
Ap 1,1-4; 2,1-5a (Biblia Tysiąclecia) 
 

Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co 
musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za 
pomocą znaków słudze swojemu Janowi.  Ten poświadcza, że słowem Bożym i 
świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział.  Błogosławiony, który 
odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo  

chwila jest bliska. 

Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od Tego, Który 
jest, i Który był i Który przychodzi, i od Siedmiu Duchów, które są przed Jego 
tronem 

Aniołowi Kościoła w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma w prawej ręce 
siedem gwiazd, Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych 
świeczników:  Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, i to że złych nie możesz 
znieść, i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie 
są, i żeś ich znalazł kłamcami.    Ty masz wytrwałość: i zniosłeś cierpienie dla 
imienia mego - niezmordowany.  Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej 
pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny 
podejmij!  

 
Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Nie jest to chyba dla nikogo zaskoczeniem, że wielu ludzi stroni od Księgi 

Apokalipsy. Opisuje ona obrazowym, symbolicznym językiem wydarzenia o 

kosmicznym zasięgu, które trudno nam pojąć, a co dopiero odnieść do siebie.  

Słyszymy czasem o przywódcach religijnych, którzy próbują w siłach zła 

ukazanych w Apokalipsie dopatrzeć się konkretnych osób i instytucji. Inni na 

podstawie tej księgi próbują przewidzieć konkretne wydarzenia, które będą miały 

miejsce w przyszłości. A kiedy te wydarzenia nie następują (przynajmniej w 

oczekiwany przez nich sposób), rodzą się nowe teorie. 

 Jak więc zwyczajni wierzący, tacy jak my, mogą mieć nadzieję, że uda im się pojąć 

cokolwiek z tej tajemniczej księgi?  

W rzeczywistości dla pierwszych czytelników Jana Apokalipsa nie była aż tak 

zagadkowa. Zawarte w niej obrazy, takie jak księżyc zamieniający się w krew i 

spadające  z nieba gwiazdy, przemawiały znaną im symboliką.  

Posługiwali się nimi dawniejsi prorocy, jak Izajasz czy Joel, opowiadając o 

interwencjach Boga, który obala żądne władzy imperia i wywraca porządek społeczny 

oparty na wyzysku ubogich przez bogaczy. Sami będąc prześladowani za głoszenie, że 

Panem jest Jezus, a nie Cezar, czytelnicy Jana rozumieli, że używa on języka, który 

jednocześnie ukrywa i odsłania.  



Pogański odbiorca tekstu uznałby Apokalipsę za nieszkodliwą barwną opowiastkę. 

Natomiast wierny chrześcijanin znajdował w niej zapewnienie, że Bóg nie porzucił 

swego ludu; że działa z mocą, prowadząc historię do szczęśliwego końca, kiedy to 

Jezus powróci w chwale.  

Wizja świata totalnie przemienionego miłością Jego Stwórcy dawała 

chrześcijańskiemu czytelnikowi nadzieję w najczarniejszych godzinach.  

Powracając do Księgi Apokalipsy pod koniec roku liturgicznego, spróbujmy 

uczynić to w duchu pierwszych chrześcijan.  

❖ Patrzmy w górę, by ujrzeć Baranka na tronie, gotowego przemienić nas i nasz 

świat jasnością swojej chwały. Jego przyjście jest bliskie!  

❖ Starajmy się, by nasze przygotowania na to przyjście wypływały z tej      

„pierwotnej miłości” (Ap 2,4), miłości, którą miał dla nas Jezus, zanim 

jeszcze potrafiliśmy Mu na nią odpowiedzieć.  

 

„Przyjdź, Panie Jezu! Spraw, abym był gotów powitać Cię z radością, 

zarówno dziś, jak i wtedy, gdy przyjdziesz, aby zabrać mnie ze sobą do 

niebieskiej ojczyzny.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ap 4,1-11  (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

(1) Potem ujrzałem: Oto drzwi otwarte w niebie, a głos, ów pierwszy, jaki usłyszałem, jak 

gdyby trąby mówiącej ze mną, powiedział: Wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się 

stać. (2) Doznałem natychmiast zachwycenia: A oto w niebie stał tron i na tronie [ktoś] 

zasiadał. (3) A Zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, a tęcza 

dokoła tronu - podobna z wyglądu do szmaragdu. (4) Dokoła tronu - dwadzieścia cztery 

trony, a na tronach dwudziestu czterech siedzących Starców, odzianych w białe szaty, a 

na ich głowach złote wieńce. (5) A z tronu wychodzą błyskawice i głosy, i gromy, i płonie 

przed tronem siedem lamp ognistych, które są siedmiu Duchami Boga. (6) Przed tronem 

- niby szklane morze podobne do kryształu, a w środku tronu i dokoła tronu cztery 

Zwierzęta pełne oczu z przodu i z tyłu: (7) Zwierzę pierwsze podobne do lwa, Zwierzę 

drugie podobne do wołu, Zwierzę trzecie mające twarz jak gdyby ludzką i Zwierzę czwarte 

podobne do orła w locie. (8) Cztery Zwierzęta - a każde z nich ma po sześć skrzydeł - 

dokoła i wewnątrz są pełne oczu, i spoczynku nie mają, mówiąc dniem i nocą: Święty, 

Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który jest, i Który 

przychodzi. (9) A ilekroć Zwierzęta oddadzą chwałę i cześć, i dziękczynienie 

Zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków, (10) upada dwudziestu czterech 

Starców przed Zasiadającym na tronie i oddaje pokłon żyjącemu na wieki wieków, i rzuca 

przed tronem wieńce swe, mówiąc: (11) Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać 

chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało 

stworzone.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

➢ Czy śpiewałeś kiedyś w chórze? 

➢ A może stałeś na stadionie w rozentuzjazmowanym tłumie kibiców, śpiewając 

pełną piersią hymn narodowy?  

➢ Albo w czasie stanu wojennego dołączałeś swój głos do innych w kościele i 

całą mocą brzmiało wezwanie: „Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie”?  

Taki wspólny śpiew może być bardzo poruszającym doświadczeniem. Pomyśl więc 

– Bóg zaprasza nas do największego i najwspanialszego chóru świata! 

Ten chór rozbrzmiewa za każdym razem, gdy uczestniczysz we Mszy świętej – choć 

nie jesteś w stanie zobaczyć wszystkich chórzystów. Kapłan wspomina nawet o tym 

chórze na początku Liturgii eucharystycznej: „Dlatego z chórami Aniołów i Świętych, 

głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, Święty, Święty…”. Razem z 

nimi!  

Na każdej Mszy łączą się z nami miliony aniołów i świętych – nie w milczącej 

kontemplacji, ale w radosnym wyśpiewywaniu chwały na cześć Boga Zbawcy. 



 

„Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący…” (Ap 4,8).  

Prawdopodobnie śpiewałeś te słowa na Mszy już kilkaset razy. I choć są one tak 

radosne, łatwo jest prześlizgnąć się po nich, myśląc zupełnie o czymś innym. Może, na 

przykład, wezwania modlitwy wiernych przywiodły ci na myśl twoje własne troski i to 

one pochłonęły twoją uwagę. Następnie, zanim zdążyłeś się ponownie skupić, Modlitwa 

eucharystyczna się skończyła, a ty, zamiast wznieść myśli ku niebu, jeszcze bardziej 

ciążysz ku ziemi. 

Nie musi tak być! Na każdej Mszy świętej otwiera się przed tobą niebo.  

 Jest obecny Jezus, Baranek Boży.  

 Jest Ojciec niebieski, który patrzy na ciebie z miłością i radością.  

 Są twoi przodkowie i krewni, którzy odeszli z tego świata w przyjaźni z 

Panem.  

 Jest Maryja, Piotr, Jan i wszyscy pozostali święci oraz bohaterowie naszej 

wiary.  

Niech ich modlitwa podnosi cię ku niebu. 

Podczas każdej Mszy świętej twój kościół, choćby był najskromniejszy, zamienia się 

w pełne chwały sanktuarium. Zebrani wraz z tobą ludzie (i ty sam), przy wszystkich 

swoich niedoskonałościach skąpani są w chwale nieba. Choć na te kilka chwil odsuń od 

siebie wszystkie ziemskie troski i wznieś serce do Pana! 

 

„Panie, Ty zawsze byłeś i zawsze będziesz przedwiecznym Bogiem i 

moim Ojcem niebieskim. Tobie chwała na wieki!” 

 

 

Ap 4,1-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 
 

  

  Potem ujrzałem: Oto drzwi otwarte w niebie,  

 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Ludzki język nie jest w stanie opisać rzeczywistości nieba. 

Obrazy, jakimi posługuje się św. Jan – lśniący tron, otaczająca go szmaragdowa 

tęcza, światła błyskawic i odgłosy grzmotów – dają nam jedynie słabe pojęcie o chwale 

i majestacie niebiańskiej liturgii.  



Podobną wizję Bożej chwały spisał starotestamentalny prorok Ezechiel w rozdziale 

1 i 10 swojej księgi.  

Jednak prawdę mówiąc nikt nie jest w stanie adekwatnie opisać Wszechmocnego 

Boga i miejsca, gdzie przebywa.  

Mamy nadzieję, że pewnego dnia ujrzymy je sami, ale tu na ziemi pozostaje nam 

jedynie żyć wiarą, w nadziei tej radości, która nas wypełni, gdy wreszcie zobaczymy 

Boga twarzą w twarz.  

Ta sama wiara pozwala nam odczuwać przedsmak nieba w Eucharystii.  

Na każdej Mszy świętej zwyczajny chleb i wino na naszych oczach stają się Ciałem                      

i Krwią Chrystusa. Kiedy kapłan podnosi hostię i kielich po konsekracji, chleb i wino 

wyglądają tak samo, jak wcześniej. Ale jest w nich obecny Jezus ze swym Ciałem, 

Krwią, Duszą i Bóstwem.  

Bóg jest z nami w całej swojej chwale i majestacie – i w swoim miłosierdziu znalazł 

sposób, abyśmy mogli Go oglądać, dotykać, a nawet spożywać.  

W wizji Jana z dzisiejszego pierwszego czytania, za każdym razem, gdy  cztery Istoty 

żyjące oddają chwałę, cześć i dziękczynienie Bogu „Zasiadającemu na tronie, 

Żyjącemu na wieki wieków” (Ap 4,9), dwudziestu czterech Starców pada na twarze 

przy swoich tronach oddając Mu pokłon.  

Jedyną właściwą reakcją w obecności Boga jest oddanie Mu chwały i czci.                                 

Z pewnością taka będzie również nasza reakcja, gdy staniemy przed Nim w niebie.  

Czy to nie wspaniałe, że nie musimy nawet czekać, aż znajdziemy się w niebie? 

Każda codzienna modlitwa i każda Msza święta, w której uczestniczymy, jest okazją do 

oddawania Bogu chwały i dziękczynienia.  

My wprawdzie jesteśmy grzesznikami, ale Bóg jest tak dobry, tak łaskawy                                   

i miłosierny, że oddaje nam się bez reszty. W swojej wielkiej miłości objawia się nam          

i pozwala się przyjmować do naszych serc i dusz. Jak Mu odpowiesz?  

Łącząc się z chórami aniołów, którzy także w tej chwili wyśpiewują:  

„Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący” (Ap 4,8).  

 

„Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc”                                   

(Ap 4,11).  

 

 

 

 



 

Ap 7,2-4.9-14 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

(2) I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga 

żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić 

szkodę ziemi i morzu: (3) Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż 

opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. (4) I usłyszałem liczbę opieczętowanych: 

sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela: 
 

(9) Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z 

każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed 

Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. (10) I głosem donośnym tak 

wołają: Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka. (11) A wszyscy 

aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicza swe padli przed 

tronem, i pokłon oddali Bogu, (12) mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, 

i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen. (13) A 

jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: Ci przyodziani w białe szaty kim są 

i skąd przybyli? (14) I powiedziałem do niego: Panie, ty wiesz. I rzekł do mnie: To ci, 

którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

➢ Czy jesteś gotów poznać nowego niebieskiego przyjaciela?  

Dziś, w uroczystość Wszystkich Świętych, mamy niezliczone możliwości wyboru! 

Przyjaciele Boga są tak różnorodni, jak On jest kreatywny.  

Mężczyźni i kobiety. Małe dzieci i stuletni starcy. Żyjący samotnie na pustyni i 

ojcowie czy matki dużych rodzin. Utalentowani muzycy, niewykwalifikowani 

robotnicy, dynamiczni przedsiębiorcy i ludzie chorzy, którzy przez całe życie nie 

opuszczali łóżka. Ci, którzy zawsze byli uczciwi i szli prostą drogą i ci, którzy przed 

nawróceniem popełniali wszelkie możliwe grzechy. 

➢ Jak zaprzyjaźnić się ze świętym?  

Zacznij od zapoznania się z jego życiorysem. Dowiedz się, czy nie pozostawił po 

sobie jakichś pism. Poproś Ducha Świętego, aby cię oświecił i pomógł dostrzec, co w 

życiu tego świętego może być ważne i inspirujące dla ciebie. Zastanów się, w jaki 

sposób układał swoje życie według nauki Jezusa, w jaki sposób Go naśladował, i 

pomyśl, czego możesz się od niego nauczyć. 

Następnie otwórz swoje serce na modlitwie i opowiedz temu świętemu o sobie. 

Podziel się swoimi radościami i poproś o pociechę i wstawiennictwo w sprawach, które 

są dla ciebie trudne. 



Za każdym razem, gdy w ciągu dnia pojawi się jakiś problem, wyślij do nieba 

krótkie: „Módl się za mnie”. 

W miarę jak będziesz coraz lepiej poznawać tego świętego, jego życie będzie cię 

coraz bardziej inspirować. Zobaczysz, jakiego wzrostu Bóg pragnie dla ciebie. Tak 

właśnie działają święci – budzą w nas pragnienie większej świętości oraz przynaglają 

do pogłębiania więzi z Panem. 

Bóg wzywa cię do zajęcia konkretnego, przeznaczonego dla ciebie miejsca 

pośród świętych.  

Co więcej, uzdalnia cię do ukazywania Jego miłości w sposób, w jaki nikt inny nie 

jest w stanie tego zrobić. Kibicują ci w tym wszyscy święci, gotowi stać się 

towarzyszami twojej drogi. Znajdujesz się w naprawdę wspaniałym towarzystwie! 

 

„Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami!” 

 

 

Ap 7,2-4.9-14 

Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i 

moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Św. Tomasz z Akwinu powiedział kiedyś, że „łaska jest po prostu zaczątkiem chwały 

w nas”.  

To właśnie tę chwałę celebrujemy w dzisiejszej uroczystości Wszystkich 

Świętych – chwałę, którą wszyscy święci w niebie, zarówno ci kanonizowani, jak i ci nikomu 

nieznani, cieszą się już dziś. 

Czy zwróciłeś uwagę na zaimek w cytacie ze św. Tomasza? 

 

 Łaska Boża jest zaczątkiem chwały w nas. Otrzymaliśmy tę łaskę w momencie 

naszego chrztu. Opierając się na niej, współpracując z nią dzień po dniu, zaczynamy 

doświadczać życia wiecznego, którego pełnią cieszą się święci w niebie. 

 

➢ Jak przejawia się w naszym życiu łaska Boża? 

 



• Pod wpływem łaski jesteś gotów pozbyć się urazy i podjąć konkretne kroki w celu 

uzdrowienia chorej relacji. 

• Pod wpływem łaski cieszysz się oglądaniem Bożego działania w twoim życiu i w życiu 

innych ludzi. 

• Pod wpływem łaski uznajesz jakąś swoją słabość lub grzech i rozpoczynasz walkę                  

o wykorzenienie złego nawyku. 

• Pod wpływem łaski rezygnujesz z własnych planów, aby zatroszczyć się o chorą osobę 

w rodzinie lub przyjaciela w potrzebie. 

 

Za każdym razem, gdy mówisz „tak” łasce, w twoim życiu objawia się Boża chwała. Każdy 

akt wiary, zaufania i posłuszeństwa przybliża cię do pełni chwały, którą Bóg cię obdarzy, 

kiedy spotkasz się z Nim w niebie. 

Uwierz, że  

jesteś przeznaczony do tej samej chwały, jaką cieszą się 

wszyscy świeci! 

Twoim prawdziwym domem jest niebo, a Bóg szczerze pragnie cię wspierać, abyś mógł 

się tam dostać. On udziela ci wszelkich potrzebnych łask, a teraz prosi cię, żebyś zrobił                 

z nich dobry użytek, stawiając kolejny krok na drodze wiary. Pamiętaj, że wspierają cię                     

w tym także święci w niebie, a zwłaszcza twoi patroni i bliscy zmarli. 

 

„Jezu, chcę dziś współpracować z Twoją łaską, abym mógł mieć udział w Twojej 

chwale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt 

policzyć, 

z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i 

przed Barankiem 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

W ciągu swojej historii Kościół kanonizował ponad  10 000 świętych. 

Jednak dużo więcej, bo nieprzeliczone tysiące, jest tych, o których nawet nic nie 

wiemy, ponieważ ich świętość nie została stwierdzona publicznie.  

W wizji św. Jana pojawia się tak wielki tłum świętych, że nie da się go zliczyć.  

Wspominamy dziś wszystkich świętych, w tym także anonimowych 

mężczyzn i kobiety, którzy bez rozgłosu służyli Bogu i oddawali swoje życie z miłości 

do braci i sióstr.  

➢ Być może ty również znasz kogoś, kogo uważasz za świętego, 

widząc jego miłość i oddanie Panu. Dlaczego jest tak wielu 

świętych?  
Ponieważ Bóg dał nam taką szansę. Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa 

staliśmy się przybranymi dziećmi Ojca niebieskiego (1 J 3,2).  

Odtąd w Chrystusie mamy dostęp do wszelkich łask, jakich potrzebujemy, by 

kroczyć drogą świętości.  

Obchodząc dziś uroczystość Wszystkich Świętych, ucieszmy się tym niezwykłym 

darem łaski otrzymanym przez nas wszystkich od Boga, którego miłość jest 

niezawodna. 

Być może tym, co najbardziej przyczynia się do świętości człowieka, jest jego wiara 

w moc łaski Bożej. Święci mężczyźni i święte kobiety wiedzieli bez cienia 

wątpliwości, jak bardzo są zależni od Boga. Wzywali Go więc codziennie, ufając, że 

będą w stanie uczynić to, czego od nich zażąda, ponieważ On już udzielił im 

wszystkiego, czego potrzebują.  

Wszyscy możemy stać się świętymi, ponieważ jesteśmy dziećmi Boga. 

Podziękuj dziś Bogu za to, że umożliwia ci wzrastanie w świętości, i wzorem 

świętych proś Go o potrzebne łaski na dany dzień czy na daną chwilę. Ufając, że Bóg 

szybko odpowie na twoją modlitwę, idź i czyń to, do czego cię wzywa.  

„Panie, pomóż mi uwierzyć, że z pomocą Twojej łaski mogę stać się świętym. 

 



 

Ap 10,8-11 (Biblia Tysiąclecia) 

 

  A głos, który słyszałem z nieba, znów usłyszałem, jak zwracał się do mnie w 

słowach: Idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na 

ziemi! Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi książeczkę. I rzecze mi: Weź 

i połknij ją, a napełni wnętrzności twe goryczą, lecz w ustach twych będzie słodka jak 

miód.  I wziąłem książeczkę z ręki anioła i połknąłem ją, a w ustach moich stała 

się słodka jak miód, a gdy ją spożyłem, goryczą napełniły się moje 

wnętrzności.  I mówią mi: Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach                

i o wielu królach. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Czasami w trakcie modlitwy niespodziewanie pojawia się w nas jakaś myśl. Porusza 

nas konkretny werset biblijny, pokrzepiają słowa pieśni, do oczu napływają łzy skruchy, 

gdy dostrzegamy swój grzech czy potrzebę przebaczenia doznanej krzywdy.  

W każdym z tych przypadków przemawia do nas Pan. 

Jego przesłanie porusza, bywa nawet ekscytujące. Ale już wprowadzanie tego słowa 

w życie może wywołać zgoła inne reakcje, których symbolem jest „gorycz” we 

wnętrznościach.  

Wiedział to dobrze św. Jan, autor Apokalipsy, jak również prorok Ezechiel żyjący 

około pięciuset lat przez nim.  

❖ Jan pisał do wierzących, którzy żyli w społeczeństwie wrogo nastawionym do 

Ewangelii. Wiedział, że dawanie świadectwa o Jezusie może być gorzkim 

doświadczeniem.  

❖ Z kolei Ezechiel został posłany do ludu żyjącego na wygnaniu, aby zapewniać go 

o nieustannej wierności Boga. Ich życiem rządziła bezradność i beznadzieja, toteż 

słowa Ezechiela z pewnością były dla nich słodkie. Jednak goryczą dla Ezechiela 

był fakt, że musiał ogłosić wygnańcom straszną wieść, iż Jerozolima, ich dom, 

zostanie wkrótce zburzona.  

Słodka jest świadomość, że Bóg zechciał coś do ciebie powiedzieć, nawet jeśli nie 

dotyczy to spraw tak doniosłych jak te, o których mówili Jan i Ezechiel.  

Do większości z nas Pan będzie mówił o rzeczach prostych – o potrzebie 

przebaczenia czy podjęcia trudnej rozmowy z którymś z twoich dzieci, o znajomym, 

któremu mógłbyś podesłać jakiś krzepiący werset z Ewangelii. Otrzymać słowo dla 

kogoś innego, otrzymać wskazówki prosto od Pana, to wspaniałe doświadczenie!  



Następnie jednak trzeba pójść za tym, co się usłyszało. Wtedy właśnie możesz poczuć 

„gorycz we wnętrznościach”. Nabierz jednak ducha!  

Pamiętaj, że Bóg cię kocha i powierza ci swoje słowo, przeznaczone dla ciebie lub 

dla kogoś drugiego. Daj też sobie czas. Nasz Pan jest cierpliwy i wyrozumiały. Wie, że 

potrzebujesz tego czasu, aby przetrawić to, co do ciebie mówi. I wreszcie, nabierz 

odwagi. Twój Ojciec obiecuje ci, że będzie z tobą,  

„nie opuści cię i nie porzuci. Nie lękaj się i nie drżyj!” (Pwt 31,8).  

 

„Panie, dziękuję Ci za słodycz Twego słowa. Ufam, że pomożesz mi je 

wypełnić.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ap 11,3-12 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

(3) Dwom moim Świadkom dam władzę, a będą prorokować obleczeni w 

wory, przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. 

(4) Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem ziemi. 

(5) A jeśli kto chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśliby 

zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity. (6) Mają oni władzę 

zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał dni ich prorokowania, i mają władzę nad wodami, 

by w krew je przemienić, i wszelką plagą uderzyć ziemię, ilekroć zechcą. (7) A gdy 

dopełnią swojego świadectwa, Bestia, która wychodzi z Czeluści, wyda im wojnę, 

zwycięży ich i zabije. (8) A zwłoki ich /leżeć/ będą na placu wielkiego miasta, które 

duchowo zwie się: Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana. (9) I [wielu] 

spośród ludów, szczepów, języków i narodów przez trzy i pół dnia oglądają ich zwłoki, a 

zwłok ich nie zezwalają złożyć do grobu. (10) Wobec nich mieszkańcy ziemi cieszą się i 

radują; i dary sobie nawzajem będą przesyłali, bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi 

zadali katuszy. (11) A po trzech i pół dniach duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na 

nogi. A wielki strach padł na tych, co ich oglądali. (12) Posłyszeli oni donośny głos z nieba 

do nich mówiący: Wstąpcie tutaj! I w obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie ich 

zobaczyli.  

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Księga Apokalipsy została napisana dla chrześcijan żyjących wśród 

prześladowań, aby dodać im otuchy. Mimo to, ta pełna dramaturgii i przemocy księga 

bywa chwilami przerażająca. Lektur tekstu Apokalipsy nie daje też jednoznacznej 

odpowiedzi, kim są wspomniani w dzisiejszym czytaniu dwaj Świadkowie.  

Niektórzy komentatorzy uważają, że są nimi Piotr i Paweł, inni, że Mojżesz i Eliasz. 

Jeszcze inni sądzą, że chodzi tu o pierwszych męczenników chrześcijańskich. 

Najważniejsze jest jednak to, że są oni Świadkami – składają zeznania, ponieważ mają 

wiedzę z pierwszej ręki. 

Już sam fakt, że jest ich dwóch, nie jest bez znaczenia. W judaizmie dla ustalenia 

prawdy wystarczyły zgodne zeznania dwóch świadków (J 8,17). 

Tych dwóch zaświadcza więc o prawdzie wspaniałego Bożego planu zbawienia. 

Pojawiają się oni na scenie wydarzeń w kluczowym momencie, gdy „święte miasto” 

– czyli Kościół – przeżywa wielkie prześladowania (Ap 11,2). Obraz ognia 

wychodzącego z ich ust ukazuje potęgę ich świadectwa. 



Jakkolwiek interpretować symbolikę  postaci tych Świadków, jedna prawda jawi się 

w sposób jasny – ci dwaj czynią to, do czego jesteśmy wezwani wszyscy – 

świadczą o Panu Jezusie.  

Jeśli sądzisz, że nie nadajesz się do tego zadania, spróbuj uświadomić sobie, że 

przecież znasz z pierwszej ręki miłość i miłosierdzie Boga. Przypomnij sobie całe dobro, 

jakie stało się twoim udziałem. Możesz wobec innych zaświadczyć o tym, jak Pan działa 

w twoim życiu i w życiu innych. Pamiętaj również, że nie tylko to, co mówisz, ale także 

to, co robisz i jak żyjesz jest świadectwem dawanym Panu.  

Najpełniej świadczysz o Bogu, gdy miłość Jezusa żyjącego w twoim sercu 

rozlewa się na tych, których masz wokół siebie. 

Nie pozwól więc, by lęk przed przemocą, której tyle w dzisiejszym czytaniu z Księgi 

Apokalipsy, powstrzymał cię przed dawaniem świadectwa. Nie musisz czynić nic tak 

dramatycznego ani niebezpiecznego jak dwaj płomienni Świadkowie.  

Wystarczy, że żyjąc wiarą na co dzień, będziesz gotów dzielić się z innymi miłością 

Pana. 

Wówczas, jak ci dwaj apokaliptyczni Świadkowie, będziesz objawiać innym łaskę i 

moc Boga, który pragnie zbawić każdego człowieka. 

 

„Panie, daj mi odwagę uczynienia choćby jednej drobnej rzeczy, by 

zaświadczyć przed światem o Twojej miłości i prawdzie.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ap 14,14-20 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

(14) Potem ujrzałem: oto biały obłok - a Siedzący na obłoku, podobny do Syna 

Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie, a w ręku ostry sierp. (15) I wyszedł inny anioł 

ze świątyni, wołając głosem donośnym do Siedzącego na obłoku: Zapuść Twój sierp i 

żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo na 

ziemi! (16) A Siedzący na obłoku rzucił swój sierp na ziemię i ziemia została zżęta. (17) I 

wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, i on miał ostry sierp. (18) I wyszedł 

inny anioł od ołtarza, mający władzę nad ogniem, i donośnie zawołał do mającego ostry 

sierp: Zapuść twój ostry sierp i poobcinaj grona winorośli ziemi, bo jagody jej dojrzały! 

(19) I rzucił anioł swój sierp na ziemię, i obrał z gron winorośl ziemi, i wrzucił je do tłoczni 

Bożego gniewu - ogromnej. (20) I wydeptano tłocznię poza miastem, a z tłoczni krew 

wytrysnęła aż po wędzidła koni, na tysiąc i sześćset stadiów.  

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Obrazy, jakimi posługuje się Księga Apokalipsy, bywają dla nas kłopotliwe. 

Wizja kogoś przypominającego Syna Człowieczego, siedzącego na obłoku w złotym 

wieńcu na głowie? To może być oczywiście Jezus w niebieskiej chwale. Ale skąd ten 

sierp, żniwo i „tłocznia Bożego gniewu” (Ap 14,19)? 

➢ Co to wszystko ma oznaczać? 

Biblijny obraz żniwa zwykle wiąże się z czterema „rzeczami ostatecznymi”: 

śmiercią, sądem Bożym, niebem i piekłem.  

❖ Przypomnijmy sobie fragment Ewangelii Mateusza opisujący, jak na końcu 

czasów zostają zebrane i oddzielone od siebie pszenica i chwast (Mt 13,36-

43). Lub  

❖ przypowieść o owcach i kozłach, gdzie król zasiada jako sędzia stawiając 

owce po prawej, a kozły po lewej swej stronie – i sytuacja kozłów nie 

przedstawia się pomyślnie (Mt 25,31-46). 

 

➢ Dlaczego Kościół serwuje nam pod koniec roku liturgicznego tak 

przerażające obrazy?  

Być może dlatego, że medytacja nad „rzeczami ostatecznymi” pomaga 

podejmować lepsze decyzje dziś.  

Świadomi, że nasze wybory mają konsekwencje na wieczność, widzimy te wybory 

ostrzej i traktujemy je bardziej na serio.  



Jak powiedział kiedyś papież Franciszek: „Przed podjęciem ważnej decyzji (…) 

wyobraź sobie, że stoisz przed Bogiem przy końcu dni” (Homilia, 9.11.2019). 

Kiedy stoisz przed trudnym wyborem, taka sugestia jest nieco onieśmielająca. Jednak 

zamiast popadać w niepokój, zastanów się, jak Bóg widzi to, co wybierasz. Czy powie 

ci: „Dobrze, sługo dobry i wierny!” (Mt 25,23)?  

Możesz też zadać sobie pytanie, jakiego rodzaju żniwo przyniesie twoja decyzja. 

➢ Czy przybliży cię do Pana, czy też cię od Niego oddali? 

Dzisiejsza Ewangelia niesie nam obietnicę i nadzieję życia wiecznego. 

„Rzeczy ostateczne” są dla nas nie tylko otrzeźwiającym ostrzeżeniem, lecz również 

błogosławioną szansą. Jesteś przybranym dzieckiem Boga, powołanym, by spędzić 

wieczność w Jego obecności. 

Masz szansę współpracować z łaską Bożą, wybierając codziennie miłość i służbę.                  

A wtedy, gdy przyjdzie dzień „żniwa”, będziesz gotów z radością wyjść na spotkanie 

Pana. 

 

„Jezu, chcę iść za Tobą z ufnością, że poprowadzisz mnie w swoim miłosierdziu” 

 

 

 

 

Tematyka czytań pod koniec roku liturgicznego nie odbiega wiele od tego, co 

słyszymy w pierwszych dwóch tygodniach Adwentu: Jezus przyjdzie powtórnie.  

Chociaż wiara mówi nam, że jest to Dobra Nowina, jednak czytania te mogą wydać 

nam się przerażające.  

Weźmy choćby (…) fragment Apokalipsy, w którym Siedzący na obłoku rzuca 

ostry sierp na ziemię, by dokonać żniwa dusz pod koniec czasów 

Kościół uczy nas, jak mamy słuchać tych trudnych fragmentów Pisma Świętego.  

Odpowiedź przynosi dzisiejszy psalm responsoryjny:  

Pan „nadchodzi, aby sądzić ziemię”.  

A jak będzie ją sądził? „Sprawiedliwie” (Ps 96,13).  

➢ Jak będzie wyglądał Boży sąd i Boże panowanie?  
 



❖ Spróbuj wyobrazić sobie świat, w którym każdy człowiek jest ceniony i 

szanowany, w którym nie zdarzają się już takie tragedie jak aborcja, handel 

ludźmi, wojna i rasizm.  

❖ Wyobraź sobie świat wyzwolony raz na zawsze od grzechu, śmierci i diabelskich 

oszustw.  

Wszyscy za nim tęsknimy. Wszyscy oczekujemy dnia, w którym ujrzymy „niebo 

nowe i ziemię nową” (Ap 21,1).  

Jeśli nawet rozpocznie się on od wiejącego grozą sądu ostatecznego, to jego 

ostatecznym akcentem będzie objęcie panowania przez Jezusa, który naprawi wszelkie 

zło na świecie.  Nie wiemy, jak się to stanie i kiedy zło zostanie pokonane.  

Ale Bóg nie chce, byśmy z rezygnacją zgadzali się na istniejący stan rzeczy. Jezus 

zapoczątkował swoje królestwo przychodząc na świat, a teraz zaprasza nas do 

współpracy w budowaniu lepszego świata tam, gdzie nas posyła. Bóg nie stworzył nas, 

byśmy żyli w lęku. Chce, abyśmy pamiętali, że On jest nie tylko sprawiedliwy, ale i 

miłosierny. Jak długo jesteśmy blisko Pana, nie musimy obawiać się niczego.  

Niech powrót Jezusa będzie dla nas powodem do radości, obietnicą ostatecznego, 

chwalebnego wybawienia. Pomimo otaczających nas ciemności, złóżmy w Nim naszą 

nadzieję i oczekujmy panowania Boga, który naprawi wszystko. Jak wspaniały 

będzie to dzień!  

„Panie Jezu, ufam Twojemu miłosierdziu i czekam z nadzieją                                              

na Twoje powtórne przyjście.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ap 15,1-4 (Biblia Tysiąclecia) 
 
 

  

  I ujrzałem na niebie znak inny - wielki i godzien podziwu: siedmiu aniołów 
trzymających siedem plag, tych ostatecznych, bo w nich się dopełnił gniew Boga. I 
ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem, i tych, co zwyciężają Bestię i 
obraz jej, i liczbę jej imienia, stojących nad morzem szklanym, mających harfy Boże. A 
taką  

śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka: 

Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe i 
wierne są Twoje drogi, o Królu narodów!  Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia 
nie uczcił? Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz 
przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki. 
 

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Księga Apokalipsy zawiera szereg rozbudowanych obrazów i kosmicznych wizji 

końca dziejów – i to czyni ją trudną do zrozumienia. 

 Jednak  

bogactwo i piękno tej księgi leży w jej wyjątkowym świadectwie o 

Jezusie. 

Zgodnie ze swoim tytułem – apokalipsis po grecku znaczy „objawienie” – księga 

objawia tajemnicę Jezusa Chrystusa i odsłania zasłonę, aby ukazać Go w nowy sposób.  

W każdym rozdziale używa innych terminów dla opisania różnych aspektów misji 

Mesjasza oraz Jego przymiotów.  

Dziś, na przykład, czytamy o Jezusie jako Baranku.  

Obraz Baranka spotykamy po raz pierwszy w piątym rozdziale Apokalipsy.  

Jezus ukazany jest najpierw jako zwycięski „Lew z pokolenia Judy” (Ap 5,5), 

niespodziewanie jednak ów „Lew” pojawia się w postaci „Baranka”. Co jeszcze bardziej 

zaskakujące, jest On „Barankiem jakby zabitym” (Ap 5,6).  

Wydaje się to nielogiczne, przecież lwy – podobnie zresztą jak ludzie – zwyciężają 

poprzez zabijanie.  

Natomiast Jezus zwycięża przez bycie zabitym.  

To przez swoją śmierć i zmartwychwstanie zwyciężył wszelki grzech, zło i śmierć.  

Nic dziwnego, że wszyscy święci śpiewają pieśń Barankowi Bożemu!  

❖ Kiedy Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu, cały lud wraz z Mojżeszem śpiewał 

pieśń „ku czci Pana” (Wj 15,1).  



❖ W niebie wszyscy będą śpiewali Jezusowi, Barankowi, który wyprowadził 

ludzi z niewoli grzechu.  

❖ Pewnego dnia i my do nich dołączymy. My także będziemy wysławiać 

Baranka, który przyjął na siebie nasze grzechy, który umarł, abyśmy my mogli 

żyć i którego krew obmywa nas do czysta.  

 

Tego dnia zobaczymy Go twarzą w twarz i rozradujemy się z Jego zwycięstwa.  

Tego dnia, wolni od wszelkich słabości, zaśpiewamy Barankowi nową pieśń wraz                 

z naszymi drogimi zmarłymi i wszystkimi zastępami niebieskimi.  

 

Ale po co czekać? Możemy zaśpiewać tę pieśń już dziś. A co więcej, śpiewamy ją 

podczas każdej Mszy świętej: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata…  

Te słowa są tak ważne, że śpiewamy je aż trzy razy! Wysławiamy Jezusa za to, co 

już uczynił, co czyni w tej chwili i co uczyni po swoim powtórnym przyjściu.  

Dziś śpiewamy tę pieśń w wierze, ale pewnego dnia zaśpiewamy ją w czystej 

radości.  

 

„Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

(1) Potem ujrzałem innego anioła - zstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a 

ziemia od chwały jego rozbłysła. (2) I głosem potężnym tak zawołał: Upadł, upadł Babilon 

- stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i 

kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt. 

(21) I potężny jeden anioł dźwignął kamień jak wielki kamień młyński, i rzucił w morze, 

mówiąc: Tak z rozmachem Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona i już się wcale nie 

znajdzie. (22) I głosu harfiarzy, śpiewaków, fletnistów, trębaczy już w tobie się nie usłyszy. 

I żaden mistrz jakiejkolwiek sztuki już się w tobie nie znajdzie. I terkotu żaren już w tobie 

nie będzie słychać. (23) I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie. I głosu oblubieńca i 

oblubienicy już w tobie się nie usłyszy: bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi, bo 

twymi czarami omamione zostały wszystkie narody  

(1) Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie - mówiących: 

Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego, (2) bo wyroki Jego 

prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził Wielką Nierządnicę, co znieprawiała nierządem 

swym ziemię, i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług. (3) I rzekli powtórnie: 

Alleluja! A dym jej wznosi się na wieki wieków. 

I mówi mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka! 

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Jeśli zajmowałeś się prorokami Starego Testamentu, to prawdopodobnie wiesz, że 

ich rolą było nie tyle przepowiadanie przyszłości, co przemawianie w imieniu Pana.                

Ich zadaniem było napominanie, pocieszanie i umacnianie ludu Bożego.  

W podobnym celu została napisana również Księga Apokalipsy, toteż czytając 

fragmenty takie jak dzisiejszy, najlepiej jest zastanowić się nad sytuacją ich 

pierwszych czytelników i tym, co autor mógł mieć im do przekazania. 

Jako mniejszość religijna chrześcijanie byli często prześladowani, więzieni, a nawet 

zabijani przez władze rzymskie. Niektórzy z nich stracili bliskich i żyli w lęku o własne 

życie. 

W tym kontekście „Babilon” wzmiankowany w Apokalipsie można interpretować 

jako symbol otaczającego zła i ucisku. Jednak autor Apokalipsy zachęcał ich do 

spojrzenia poza bieżącą sytuację. Chciał wzbudzić w nich ufność, że Bóg, który pokonał 

grzech w ich sercach, pewnego dnia pokona również grzech na świecie.  

Nawet w najmroczniejszych czasach można mieć pewność, że  



światło Chrystusa ostatecznie zatriumfuje. 

Chociaż nie żyjemy w czasie prześladowań rzymskich, przesłanie Apokalipsy 

dotyczy także i nas. Również w naszych czasach szaleją wojny, przemoc i 

prześladowania. Także w swoim osobistym życiu zmagamy się z kłamstwami diabła i 

pokusami.  

Jednak pomimo różnorodnego zła, możemy być pewni, że ostateczny wynik historii 

jest już przesądzony. Przez swą śmierć i zmartwychwstanie Jezus zwyciężył śmierć.  

Jak pisze autor Apokalipsy: „Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego”                   

(Ap 19,1). Grzech nie będzie miał ostatniego słowa. 

Jezus mówi nam to samo w dzisiejszej Ewangelii. Kiedy nadejdzie w mocy i chwale, 

będziemy wiedzieli, że zbliża się nasze odkupienie.  

W międzyczasie czyńmy to, co nam poleca – nabierajmy ducha i podnośmy głowy 

(Łk 21,28).  

Przyjdzie dzień, w którym zatriumfuje pokój i sprawiedliwość, a my  

przez całą wieczność będziemy świętować z aniołami i świętymi na uczcie godów 

Baranka  (Ap 19,9). 

 

„Panie, pomóż mi opierać się złu i trzymać się mocno Twego słowa, dopóki nie 

przyjdziesz powtórnie” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
I mówi mi: Napisz:  

Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów 
Baranka! 

 

Ślub to wspaniała uroczystość, ale pod pewnym względami jeszcze piękniejszy jest 

widok pary, która odnawia swoje przyrzeczenia po dwudziestu pięciu czy pięćdziesięciu 

latach małżeństwa. W ciągu tych lat przeżywali razem dobre i złe chwile, ale wciąż są 

gotowi powtarzać sobie nawzajem „tak” – i to coraz bardziej świadomie.  

Coś podobnego czynimy wszyscy podczas każdej Mszy świętej.  

Jezus jest Oblubieńcem, a my Kościołem, Jego Oblubienicą. On dał nam dowód 

swojej wierności na krzyżu i ponawia go podczas Mszy świętej ofiarując nam swoje 

Ciało i Krew. My także mamy wtedy okazję odnowić zawarte z Nim przymierze. 

Przyjmując Go, sami ofiarujemy Mu siebie, wyznając naszą wierność i miłość.  

Ta piękna i święta wymiana staje się przedsmakiem nieba. W dzisiejszym czytaniu 

anioł woła: „Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!”                             

(Ap 19,9).  

A Kościół naucza, że każda Eucharystia stanowi „zapowiedź uczty godów Baranka 

w niebieskim Jeruzalem” (KKK, 1329).  

To my jesteśmy tymi błogosławionymi, których Bóg wzywa! Oznacza to, że Msza 

święta, przy całej swojej chwale, jest zaledwie przedsmakiem wspaniałej uczty 

weselnej, która czeka nas w niebie.  

Nadejdzie dzień, w którym zaśpiewamy:  

„Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Wszechmogący,                                                      

Który był i Który jest, i Który przychodzi” (Ap 4,8) 

ze wszystkimi świętymi Boga i Jego aniołami.  

Jak niewiarygodnym darem dla nas jest to, że Bóg, który stworzył świat, wyznaje 

nam swoją miłość w tak nieprawdopodobny sposób!  

Dlatego nie pozwalajmy sobie na przeżywanie Mszy świętej w sposób rutynowy. Nie 

zapominajmy o tym, co naprawdę się w niej dzieje. Przypomnijmy sobie małżonków, 

którzy po wielu spędzonych razem latach wciąż głęboko miłują siebie nawzajem. Jak 

oni, odnawiajmy nasze przymierze z Bogiem. A następnie,  

przyjmując Ciało i Krew Jezusa, pozwólmy się Mu przekonać, jak bardzo jesteśmy 

przez Niego kochani.  

„Jezu, dziękuję Ci za to, że zapraszasz mnie na swoją ucztę weselną.” 

 



 

Ap 20,1-4.11--21,2 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

(1) Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści i wielki 

łańcuch w ręce. (2) I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, 

i związał go na tysiąc lat. (3) I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, 

by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas 

uwolniony. (4) I ujrzałem trony - a na nich zasiedli /sędziowie/, i dano im władzę sądzenia 

- i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy 

pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło swe ani na 

rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem.  

(11) Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego, od którego oblicza uciekła 

ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. (12) I ujrzałem umarłych - wielkich i 

małych - stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą 

życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. (13) I 

morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich 

byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. (14) A Śmierć i Otchłań wrzucono 

do jeziora ognia. To jest śmierć druga - jezioro ognia. (15) Jeśli się ktoś nie znalazł 

zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. 

(1) I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza 

ziemia przeminęły, i morza już nie ma. (2) I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem 

zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego 

męża. 

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Końcowe rozdziały Księgi Apokalipsy pełne są wizji chaosu i konfliktów 

towarzyszących powtórnemu przyjściu Jezusa i Sądowi Ostatecznemu.  

Jednak czytany dziś fragment kończy się pełną nadziei wizją nowego nieba i nowej 

ziemi. 

Na koniec zatriumfuje doskonała miłość Boga. Wszelkie zło zostanie pokonane, a 

każda niesprawiedliwość wyrównana. Nasz Pan odnowi całe stworzenie i Bóg                    

„zamieszka wraz z (…) ludem” na wieki (Ap 21,3). 

Taka jest nasza nadzieja! 

Pewnego dnia zamieszkamy na wieki z Ojcem w niebie. Nie musimy jednak czekać 

na powrót Jezusa, by przybliżyć się do Boga.  

Przypomina nam o tym refren dzisiejszego psalmu responsoryjnego:  



„Oto przybytek Pana Boga z ludźmi”. 

Już tu. Już teraz. W naszym grzesznym świecie. Chociaż w życiu każdego z nas wciąż 

„nowe stworzenie” miesza się z grzesznością, już dziś Bóg czyni sobie przybytek 

pośród swego ludu. I nigdy go nie opuści. 

Jezus jest Emmanuelem, Bogiem z nami, także w czasie, gdy jeszcze oczekujemy 

Jego powtórnego przyjścia.  

 W jaki więc sposób zamieszkuje dziś pośród nas i jak możemy tego 

doświadczyć? 

➢ Po pierwsze, Bóg zamieszkuje pośród nas przez Ducha Świętego. 

Otrzymaliśmy Ducha Świętego na chrzcie. On działa w nas nieustannie, skłaniając 

nasze serca do modlitwy i czytania słowa Bożego. Umacnia nas w czasie pokus.                       

I przypomina nam, że nigdy nie jesteśmy sami. 

➢ Po drugie, Bóg zamieszkuje pośród nas w sakramentach świętych.                     

Kiedy idziemy do spowiedzi, przygarnia nas i oczyszcza z grzechów. Kiedy 

przyjmujemy Komunię, wchodzi w nasze serca, napełniając je bezmiarem łask. 

➢ Wreszcie Bóg zamieszkuje pośród nas poprzez nasze zwyczajne ludzkie 

kontakty. Objawia nam swoją wierną miłość poprzez nasze rodziny. Daje 

doświadczyć swojej bliskości poprzez dobroć przyjaciół, którzy są gotowi nas 

wysłuchać i nam współczuć. Ukazuje swoje miłosierdzie, gdy ktoś przebacza nam 

wyrządzoną mu przykrość. 

Pewnego dnia ujrzymy Boga twarzą w twarz w nowym niebie i nowej ziemi.  

Ale zanim to nastąpi, Bóg w swoim miłosierdziu zamieszkuje pośród nas. 

Także tu i teraz. 

 

„Dziękuję Ci, Panie, za to, że zawsze jesteś ze mną.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ap 22,1-7 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

(1) I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. 

(2) Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące 

dwanaście owoców - wydające swój owoc każdego miesiąca - a liście drzewa /służą/ do 

leczenia narodów. (3) Nic godnego klątwy już /odtąd/ nie będzie. I będzie w nim tron Boga 

i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali.  

(4) I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego - na ich czołach. (5) I /odtąd/ już 

nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie 

świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. (6) I rzekł mi: Te słowa wiarygodne są 

i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków, wysłał swojego anioła, by sługom swoim 

ukazać, co musi stać się niebawem. (7) A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto 

strzeże słów proroctwa tej księgi.  

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Przez cały ostatni tydzień słuchaliśmy fragmentów Ewangelii wg św. Łukasza 

opisujących to, co często określa się mianem „czasów ostatecznych”. Wojny, 

prześladowania, klęski żywiołowe – jednym słowem przerażające zjawiska. 

Jednak dzisiejsze czytanie z Księgi Apokalipsy ustawia to wszystko we właściwym 

kontekście. Owszem, doświadczymy tych „rzeczy ostatecznych”, czy to w dzień 

Pański przy końcu czasów, czy to w nasz osobisty dzień Pański pod koniec naszego 

życia.  

Jan mówi nam jednak o nadziei, która podtrzymuje nas nawet w najtrudniejszych 

chwilach – nadziei na niebo. 

W rozdziałach 21 i 22 Jan roztacza wizję niebiańskiego Jeruzalem, w którym Bóg 

mieszka ze swoim ludem. 

Wszyscy pragniemy pewnego dnia znaleźć się w miejscu, gdzie każda łza zostanie 

otarta i wszystko zostanie odnowione. Płynie tam życiodajna woda zapewniająca 

wieczną owocność. A co najlepsze, ujrzymy tam oblicze Boga i oddamy Mu chwałę! 

Nie jest to jakaś mglista obietnica dotycząca nieokreślonej przyszłości. 

Jutro, wraz z początkiem Adwentu, będziemy kierować myśli ku przyjściu Jezusa, 

który sprowadził niebo na ziemię. W Jego ludzkiej postaci mogliśmy rzeczywiście 

zobaczyć oblicze Boga. 



➢ Jak więc mamy zakończyć rok liturgiczny i przygotować się na 

Adwent? 

 

Korzystając z każdej sposobności, by „oglądać Jego oblicze” (Ap 22,4). 

Możemy „oglądać” Jezusa 

✓ w czasie osobistej modlitwy,  

✓ na Mszy świętej czy  

✓ podczas adoracji eucharystycznej. 

✓ Ale możemy też dostrzec Jego oblicze w ubogich i potrzebujących, w naszych 

bliskich, a nawet w naszych wrogach. 

Wszystkie te sposoby pozwalają spotkać Jezusa i wznieść ku Niemu nasze serca – o 

ile nie są one zbytnio zaabsorbowane przyziemnymi troskami. 

Spróbujmy choć na moment spojrzeć na własne życie z Bożej perspektywy i pozwolić 

Panu rozpalić nadzieję w naszych sercach. 

Niech pomoże ci w tym wizja Jana. 

Przeczytaj dziś na modlitwie 21 i 22 rozdział Księgi Apokalipsy.  

❖ Niech te teksty zachęcą cię do wytrwałości.  

❖ Niech rozpalą płomień twojej nadziei na niebo.  

❖ Ale niech także rozbudzą w tobie tęsknotę za Jezusem, którego narodziny 

pozwoliły ludziom w pewien sposób zobaczyć oblicze Boga. 

 

„Jezu, pragnę ujrzeć Twe oblicze!” 

 


