
PIĘĆ CECH APOSTOŁA JANA

1. Jan był sługą Jezusa. W Księdze Objawienia 1:1 czytamy, że „to jest objawienie Jezusa Chrystusa,
które dał Mu Bóg, aby ukazać swoim sługom, co ma się wkrótce wydarzyć. Wyjawił to swojemu słudze
Janowi za pośrednictwem swojego anioła”. To objawienie zostało dane tym, którzy bezinteresownie
stali niewolnikami Chrystusa, więc nie jest to objawienie adresowane do najemników, bo pomiędzy
niewolnikiem, który robi coś dla z własnej woli,  a najemnikiem, który robi to dla pieniędzy jest
wielka różnica. Najemnik pracuje za wynagrodzenie, a niewolnik należy do swego Pana i nie ma
własnych praw. Kim więc są niewolnicy Pana? To ci, którzy z własnej woli zrezygnowali ze swoich
ambicji i planów, oraz ze wszystkich swoich praw, bo w każdej sferze życia pragną pełnić wolę Boga.
Tylko tacy są prawdziwymi niewolnikami Pana. Pan ma wielu najemników, ale niewielu niewol-
ników. A słowa Boga dokładnie rozumieją tylko Jego niewolnicy. Inni mogą je studiować tak, jak
intelektualnie studiuje się podręcznik, ale nigdy nie będą w stanie pojąć duchowych przekazów, które
są w nich zawarte, bo Jezus wyjaśnił w Ewangelii Jana 7:17, że prawdę można poznać tylko przez
posłuszeństwo woli Boga.

2.  Jan do końca pozostawał bratem. W Księdze Objawienia 1:9 czytamy:  „Ja, Jan, wasz brat, wy-
trwale znoszący uciski dla królestwa w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos, ze względu na słowo
Boże i świadectwo Jezusa”. Czytamy tutaj, że Jan nazywa siebie „naszym bratem”. Jan był w tym czasie
jedynym żyjącym apostołem spośród dwunastu, których wybrał Jezus. Gdy Pan dał mu to objawie-
nie na wyspie Patmos, to Jan miał około 95 lat. Do tego czasu, przez 65 lat chodził z Bogiem i nadal
uważał się za brata. Nie był papieżem Janem ani wielebnym Janem. Nie był nawet pastorem Janem!
Po prostu był zwykłym bratem. Jezus nauczał swoich uczniów, aby nie pozwalali się tytułować i do
wszystkich  odnosili  się  jak  do  bracia  (Mt  23:8-11).  Apostołowie  byli  Mu  posłuszni  dosłownie,
w przeciwieństwie do wielu wierzących dzisiaj. Kościół ma tylko jedną Głowę i jednego przywódcę,
którym jest Chrystus. Wszyscy pozostali są braćmi, bez względu na powołanie i funkcję w kościele.

3.  Jan żył w Duchu. W Księdze Objawienia 1:9-10 można zauważyć, że Jan żył w Duchu dlatego
słyszał głos Pana.  Ty też możesz słyszeć głos Pana,  jeśli  będziesz żył w Duchu. Wszystko zależy
od tego, na co jest nastawiony twój umysł. Jeśli twój umysł jest skupiony na rzeczach ziemskich,
wówczas wszystkie głosy, które słyszysz, będą dotyczyły wyłącznie spraw ziemskich.

4.  Jan był pokornym bratem.  Z Księgi Objawienia 1:17 dowiadujemy się,  że Jan, który podczas
ostatniej wieczerzy oparł się o pierś Jezusa, teraz padł do Jego stóp niczym martwy. Jan chodził z
Bogiem przez 65 lat i bez wątpienia, w tym czasie był najświętszym człowiekiem na ziemi. Jednak
w obecności Pana nie mógł stać z podniesioną głową. Ci, którzy dobrze znają Pana, najbardziej Go
czczą, a ci, którzy Go mało znają, udają, że mają z Nim koleżeńskie relacje, podczas gdy Serafini w
niebie zakrywają przed Panem swoje twarze (Iz 6:2-3). Gdy Hiob i Izajasz zobaczyli chwałę Boga,
to zaczęli opłakiwać swoją grzeszność (Hiob 42:5-6; Iz 6:5), a głupcy pędzą tam, gdzie anioły boją się
stąpać!! Tak przejawia się głupota cielesnych wierzących. Im człowiek lepiej zna Pana, tym bardziej
pada do Jego stóp podczas oddawani mu czci, a usta ustami dotyka prochu. A podobny do Chrys-
tusa staje się tylko wtedy, gdy stale ogląda chwałę Pana i przestaje osądzać innych, a zaczyna osądzać
samego siebie. Dopiero wtedy może doświadczyć takiego dotyku Chrystusa, jakiego Jan doświadczył
na Patmos.



5.  Jan przechodził uciski. W Księdze Objawienia 1:9 Jan pisze osobie, że jest  „współuczestnikiem
ucisku, który jest w Jezusie”. Każdy szczery uczeń Jezusa, dopóki jest na tym świecie, powinien być
przygotowany na „uciski, które są w Jezusie”. Jan nie otrzymał tego objawienia, gdy żył w komfor-
towych warunkach, tylko gdy przechodził uciski na wyspie Patmos, ponieważ był wierny  „słowu
Bożemu i świadczył o Jezusie” (Obj 1:9). Najpierw sam musiał doświadczyć ucisku, aby mógł pisać do
świętych, którzy w dniach ostatecznych doświadczą ucisku od antychrysta, bo zanim Bóg powierzy
komuś służbę w obliczu ucisku, to najpierw go próbuje i przeprowadza przez cierpienia.
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