
 

 
 
Pierwsze czytanie -  z ksiegi Apokalipsy  7,2-4 ; 9-14 
 
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: «Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom,  aż 
opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego». I usłyszałem liczbę opieczętowanych:  
sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych  ze wszystkich pokoleń synów 
Izraela: 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.  I głosem donośnym tak wołają: «Zbawienie u 
Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka».  A wszyscy aniołowie stanęli wokół 
tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali 
Bogu, mówiąc: «Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i 
moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen». A jeden ze Starców odezwał się do 
mnie tymi słowami: «Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?»  
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 . » 

 
- Jan opisuje tu wielka procesje, skladajaca sie z dwoch roznych tlumow :  

  
Pierwszy z nich sklada sie ze 144 tysiecy ludzi, ktorych nazywa slugami Boga. 
Oczywiscie jest to liczba symboliczna. Sludzy ci sa naznaczeni « pieczecia Boga 
Zywego ». 

 

• W armii rzymskiej byl zwyczaj naznaczania czola, dopiero co zrekrutowanego 
zolnierza. Podobnie nowoochrzczony, staje sie zolnierzem Boga Najwyzszego, 
ktory sklada na jego czole swa pieczec, ktora bedzie go ochraniac 

 

• « I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go 
spożywać. «  (Wyj 12,7) 

• « Pan rzekł do niego: «Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i 
nakreśl ten znak TAW1 na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad 
wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi».   (Ez 9,4) 

 

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=713#P1


 
 Drugi tlum jest jeszcze wiekszy, nie do zliczenia. Widac w nim wszystkie narody, 
 rasy, ludy, mowiace wszystkimi jezykami swiata. 
 

- W tym fragmencie pojawia sie cyfra 4, ktora w tego typu tekstach oznacza caly 
stworzony swiat, cala ludzkosc. 

 
- Wszyscy ubrani sa na bialo, w « szate weselna », stoja przed Tronem Baranka, 

trzymajac palmy w dloniach. Te trzy elementy : 
 

• postawa stojaca (bedaca postawa Zmartwychwstalego) 

• palmy w rece 

• weselna szata 
 mowia o tym, ze sa to zbawieni. 
 Ludzie z drugiego tlumu nie maja czola naznaczonego pieczecia. Zatem kto ich 
 wprowadzil do sali zbawionych ?  
 To pierwszy tlum ich wprowadzil. Jego czlonkowie, zyjacy w czasach Jana, 
 doswiadczyli strasznego przesladowania ze strony cesarza Domicjana, pod koniec 
 pierwszego wieku ne. 
 
Oto przeslanie Jana dla przesladowanych chrzescijan : 
 
« Badzcie wierni, wasze swiadectwo przyniesie owoce. Poprzez to trudne doswiadczenie, 
jakie teraz przezywacie, mozecie miec udzial w zbawieniu ludzi. Dzieki waszemu cierpieniu, 
znoszonemu z miloscia, wielu ludzi moze zostac zbawionych. » 
 
1. Jan pisze w jezyku zakodowanym, aby nie zostal zrozumiany przez owczesne wladze, 
wrogo nastawione do chrzescijan. Jego ksiega Apokalipsy jest skierowana do chrzescijan, 
zyjacych w czasie przesladowan, pod koniec pierwszego wieku ne. Zyja oni « w podziemiu » 
i uzywaja zaszyfrowanego kodu. 
2. Tematem Apokalipsy jest podtrzymanie na duchu przesladowanych : 
 « Nie traccie odwagi, nie podupadajcie na duchu. Wyglada to tak, jakbyscie zostali 
pokonani, zgnieceni. Przesladuja was i zabijaja. Wasi wrogowie wydaja sie silni ale nie 
traccie odwagi. Sily zla nic wam nie moga zrobic bo juz zostaly pokonane. Prawdziwymi 
zwyciescami jestescie wy, na wzor samego Chrystusa. On jest Barankiem, ktory zabity 
wydawal sie pokonanym, ale w rzeczywistosci to On zwyciezyl swiat, On zwyciezyl 
smierc ! » 
 
Po grecku, slowo « apokalipsa » znaczy : 

•  « uniesc zaslone » 

• « wyjasnic ».  
Jan odslania zaslone powierzchownosci. Zapowiada zwyciestwo Boga nad wszelka forma 
zla, jakkolwiek straszna i potezna moze sie ona wydawac... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Psalm 24 
 
Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia,  
świat i jego mieszkańcy.  
Albowiem On go na morzach osadził  
i utwierdził ponad rzekami.  
Kto wstąpi na górę Pana,  
kto stanie w Jego świętym miejscu?  
Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu,  
który nie skłonił swej duszy ku marnościom (poganskim bozkom) 
i nie przysięgał fałszywie.  
Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana  
i zapłatę od Boga, Zbawiciela swego.  
Takie jest pokolenie tych, co Go szukają,  
co szukają oblicza Boga  Jakubowego.  
 

 

- Jestesmy w Swiatyni Jerozolimslkiej. Zbliza sie ogromna procesja. Gdy podchodzi 
do drzwi Swiatyni, zaczynaja spiewac dwa chory, prowadzace ze soba dialog. Jest to 
swoisty krzyk narodu wybranego, ktorego Bog obdarzyl swa obecnoscia, nie 
wymgajac zadnych zaslug. Bog transcendentny staje sie bliski....towarzyszy ludowi, 
ktory sobie wybral. 

 

« Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu, który nie skłonił swej duszy ku 
marnościom i nie przysięgał fałszywie. «  
 

– oto czlowiek, ktory moze stac przed Bogiem 

– jest to czlowiek wierzacy w Boga Jedynego czyli odrzucajacy bozki poganskie, 
« który nie skłonił swej duszy ku poganskim bozkom » , a doslownie 
tlumaczac : « ktory nie wzniosl swej duszy ku pustym, proznym bozkom » 

– « wznosic dusze ku » znaczy wzywac go, blagac, uznac go za Boga 

 
      * « Do Ciebie wznoszę me oczy,  który mieszkasz w niebie. Oto jak oczy sług są 
zwrócone na ręce ich panów i jak oczy służącej na ręce jej pani,  
tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu » (Ps 123,1-2) 
   
     * « Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad 
jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. ... » (Za 12, 10) 
 

Tak wiec czlowiek, ktory moze stac przed Bogiem Izraela to ten ,ktory nie zwraca swych 
oczu ku bozkom poganskim, jak czynia to inne ludy. 
  
« Człowiek o rękach nieskalanych » 

– czyli o rekach, ktore nie skladaly ofiar bozkom poganskim ani nie wznosily sie w 
modlitwie do nich. 

- Prorocy przez wieki (od wyjscia z Egiptu do deportacji do Babiloni, a nawet jeszcze 
pozniej) walczyli, by narod wybrany odstapil calkowicie od idolatrii. W ciagu wiekow 
Izrael wielokrotnie zyl w towarzystwie cywilizacji poganskich.  

- Wiernosc Bogu Jedynemu jest jedynym warunkiem otrzymania blogoslawienstwa 
obiecanego Patryjarchom  i uczestniczenia w zbawieniu. 

 
« Taki otrzyma błogosławieństwo od swego Boga-Zbawiciela i sprawiedliwa 



zapłatę. »   
 

– Ten, ktory przylgnie do planow Bozych. 
– Ten, ktory wypelni swa misje, powolanie. 

 
 

« Oto pokolenie tych, co Go szukają, co szukają oblicza Boga  Jakubowego. »  
 
- Byc moze jest to zapowiedz definicji « ubogich - czystego serca » : «  Błogosławieni 
czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.  «  (Mt 5,8) 
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• ks. Ryszard Górski 
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• 9, rue du Hohwald 67000 Strasbourg 

• tel: 03.88.32.31.60 

 

https://polska-misja-katolicka-strasbourg.pl/duszpasterze.php

