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Drugie czytanie - z Apokalipsy Sw. Jana 5, 11-14
I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Zwierząt, i Starców, a liczba
ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: «Baranek
zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i
błogosławieństwo». A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią,
i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: «Zasiadającemu
na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!» A
czworo Zwierząt mówiło: «Amen». Starcy zaś upadli i oddali pokłon.
-

Cala ksiega Apokalipsy wedlu swietego Jana jest spiewem o zwyciestwie.
Niezliczone rzesze Aniolow w niebie, wydaja okrzyki w rodzaju : « niech zyje
Krol ! Caly wszechswiat przylacza sie do nich…
Tym nowym Krolem jest tu Chrystus – Baranek bez skazy, zlozony w ofierze…
W wizji z dzisiejszego czytania, krolewskosc Jezusa jest przedstawiona w jezyku
pelnym symboli, obrazow i cyfr. Trudno byloby ja przedstawic inaczej skoro
przekracza to zupelnie nasze wyobrazenie. Ta symbolika probuje naprowadzic
nas na to, co jest niemozliwe do opisania. To dlatego trzeba tu zwrocic szczegolna
uwage na powtarzajace sie cyfry, obrazy czy kolory.

-

Jednak interpretacja symboli nie jest latwa. Wazne jest zachowanie prostoty i
pokory bo nie jestesmy w stanie prawdziwie zrozumiec caly ich gleboki sens i
znaczenie.

« czworo Zwierząt mówiło: «Amen» »
-

-

W poprzednim rozdziale te “cztery Zwierzeta” byly opisane jako skrzydlate:
pierwsze ma twarz ludzka, a trzy pozostale to lew,orzel i byk.
Swiety Ireneusz (II wiek naszej ery) glosil, ze te cztery Zwierzeta przedstawiaja
czterech Ewangelistow. Mysl te podjal swiety Augustyn i nieco ja zmodyfikowal.
Tradycja Kosciola zachowala wlasnie interpretacje Augustyna. Wedlug niego,
zwierze o twarzy czlowieka przedstawia Mateusza, lew Marka, byk Lukasza, a
orzel Jana.
Wielu biblistow uwaza jednak, ze Jan w swej Apokalipsie, nawiazuje do obrazu z
ksiegi Ezechiela, gdzie cztery zwierzeta, symbolizujace caly swtorzony swiat,
podtrzymuja Tron Bozy.

Jesli chodzi o cyfry, to w jezyku biblijnym :
-

cyfra 3 symbolizuje Boga
4 symbolizuje stworzony przez Niego swiat (nawiazanie do czterech stron swiata)
siodemka odnosi sie jednoczesnie do Boga i do swiata (3+4), symbolizujac pelnie
i doskonalosc
szostka jest niedoskonala (7-1)

«Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć,
i chwałę, i błogosławieństwo».
-

Chwała, cześć i błogosławieństwo sa zarezerwowane dla Boga. Do nich
dolaczone sa tu cztery slowa, okreslajace powodzenie na ziemi: potęga, bogactwo,
mądrość i moc.
- Znaczy to, ze Jezus – Baranek jest w pelni Bogiem i Czlowiekiem !

« wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i
wszystko, co w nich przebywa »
-

Sa tu wymienione cztery miejsca, tak wiec z pewnoscia chodzi tu o cale
stworzenie, ktore oddaje czesc Barankowi Bozemu.

Jan rozwija mysl o Jezusie - Baranku, ktory w oczach ludzkich przegral i zostal zabity,
a w rzeczywistosci jest wielkim Zwyciezca :
1. Jan pragnie umocnic swych braci w wierze : przypomina im, ze Milosc zwyciezyla
wszystkie sily zla i nienawisci.
2. W czasie, gdy Jan pisze Apokalipse, pierwsi chrzescijanie i Zydzi prowadza zywa
polemike : dla Zydow fakt, ze Jezus umlarl swiadczy iz nie byl Mesjaszem. Opieraja
sie na ksiedze Powtorzonego Prawa :

* « Jeśli ktoś popełni zbrodnię podlegającą karze śmierci, zostanie stracony i
powiesisz go na drzewie…. wiszący jest przeklęty przez Boga. » (Pwt 21, 22-23)
- A dla chrzescijan, drzewo Krzyza stalo sie miejscem Zbawienia.

* «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM» (J
8,28) - co znaczy : « wtedy rozpoznacie we Mnie Syna Bozego «
- W czytanym dzis fragmencie Baranek otrzymuje ten sam hold, co Ten, ktory zasiada
na Tronie.

Ewangelia wedlug Jana 21, 1-19
Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób:
Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej,
synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich:
«Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do
łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu.
Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, czy
macie co na posiłek?» Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po
prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli
jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest
Pan!» Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę
- był bowiem prawie nagi - i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc
za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko - tylko około dwustu łokci. A
kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz
chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili». Poszedł
Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu
trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus:
«Chodźcie, posilcie się!» Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty
jesteś?» bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy
zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie,
synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty
wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje!» I znowu, po raz drugi,
powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak,
Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje!». Powiedział mu
po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu
po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko
wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje! Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie
chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i
poprowadzi, dokąd nie chcesz». To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi
Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: «Pójdź za Mną!»

“Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany
Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów.”
-

Jan mowiac o siedmiu Uczniach, nawiazuje do siedmiu Kosciolow z Apokalipsy:
jedni i drudzy symbolizuja tu caly Kosciol; wszystkich uczniow z calej ziemi, na
przestrzeni wszystkich wiekow.

“A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę
oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz
ułowili».

-

Odkad Jezus nazwal Piotra “rybakiem ludzi”, lowienie ryb symbolizuje
ewangelizacje, w ktorej Jezus nas poprzedza: to On smazy ryby, czekajac na
uczniow, ktorzy poszli zarzucic sieci w Jego imie. Jezus nas wyprzedza i
jednoczesnie zaprasza do wspolpracy.
Dialog Jezusa z Piotrem.

-

Jezyk grecki, w ktorym jest napisana Ewangelia Jana jest bogatszy w synonymy
niz jezyk polski. I tak, w czytanym dzis fragmencie czasownik “milowac” wystepuje
trzy razy, inaczej jest w oryginale po grecku:
«Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?... po raz drugi,
powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?»(w.15-16)
- Tutaj wystepuje greckie « agapao », ktore podkresla bezgraniczna i
bezwarunkowa milosc.
Tymczasem Piotr odpowiada, uzywajac greckiego «phileô», ktore oznacza
milowanie w rozumieniu ludzkim.
W trzecim pytaniu, Jezus uzywa rowniez slowa « phileô ».
•

« Szymon Piotr zrozumial, ze jego uboga, ludzka milosc wystarczy Jezusowi.
Jezus wie, ze w tej chwili tylko na taka go stac…Moznaby powiedziec, ze to
Jezus dostosowuje sie do Piotra a nie na odwrot ! I wlasnie to dostosowanie
sie Jezusa, daje nadzieje Uczniowi, ktory dopiero co doswiadczyl cierpienia,
wyplywajacego z niewiernosci. To wlasnie w tej chwili rodzi sie w nim
zaufanie, ktore uczyni go zdolnym pojsc za Jezusem do konca. » (papiez
Benedykt XVI)

« Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje! »
-

Za kazdym razem gdy Piotr odpowiada Jezusowi, ze go miluje, Jezus powierza
mu misje pasterza wspolnoty.
Piotr nie zostaje wlascicielem wspolnoty : jego misja jest pasterzowanie czyli
sluzenie tej wspolnocie, co staje sie sprawdzianem jego milosci do Chrystrusa.
Nasza relacja z Jezusem jest na tyle prawdziwa i ma sens, na ile spelnia sie w
sluzbie braciom.
•

Swiety Augustyn pisal : « Jesli milujesz Mnie, nie mysl o tym, ze jestes
pasterzem, tylko paś owce pamietajac, ze one nie do ciebie ale do Mnie
naleza. »

«Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu:
«Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».
-

Oczywiscie nie chodzi tu o to, ze Piotr miluje Jezusa bardziej niz inni i dlatego
otrzymuje misje pasterza ! Wprost przeciwnie ! Aby dobrze wypelnic misje
pasterza, Piotr powinnien jeszcze bardziej Go milowac.
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