. 16:14). 
Izaak jest na polu przy studni, miejscu gdzie 
tradycyjnie spotyka się przyszłą żonę. 
 
Kiedy docierają do ziemi obiecanej, Rebeka 
widzi z daleka przyszłego męża. Izaak natomiast 
nie widzi Rebeki, ale dostrzega wielbłądy. 
Hebrajski wyraz, który został tu użyty (hinne) 
wskazuje na zmianę perspektywy: Rebeka widzi 
Izaaka, a nagle skupiamy się na tym, co widzi 
Izaak, co jest czymś całkiem innym, z innej 
perspektywy.  
Tu widzimy inne znaczenie wielbłądów. 
Hebrajskie słowo wielbłąd brzmi bardzo 
podobnie do rzeczownika, oznaczającego 
rekompensację oraz do czasownika, który 
oznacza odstawienie od piersi. Ten czasownik 
używany jest w opowieści o odstawieniu Izaaka 
od piersi i mobbingu ze strony Ismaela (I Mj. 
21:8). W języku hebrajsku często podobieństwa 
brzmienia słów dają aluzję. Tu wielbłądy 
wskazują na pragnienie Izaaka. Izaak jako 
dziecko został odstawiony od piersi, potem 
czytamy, że zmarła jego matka. Teraz jest 
samotny w polu przy studni, miejscu spotkania 
przyszłej żony. Kiedy patrzy, widzi wielbłądy, 
symbolizujące jego pragnienie, pragnienie, 
które może zaspokoić przyszła żona Rebeka.  
 
Zasłonięcie twarzy bezpośrednio przed 
spotkaniem wskazuje wyraźnie na to, że Rebeka 
jest panną młodą dla Izaaka. Normalnie w tych 
czasach kobiety nie zakrywały twarzy na co 
dzień, tylko w kontekście ślubu.  
Mimo faktu, że Abraham w tym momencie 
jeszcze żył i dopiero jakieś 35 lat później zmarł (I 
Mj. 21:5; 25:7, 9, 20), sługa zdaje relacje 
Izaakowi, ponieważ to on jest następnym 
pokoleniem i nowym patriarchą, który zajmie 
miejsce Abrahama, co zostaje podkreślone 
przez fakt, że Rebeka zajmie miejsce Sary, 
mieszkając w jej namiocie. Teraz już nie ma 
powtórzenia wszystkich wydarzeń, jak 
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wcześniej, bo jego misja została spełniona: Izaak 
otrzymał żonę. 
Na początku historii namiot Sary jest pusty. Na 
końcu historii Izaak przyprowadza Rebekę do 
namiotu matki, aby znowu było życie i 
potomstwo. Stało się to możliwym przez 
wierność Pana przymierzu. 
 
 
Teologia 
Stary Testament zawiera wiele opowieści, które 
stanowią literaturę, ale też mają przesłanie 
teologiczne. Opowiadanie w tym rozdziale jest 
częścią historii Abrahama, która mówi o 
spełnieniu obietnic. Abraham już widział 
częściowo ich spełnienie: stał się bardzo bogaty 
i w końcu otrzymał syna. Ale jeden syn jeszcze 
nie stanowi wielkiego narodu. Koniecznym jest, 
aby powstało następne pokolenie i w tym celu 
Izaak musi mieć właściwą żonę.  
W tym rozdziale widzimy w jaki sposób Pan 
prowadzi przebieg wydarzeń, aby dalsze 
spełnienie było możliwe, ale również właściwą 
ludzką reakcję na Boże prowadzenie: 
posłuszeństwo i uwielbienie.  
Nie widzimy bezpośrednio jak Bóg działa, ale 
wyraźnym jest, że nie ma tu przypadku, lecz 
wyraźne Boże prowadzenie w życiu ludzi. 
Centralnym tematem też jest wiara. Sługa modli 
się do Pana (w. 12-14) i dziękuje Mu za 
wysłuchanie modlitw (w. 26-27). Ważnym 
tematem jest lojalność przymierzu, które jest 
prezentowane w tej historii z perspektywy bożej 
i ludzkiej. Sługa zaufał Bożemu miłosierdziu i 
wierności, działał odpowiednio do swojej wiary 
(modlitwa i dziękczynienie). Bóg wyrażał swoje 
miłosierdzie przez to, że prowadził sługę do 
właściwego miejsca, aby mógł spotkać Rebekę, 
wybraną żonę dla Izaaka z właściwej rodziny.  
Bóg prowadzi, ale to nie oznacza, że człowiek 
jest bierną marionetka. Sługa jest przekonany, 

że Rebeka jest żoną dla Izaaka, ale jej decyzja i 
posłuszeństwo jest ważne, tak jak gotowość 
Marii było ważne, kiedy anioł powiedział jej, że 
narodzi Mesjasza.  
 
Chrystus 
Jezus Chrystus narodził się, ponieważ Bóg 
zawsze spełnia obietnice. Obietnica dana 
Abrahamowi, że będzie ojcem wielu narodów (I 
Mj. 12:1-3) zostaje ostatecznie spełniona w 
Chrystusie, podobnie jak obietnica ziemi 
obiecanej.  
W taki sposób jak Bóg wybrał Rebekę, aby zajęła 
swoje miejsce w rodowodzie ludu Bożego, tak 
wybrał też Marię, i w taki sposób jak Rebeka 
wyraziła gotowość, aby w posłuszeństwie pójść 
w nieznane, tak samo Maria wyraziła swoją 
gotowość, by narodzić Mesjasza (Łk. 1:38). 
Rebeka jest częścią linii prowadzącą do 
Chrystusa; syn Izaaka i Rebeki jest praojcem 
Chrystusa. Syn zrodzony z Rebeki był 
potomstwem kobiety (I Mj. 3:15), ale syn Marii 
jest ostatecznym Potomkiem, który ostatecznie 
pokonał szatana i jego potomstwo. 
 
Bóg prowadzi wszystko, tak, aby obietnice 
zostały spełnione. Bożym planem było to, że 
Jezus Chrystus narodzi się jako człowiek, aby 
zapłacić karę za grzechy i pokonać szatana. Bóg 
też prowadzi wszystko w naszym życiu, aby 
wszystko się spełniło według Jego woli, abyśmy 
mogli dojść do celu: wiecznego życia z Bogiem w 
chwale. Tak jak sługa zaufał Bożemu 
prowadzeniu, tak chrześcijanin może mieć 
pewność, że Bóg jest wierny i będzie go dobrze 
prowadził.  

 
Pedro Snoeijer 

 
Dłuższa wersja na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com 
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Studium biblijne: Ewangelia według Jana 13,31-35
  
(31) A gdy wyszedł, rzekł Jezus: Teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony w 
nim. (32) Jeśli Bóg został uwielbiony w nim, to i Bóg uwielbi go w sobie i wnet go uwielbi. (33) Dziateczki! 
Jeszcze chwilkę będę z wami; szukać mnie będziecie i, jak powiedziałem Żydom: Gdzie Ja idę, tam wy 
przyjść nie możecie, i teraz wam to mówię. (34) Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie 
miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. (35) Po tym wszyscy poznają, 
żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. 
  
 
Kontekst 
Fragment sytuuje się na początku długiego 
przemówienia pożegnalnego, które biegnie od 
rozdziału 13 do rozdziału 17.  
Nasze pięć wersetów znajdują się po obmyciu 
stóp, podczas posiłku paschalnego, tuż przed 
wyruszeniem Judasza, aby oddać Jezusa 
władzom świątynnym.  
 
Szczegóły tekstu 
Każde słowo posiada swoje uniwersum znaczeń, 
właściwe ewolucji w używaniu w języku, z 
którego wyszło, a także kulturze i kontekstowi 
redakcji tekstu, którego stanowi część. Jest 
bardzo mało słów, które można przetłumaczyć 
w innym języku ze wszystkimi jego niuansami, i 
jest to jedna z racji, dla których każde 
tłumaczenie zdradza swój oryginał.  
Poniżej spróbujemy przyjrzeć się kilku 
znaczeniom słów istotnych dla naszego 
dzisiejszego tekstu janowego.  
 
w. 31: A gdy wyszedł (Judasz), rzekł Jezus: Teraz 
został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został 
uwielbiony w nim.  
 
Syn Człowieczy: wyrażenie syn czyjś, tak po 
grecku jak i po hebrajsku, wyraża ideę 
tożsamości natury otrzymanej z faktu 
przekazania. U Arystotelesa syn lekarza, mówcy 
oznacza lekarza, mówcę. W naszej Biblii syn 
człowieczy/syn Adama oznacza człowieka.  
 
W Biblii Warszawskiej uwielbiony, mógłby być 
tłumaczony jako objawiony, ponieważ tłumaczy 
się tutaj czasownik doxazo, który oznacza mieć 
w duchu, wyobrażać sobie, przypuszczać, mieć 
opinię , a w szczególności mieć wysokie 
mniemanie, szczycić się.  
 
To, co Jezus tutaj podkreśla, to to że przychodzi 
czas, kiedy ukaże się Jego podwójna natura 

ludzka i boska – wydarzenie jest bezpośrednio 
w związku z wyjściem Judasza, by Go wydać. 
Zauważmy sformułowania bierne, które po 
hebrajsku i po grecku są sposobem wyrażenia 
Boga w działaniu w Jego stworzeniu.  
 
W. 32: Jeśli Bóg został uwielbiony w nim, to i 
Bóg uwielbi go w sobie i wnet go uwielbi. 
 
w sobie/bezpośrednio: tłumaczy euthus, 
przysłówek, który wskazuje, że działanie toczy 
się bezpośrednio, z dwojakim sensem 
możliwym: w przestrzeni (bez powrotu) i w 
czasie (natychmiast).  
Przysłówek znajduje się trzykrotnie w Ewangelii 
wg Jana: tutaj, nieco wcześniej w w. 30, aby 
określić wyjście Judasza, w odpowiedzi na 
pytanie Jezusa w w. 27 i w 19,34. Euthus 
podkreśla w tych trzech okazjach 
natychmiastowość tego objawienia.  
 
W. 33: Dziateczki! Jeszcze chwilkę będę z wami; 
szukać mnie będziecie i, jak powiedziałem 
Żydom: Gdzie Ja idę, tam wy przyjść nie 
możecie, i teraz wam to mówię.  
 
Dzieci, tłumaczy liczbę mnogą teknion/teknon. 
Tekst oryginalny nie dodaje zaimka osobowego 
„moje”, który można znaleźć w licznych 
tłumaczeniach: nie chodzi, jak sugeruje 
wyrażenie „moje dzieci” o jakiś rodzaje 
afektywności (tu patrz tłumaczenie Biblii 
Warszawskiej - dziateczki), ale o określenie 
wysoce symboliczne, które odsyła do w. 12 
prologu Ewangelii Jana: Tym zaś, którzy go 
przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, 
którzy wierzą w imię jego. Jezus zwraca się do 
swoich uczniów jako dzieci Bożych.  
 
jak powiedziałem Żydom: Gdzie Ja idę, tam wy 
przyjść nie możecie: Można znaleźć te słowa 
Jezusa w licznych epizodach:  
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- w 6,44-65 podczas dyskusji w kwestii chleba 
życia w synagodze w Kafarnaum;  
- w 7,32-36 podczas pierwszej próby 
aresztowania na Święcie Namiotów;  
- w 8,19-24 podczas kontrowersji w następstwie 
stwierdzenia Jezusa: Ja jestem światłem świata 
itd. … 
 
Objawienie podwójnej natury ludzkiej i boskiej 
Jezusa jest wydarzeniem osobistym: pomiędzy 
tymi, którzy dzielili posiłek, będą dziećmi 
Bożymi ci, którzy przejdą próbę nieobecności 
Jezusa (wy będziecie mnie szukać).  
 
W. 34: Nowe przykazanie daję wam, abyście się 
wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; 
abyście się i wy wzajemnie miłowali.  
 
Przykazanie: tłumaczy entole, słowo, w którym 
odnajduje się rdzeń tele, który wprowadza ideę 
celu. W grece współczesnej słowo oznacza 
misję, mandat, przykazanie, nakaz. Entole 
wyraża ideę wysłania kogoś z misją do 
wypełnienia. Jest to słowo, które jest używane 
w LXX (grecka wersja Starego Testamentu) w 
PWT 6,1, w odniesieniu do 10 Przykazań.  
 
Nowe: tłumaczy kainos, które kwalifikuje coś, co 
zostało dodane do tego, co je poprzedzało, coś 
innowacyjnego.  
 
Miłować: tłumaczy czasownik agapao, kochać. 
Dla określenie kochania greka używa słów: 
- fileo: kochać, doceniać, traktować jako gościa, 
całować, obejmować, mieć zwyczaj kochać;  
- agapao: przyjmować z uczuciem, szczególnie 
mówiąc o dziecku lub gościu; w bezokoliczniku 
albo w przysłówku czasownik może oznaczać 
zadowolenie z robienie czegoś. Czasownik jest 
dość bliski fileo, ale bardziej ekspresyjny.  
- eramai (ten sam rdzeń co eros); kochać z 
pasją, pożądać.  
Agapao jest czasownikiem używanym w LXX dla 
tłumaczenia miłości małżeńskiej, miłości 
synowskiej lub miłość, która łączy Boga ze 
swoim ludem (szczególnie Pwt 6,5, por. wyżej).  
 
Werset ten jest pogłębieniem odniesienia w 
Ewangeliach synoptycznych (Mk 12,28-34; Mt 
22,34-40 i Łk 10,25-28), do Pwt 6,5 i Kpł 19,18 

(będziesz kochał bliźniego swego jak siebie 
samego).  
Objawienie podwójnej natury boskiej i ludzkiej 
Jezusa pozwala złączyć dwa przykazania w 
jedno: jak ja was pokochałem (jako Syn Boży, 
który wcielił się w człowieka, aby dać nam 
model), kochajcie się wzajemnie.  
 
W. 35: Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami 
moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.  
 
Poznają, a właściwie nauczą się poznawać: 
tłumaczy czasownik ginosko, którego sens 
ogólny jest nauczyć się poznawać z wysiłkiem. 
W teologii Jana chodzi o poznanie nabyte w 
sposób chciany, wolitywnie, odmiennie od 
objawienia przywołanego w w. 31, które jest 
działaniem Bożym, które się przyjmuje.  
 
Uczniowie: tłumaczy mathetes, słowo 
pochodzące od czasownika metheteuo, 
nauczać. Uczeń, to ten, który otrzymał 
nauczanie mistrza. Słowo mathema, o tym 
samym rdzeniu chce wyrazić nauczanie, 
poznanie. Np. daje ono słowo matematyka, 
które wskazuje jak w kulturze zachodniej 
pojęcie poznania zamknęło się tylko do tego, co 
może być poznawane przez naukę.  
 
Jeśli: tłumaczy ean, które za każdym razem 
oznacza jeśli/jeżeli.  
 
Kilka uwag końcowych.  
Z omawianymi wersetami pozostajemy w sferze 
zarządzania: to co jest innowacyjne, to nie sama 
kwestia kochania, ale to uczynienie z niego 
zasady zarządzania. Przykazania, prawa stają się 
„przestarzałymi” w odniesieniu do miłości 
żywej, która wcieliła się pośród nas.  
 
Jezus oddał swoje życie za swoich przyjaciół (Jn 
15,13): wypełnił tym samym ukazanie się swojej 
miłości/miłości Boga do nas. Ale w tym to co 
nas dotyczy, to konkretność: jak staje się 
widocznym ta wzajemna miłość braterska. Taki 
może być temat kazania.  
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