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Matka Jezusa  
w Ewangelii Janowej
Głównym bohaterem wszystkich  
czterech Ewangelii jest Jezus 
Chrystus. Obecność Maryi jest  
w Ewangeliach zarysowana dys-
kretnie. W najstarszej z nich Marek 
wspomina o matce Jezusa zaledwie 
dwa razy. Pierwszy raz ma miejsce 
wówczas, gdy Jezus rozwinął już 
swą działalność ewangelizacyjną, 
a Maryja przyszła do Niego z inny-
mi krewnymi. Nie zdołała wówczas 
wejść do wnętrza Jego domu, gdyż 
dom ten był szczelnie wypełniony 
uczniami – członkami nowej, du-
chowej rodziny, którą Jezus założył. 
Druga wzmianka ma miejsce przy 
okazji pobytu Jezusa w Nazarecie, 
gdy jego powątpiewający ziomkowie 
kojarzą Jezusa po prostu jako ludz-
kiego syna Maryi. Te dwa zdarzenia 
powtarzają w swych Ewangeliach 
Mateusz i Łukasz, i choć dodają 
do tego rozbudowane opowiada-
nia dotyczące dzieciństwa Jezusa, 
gdzie obecność Maryi jest bardziej 
zaznaczona (zwłaszcza u Łukasza), 
całościowy obraz sugeruje, że ludzkie 
więzy pokrewieństwa nie miały  
wpływu na działalność Jezusa, bo  
Jego misją było wypełnienie woli  
Ojca.
Czwarta Ewangelia również wspo-
mina o matce Jezusa zaledwie 

w dwóch scenach. Obie mają specy-
ficznie Janowy charakter i brakuje 
im odpowiednika u synoptyków. 
Chodzi oczywiście o opowiadanie  
o weselu w Kanie Galilejskiej oraz  
jedną ze scen podczas ukrzyżowania 
Jezusa. Co łączy oba te fragmenty? 
W obu z nich Maryja nie jest na-
zwana z imienia (w Ewangelii  
według św. Jana nazwane są trzy 
Marie: siostra Marty i Łazarza,  
Maria Kleofasowa i Maria Magdalena, 
ale ani razu autor nie wymienia 
z imienia matki Jezusa). Narrator 
mówi o niej właśnie matka Jezusa,  
Jego matka albo po prostu matka, 
gdy z kontekstu wynika jednoznacz-
nie, że chodzi właśnie o matkę  
Jezusa. Ponadto w obu fragmentach 
Jezus zwraca się do niej w zaskaku-
jący sposób mówiąc: „kobieto”. Był 
to dość typowy dla Jezusa, pełen 
szacunku, sposób zwracania się 
do kobiet, ale budzi zdziwienie fakt, 
że w ten sposób syn odnosi się 
do własnej matki. Niewątpliwie nie 
jest to oznaka odrzucenia Maryi czy 
zanegowania wartości ich matczyno- 
synowskiej relacji, ponieważ we 
fragmencie (J 2,1-12) Maryja jest 
nazwana „matką Jezusa” aż cztero-
krotnie. Nietypowy zwrot „kobieto” 
wydaje się więc nieść dla czytelni-

ka inne, symboliczne, przesłanie. 
Ostatni kluczowy motyw łączący 
scenę wesela w Kanie i pod krzy-
żem to fakt, że Maryja ukazana jest 
w nich w otoczeniu uczniów Jezusa.  
W Kanie tych uczniów była cała 
grupa, zaś pod krzyżem są oni  
reprezentowani przez jednego, ale  
za to wyjątkowego ucznia, którego 

Jezus kochał (J 19,26). Skojarzenie 
matki Jezusa z Jego uczniami w obu  
scenach zapewne nie jest przypadkiem.
Zanim przypatrzymy się bliżej 
obu tym epizodom z Ewangelii  
Janowej, aby wydobyć znaczenie  
jakie niesie ukazana tam postać  
matki Jezusa, zerknijmy jeszcze na 
inny fragment Nowego Testamentu: 
dwunasty rozdział Apokalipsy św. 
Jana. Stara zasada interpretowania 
Pisma Świętego mówi bowiem, że 
Biblię najlepiej tłumaczy sama Biblia.

Kobieta ubrana w słońce  
i jej potomstwo (Ap 12,1-17)

Często czytany w kościele przy 
okazji świąt maryjnych dwunasty 
rozdział Apokalipsy ukazuje tajem-
niczą postać „kobiety”, która stanowi 
kluczową postać w dramacie zba-
wienia. Niewątpliwie obraz ten  

Wesele w Kanie Galilejskiej, John Chrysostom Winck



Galilea – Pismo Święte – 

21Galilea – Pismo Święte bez tajemnic – 

nawiązuje to zapowiedzi z Rdz 3,15, 
ogłaszającej nieprzyjaźń między ko-
bietą a wężem oraz między potom-
stwem kobiety a potomstwem węża. 
W Ap 12,5 kobieta rodzi w bólach 
Syna - Mesjasza, który zostaje zabra-
ny do nieba. Apokaliptyczny smok, 
skojarzony wprost przez Ap 12,9 
z wężem z Rdz 3, rozsierdzony nie-
możnością dopadnięcia Syna owej 
kobiety, zawraca się przeciwko niej 
samej i atakuje pozostałe jej potom-
stwo (Ap 12,13-17).
Wśród interpretatorów Biblii zasad-
niczo nie ma wątpliwości, że kobieta 
z Ap 12 jest zbiorowym symbolem 
ludu Bożego. Już w Starym Te-
stamencie Izrael wielokrotnie był 
przedstawiany jako kobieta, a cier-
pienia tego narodu porównywane 
było do bólów rodzącej kobiety. 
Apokalipsa z kolei wskazuje na  
Kościół, lud Nowego Przymierza,  
gdy mówi o Oblubienicy Baranka  
(Ap 19,7; w j. greckim słowo gyne  

oznacza zarówno kobietę, jak 
i małżonkę). Zmagania ludu Bożego 
rozciągają się na oba Testamenty –
jako Izrael daje on światu Mesjasza, 
którego nie mógł pokonać smok, 
a jako Kościół po wniebowstąpie-
niu Jezusa, choć dręczony prześla-
dowaniami i pokusami, wciąż jak 
matka chroni i żywi swoje dzieci.
Jednakże w Biblii tacy zbiorowi  
bohaterowie (jak omawiana kobieta 
z Ap 12) często wywodzą się od hi-
storycznych postaci. Fakt, że kobieta 
w Apokalipsie św. Jana reprezentuje 
symbolicznie cały lud Boży, nie wy-
klucza odniesienia do pojedynczej 
kobiety, która stała się podstawą dla 
takiej symboliki. Od początku chrze-
ścijaństwa Maryja, matka Jezusa, 
postrzegana była jako symbol Ko-
ścioła i nowa Ewa (tak pisali o niej 
np. św. Justyn Męczennik w II w. czy  
św. Ireneusz na przełomie wieku  
II/III). Tę długą tradycję podjął w XX w. 
także Sobór Watykański II, który 
w ważnym dokumencie o Kościele 
ukazał Maryję jako pierwowzór 
Kościoła*. Mając na uwadze to po-
dwójne rozumienie apokaliptycznej 
kobiety, przejdźmy teraz do frag-
mentów Ewangelii Janowej, które 
mówią o matce Jezusa.

Matka Jezusa z uczniami 
Jezusa na weselu w Kanie 
(J 2,1-12)

Istnieje kilka motywów łączących 
obie sceny z czwartej Ewangelii 
z fragmentem z Apokalipsy o kobiecie 
i jej potomstwie. Jak już zwróciliśmy 
uwagę powyżej, podczas wesela  
w Kanie Jezus zwraca się do  
swojej matki, mówiąc „kobieto”  
(podobnie będzie w scenie pod 
krzyżem), a przecież tak właśnie  
nazwana jest postać obleczona  
w słońce w Ap 12. Nietypowy zwrot 
Jezusa do Maryi w Kanie staje się 
zrozumiały, właśnie gdy uwzględ-
nimy szersze tło, obecne w Biblii od 
Rdz 3,15 do Ap 12. Matka Jezusa 
zostaje ukazana przez Ewangelistę 
jako nowa Ewa, a zarazem jako  
symbol całego ludu Bożego Nowego  
Przymierza.
Ponadto Apokalipsa mówiąc o ko-
biecie i Synu zabranym do nieba, 
wspomina też o innym jej po-
tomstwie: I rozgniewał się Smok 

na Niewiastę, i odszedł rozpocząć 

walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, 

co strzegą przykazań Boga i mają 

świadectwo Jezusa (Ap 12,17). Kim 
są te dzieci? Skoro Niewiasta (kobieta) 
w Apokalipsie to Kościół, to jej po-
tomstwo oznacza ludzi - chrześcijan, 
którzy strzegą przykazań i są świad-
kami Jezusa. Zwróćmy uwagę, że 
na weselu w Kanie była obecna nie  
tylko matka Jezusa, ale też Jego 
uczniowie. Dzięki interwencji  
Maryi i znakowi, jaki uczynił  
Jezus przemieniając wodę w wino, 
Jego uczniowie uwierzyli w Niego. 
Było to istotnym owocem wydarze- 
nia w Kanie. Przemiana wody  
w wino była znakiem nadejścia  
czasów mesjańskich: nadzwyczajna 
obfitość wina spełniła zapowie-
dzi prorockie i mądrościowe Sta-
rego Testamentu. Odtąd już nie 
Prawo (Tora) było tym, co nasyca  
człowieka, ale sam Jezus, posła-
ny od Ojca jednorodzony Syn, 
wcielona Boża Mądrość, która  
przynosi zbawienie. Widząc i doświad- 
czając tego wszystkiego, uczniowie  
Jezusa zostali zrodzeni do wiary.  
Wiara ta jeszcze nie była doskonała  
(czego Ewangelista nie omieszka  

w dalszych częściach narracji  
pokazać), ale tym nie mniej epizod 
w Kanie zamknął w ten sposób 
tę część Janowej Ewangelii, która  
mówi o powołaniu uczniów. 
Uczniowie ci dalej towarzyszą  
Jezusowi, a jest z nimi także Jego  
matka.
W kontekście relacji między Jezusem 
a Maryją uwagę czytelnika zape- 
wne przykuwa również dość oschło 
brzmiący zwrot w J 2,4: Czy to moja 

lub twoja sprawa, kobieto? (dosł. 
Co mnie i tobie, kobieto?). Ten znany 
ze Starego i Nowego Testamen-
tu semityzm** jest albo wyrazem 
zdziwienia i reakcji obronnej wobec 
kogoś, kto jest postrzegany jako  
zagrożenie, albo oznacza zdystanso-
wanie się od swego rozmówcy. We 
fragmencie Janowym występuje 
to drugie znaczenie: Jezus dystansu- 
je się w pierwszym odruchu od 
interwencji swej ziemskiej matki.  
Dzieło, które On ma wypełnić 
jest w całości dziełem wyłącznie 
Jego Ojca, który Go posłał. W trakcie  
działalności publicznej Jezusa rola 
matki Jezusa jeszcze pozostaje za-
kryta. Jest to związane z tym, że 
godzina Jezusa jeszcze nie nade-
szła (J 2,4b). W Ewangelii Janowej 
powtarzające się wielokrotnie wy-
rażenie „godzina Jezusa” oznacza  
godzinę Jego wywyższenia i chwały, 
tj. chwalebnej męki, śmierci, zmar-
twychwstania i powrotu do Ojca. 
Dopiero w trakcie tej godziny okaże 
się, że w wielkim dziele Ojca jest tak-
że szczególne miejsce dla ziemskiej 
matki Jezusa, przedwiecznego Syna 
Ojca. 

Matka Jego wraz  
z Umiłowanym Uczniem 
obok krzyża Jezusa  
(J 19,25-27)

Drugim i ostatnim epizodem, gdzie 
mowa jest o matce Jezusa w czwartej 
Ewangelii jest jedna ze scen ukrzy- 
żowania. Opowiadanie w J 19,25-27 
różni się od relacji przekazanych 
w Ewangeliach synoptycznych.  
Według pierwszych trzech Ewangelii 
Jezus umiera na krzyżu opuszczo-
ny przez swoich uczniów. Mateusz 
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i Marek wspominają o kobietach, 
które przypatrywały się ukrzyżo-
waniu, ale zaznaczają, że czyniły 
to z daleka. Łukasz dodaje, że 
oprócz kobiet, byli tam również 
mężczyźni, znajomi Jezusa, ale rów-
nież zaznacza, że stali z daleka. Jan 
natomiast mówi o grupie kobiet 
stojących obok krzyża Jezusa, wśród 
których jest matka Jezusa, a chwilę 
później wspomina tam jeszcze postać 
ucznia, którego Jezus kochał  

(J 19,25n).
W naszym rozważaniu skupmy się 
na znaczeniu, jakie dialog między 
 Jezusem a Jego matką oraz Umiłowa-
nym Uczniem ma dla teologii Ewan-
gelii Janowej. Scena ta koncentruje 
się na trosce Jezusa o wspólnotę, któ-
rą pozostawia, odchodząc do Ojca. 
Przejawem tej troski była w znacznej 
mierze tzw. modlitwa arcykapłańska 
Jezusa, którą w trakcie pożegna- 
nia z uczniami podczas ostatniej 
wieczerzy kieruje On do Ojca. 
Teraz wspólnotę uczniów repre-
zentują dwie postacie: matka Jezusa 
oraz uczeń, którego Jezus kochał. 
Ewangelia Janowa nie tylko pieczo-
łowicie nie podaje ani razu imienia 
tego ucznia, ale także wydaje się 
za wszelką cenę uniknąć skojarzenia 
go z jakąkolwiek postacią, znaną  
z innych pism NowegoTestamentu.  
Niewątpliwie podstawą dla wykreo- 
wania tego bohatera w tekście 
Ewangelii była postać historyczna –  
jakiś naoczny świadek działalności  

Jezusa. Ktoś, kto miał z Nim zażyłą  
i szczególną relację, a kto później  
skupił wokół siebie innych uczniów  
i stał się nośnikiem oryginalnej  
i głębokiej tradycji, ubogacającej  
przekazy znane nam z Ewangelii  
synoptycznych. Jednakże w spisanej  
Ewangelii postać ta przyjmuje  
cechy symboliczne – staje się  
modelem idealnego ucznia, który 
wchodzi z Jezusem w relację 
przymierza opartego na miłości.  
Zauważmy, że tylko ten uczeń nie 
ma w czwartej Ewangelii żadnych 
wad. Wiara wszystkich pozostałych 
uczniów ma większe lub mniejsze 
mankamenty, a wiara Umiłowanego 
Ucznia jest doskonała – zarówno 
podczas ostatniej wieczerzy, pod  
krzyżem, w pustym grobie oraz  
podczas porannego połowu na Morzu 
Tyberiadzkim. Orygenes w III w. po  
Chr. podsumował to słowami, że 
Umiłowany Uczeń symbolizuje 
chrześcijanina.
Tak jak Umiłowany Uczeń stanowi 
wzorzec dla każdego innego ucznia 
Jezusa, niezależnie od czasów, w któ- 
rych żyje, tak też matka Jezusa stojąca 
pod krzyżem symbolizuje cały Nowy  
Izrael - wspólnotę Kościoła wszy- 
stkich czasów. Już w IV w. po Chr. 
Efrem Syryjczyk napisał, że tak jak 
Mojżesz ustanowił Jozuego, by za-
dbał o naród wybrany, tak Jezus 
ustanowił Jana, aby zatroszczył się 
o Maryję, to jest Kościół. W tym 
samym czasie na Zachodzie po-

dobnie utrzymywał św. Ambroży: 
w Maryi mamy misterium Kościoła, 
a chrześcijanin, patrząc na zwycię-
stwo Chrystusa na krzyżu, staje się 
synem Kościoła.
Jezus odmówił Maryi aktywnej 
roli podczas wesela w Kanie, bo Jego 
godzina wówczas jeszcze nie nade- 
szła. Teraz jednak, gdy Jezus powraca 
w chwale do Ojca (a tak jest przed-
stawiona męka Jezusa u Jana), rola  
Maryi zostaje objawiona. Zostaje 
ona matką Umiłowanego Ucznia,  
tj. każdego chrześcijanina. Jezus 
zapowiedział wcześniej, że gdy zo-
stanie nad ziemię wywyższony, przy-
ciągnie wszystkich do siebie. Teraz, 
właśnie z wysokości krzyża, reali-
zuje swoją zapowiedź. W godzinie 
śmierci Jezusa na krzyżu ludzie 
zostają jakby na nowo stworzeni, 
czego wyrazem jest przekazanie 
Ducha. Stając się matką Umiłowa-
nego Ucznia, Maryja, po bólach ro-
dzenia, wydaje z radością na świat 
nowy lud Boży. Jej naturalny, pier-
worodny Syn umarł, ale ci, którzy 
w niego uwierzyli, zostają zrodzeni 
na nowo.

ks. Krzysztof Grzemski, wykładowca 

Nowego Testamentu w Gdańskim

Seminarium Duchownym i Szkole

Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej

*„Sobór Watykański II o przenikającej się tajemnicy Kościoła i Maryi:

Błogosławiona zaś Dziewica z racji daru i roli boskiego macierzyństwa, dzięki  

czemu jednoczy się z synem Odkupicielem i z racji swoich szczególnych łask i da-

rów związana jest głęboko także z Kościołem: Boża Rodzicielka jest, jak uczył 

już św. Ambroży, pierwowzorem (typus) Kościoła, w porządku mianowicie 

wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. W tajemnicy bo-

wiem Kościoła, który sam także słusznie nazywany jest matką i dziewicą,  

Błogosławiona Dziewica Maryja przodowała najdoskonalej i osobliwie,  

stając się wzorem dziewicy i zarazem matki. (Sobór Watykański II, Konstytucja 

dogmatyczna o Kościele „Lumen Gentium”, p. 63)

**semityzm - wyraz lub sformułowanie pochodzące z języka semickiego;  

w Nowym Testamencie, napisanym całkowicie po grecku, znajduje się wiele  

semityzmów - wyrażeń, które zostały zapożyczone  z języka hebrajskiego lub 

aramejskiego i są zrozumiałe dopiero w pierwotnym kontekście tych języ-

ków. Do bardziej znanych stanowi wyrażenie „ciało i krew” - cały człowiek, 

„związywanie i rozwiązywanie” - podejmowanie wiążących decyzji czy 

obecne w J 2,4 „co mnie i tobie” - co mamy ze sobą wspólnego, czego chcesz 

ode mnie, co mnie to obchodzi.


