
św. Jan  
Ewangelista 



Św. Jan Apostoł i Ewangelista – 

jeden z dwunastu apostołów Jezusa 

Chrystusa, autor Ewangelii  

i Apokalipsy św. Jana oraz 3 listów  

w Nowym Testamencie. Jest świętym 

Kościoła katolickiego, 

anglikańskiego, ewangelickiego, 

ormiańskiego, koptyjskiego  

i prawosławnego. 



Św. Jan Ewangelista był synem 

Zebedeusza i Salome oraz 

młodszym bratem Jakuba 

Większego. Pochodził 

prawdopodobnie z Betsaidy.  

Był początkowo uczniem Jana 

Chrzciciela, który następnie 

przekazał go Jezusowi. Po 

cudownym połowie ryb, razem   

z bratem stał się uczniem 

Zbawiciela. 

 

 



Wspólnie z Piotrem należał do trzech wybranych 

świadków przemienienia, wskrzeszenia córki Jaira 

oraz konania w Ogrójcu.   

Był umiłowanym uczniem Jezusa, spoczywał przy 

ostatniej wieczerzy na piersi Mistrza, towarzyszył Mu 

w męce i otrzymał z ust konającego polecenie pieczy 

nad Jego Matką. Za pewne z tego powodu pozostawał 

przez szereg lat w Jerozolimie (do zaśnięcia 

Najświętszej Panny),  

a z pewnością do czasu Soboru Apostolskiego 

(49/50). Od roku 69 działał wśród gmin 

chrześcijańskich w Azji, a po śmierci Tymoteusza 

objął kierownictwo kościoła efeskiego.  

 

 



Za panowania Domicjana trwały 

prześladowania i jak mówi stara tradycja 

Jan Ewangelista został wrzucony  

w Rzymie do kotła wrzącego oleju. Został 

cudem zachowany, wysiedlony na wyspę 

Patmos, napisał tam Księgę Apokalipsy.   

Gdy na tron wstąpił Nerwa, Jan wrócił do 

Efezu. Pisał przeciw błędom gnostyków 

czwartą ewangelię i trzy l isty 

kanoniczne. Zmarł około 100 roku  

w wieku mniej więcej dziewięćdziesięciu 

lat.  Jego uczniami byli św. Ignacy, 

Polikarp i Papiasz. 

 

 



Pierwszymi adresatami Ewangeli i   

św. Jana byli chrześcijanie Małej Azji.  Znali 

oni dobrze św. Jana, nie musiał się więc im 

przedstawiać. W owych czasach grasowały 

pierwsze herezje gnostyckie.  Dlatego 

Ewangelia św. Jana nie ma charakteru 

katechetycznego, jak poprzednie, i le raczej 

historyczno- teologiczny. Jan wykazuje, że 

Jezus jest postacią historyczną, że jest 

prawdziwie Synem Bożym.  

Za symbol słusznie tradycja nadała mu orła, 

gdyż głębią i polotem przewyższył 

wszystkich Ewangelistów.  

 

 



św. Jan bywa również 

przedstawiany z kiel ichem  

w ręku zatrutego wina, które mu 

nie wyrządziło żadnej szkody.  

Z kiel icha wychodzi wąż, 

symbol zawartej w kiel ichu 

trucizny- jadu. Na tę pamiątkę 

podaje się dzisiaj we wielu 

kościołach wiernym poświęcone 

wino do picia, by im nie 

szkodziła żadna trucizna.  



Kult św. Jana Apostoła należał  

w Kościele Chrystusa zawsze do 

eksponowanych wśród świętych 

Pańskich. Był bardzo żywy. 

Najwspanialszą świątynię wystawiono 

mu w Rzymie. Jest nią bazylika na 

Lateranie pw. Św. Jana Chrzciciela i św. 

Jana Apostoła. Zwana również bazyliką 

Zbawiciela —  matka wszystkich 

kościołów chrześcijaństwa, gdyż 

pierwsza była uroczyście konsekrowana 

przez papieża św. Sylwestra I (zmarły 

335 r.) i  dotąd jest bazyliką papieską, 

katedrą papieży.  

 

 



Ponadto w Rzymie wystawiono św. Janowi Apostołowi 

jeszcze inne kościoły, np. przy Bramie Łacińskiej ,  gdzie 

miano Apostoła męczyć  w rozpalonym oleju.  

Najstarszy wizerunek św. Jana znajdujemy  

w Rawennie, w kościele Św. Wital isa, gdzie święty ma już 

za symbol orła.  

Na wyspie Patmos został założony z czasem klasztor pw. 

Św. Jana. Pokazują tam grotę, w której św. Jan miał 

przebywać.  

 

 



Kult św. Jana Apostoła jest żywy również  

w Polsce. Nie ma chyba kościoła w którym nie 

byłoby jego postaci wśród czterech Ewangel istów:  

z księgą i  symbolem orła.  

Bardzo często spotykamy jego postać również pod 

krzyżem wraz z Maryją. Rzadziej spotykamy 

Apostoła z kiel ichem w ręku, a jeszcze rzadziej   

w kotle z rozpalonym olejem. Szczególnym 

nabożeństwem do św. Jana Apostoła wyróżnial i  s ię 

kiedyś w Polsce Krzyżacy. Wystawil i  też oni szereg 

kościołów ku jego czci. Wśród nich wysuwa się na 

pierwsze miejsce kościół   

w Kwidzyniu z XIV wieku. Nie mniej okazały kościół  

wystawil i  Krzyżacy św. Janowi przy zamku wielkiego 

mistrza w Malborku.  

Postać św. Jana f iguruje w herbie miast: Biskupic, 

Kisiel ic i  Lipinek.  

 

 



Św. Jan jest patronem  Albanii  i  Azji Mniejszej,  aptekarzy, bednarzy, 

dziewic oraz zawodów związanych z pisaniem i przepisywaniem: 

introligatorów, kopistów, kreślarzy, l i tografów, papierników, pisarzy, 

oraz: owczarzy, płatnerzy, skrybów, ślusarzy, teologów, uprawiających 

winorośl oraz wdów.  



Słowniczek trudniejszych pojęć 

• Sobór -  spotkanie b iskupów całego Kościo ła w celu ustanowienia praw 

kościelnych  

• Piecza -  opieka nad k imś lub nad czymś  

• Gnostycyzm -  ruchy re l ig i jne powsta jące od  I  w.  p.n.e  do I I  w.  na 

wschodzie cesarstwa rzymskiego, g łównie w Syr i i  i  Egipc ie,  

łączące  chrześci jaństwo i  pogańskie (grecko -egipskie) wierzenia re l ig i jne.  

• Kanoniczny -  należący do kanonu zasad, ustaw prawnych,  tekstów  

• Herezja -   doktryna re l ig i jna  odrzucana przez władze koście lne lub re l ig i jne jako 

błędna  

• Konsekracja kościoła -  uroczyste poświęcenie nowo powsta łej  świątyni  
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