
 

 

 

Pierwsze czytanie  -  z Apokalipsy  11, 19a ; 12, 1-6a. 10ab  

Potem Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego 

Świątyni, a nastąpiły błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grad. Potem 

wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej 

stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A Niewiasta zbiegła na pustynię, 

gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, I usłyszałem donośny głos mówiący w 

niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego  

i władza Jego Pomazańca,  

- Ksiega Apokalipsy jest zaadresowana do chrzescijan przezywajacych 

przesladowania. Jej autor, Swiety Jan, probuje podniesc ich na duchu. Cala 

tresc tej ksiegi jest wiec przeslaniem o zwyciestwie Boga. Jest ona 

zakodowana, pelna symboli i obrazow.   

 

« Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego Świątyni » 

- Chodzi tu o Arke – drewniana, pozlocona skrzynie, ktora towarzyszyla narodowi 

wybranemu w drodze przez pustynie i ktora nieustannie przypominala mu o 

Przymierzu, jakie Bog z nim zawarl. Odkad zostala zagubiona w czasie niewoli 

babilonskiej, narod wybrany wierzyl, ze pojawi sie na nowo wraz z przyjsciem 

Mesjasza. Niektorzy mowili, ze schowal ja prorok Jeremiasz :  



• « Było w tym piśmie [napisane], jak z Bożego polecenia prorok kazał nieść 

za sobą namiot i arkę, gdy wyszedł. Kiedy zaś wszedł na górę, na którą 

Mojżesz wstąpił i [z której] przyglądał się dziedzictwu Bożemu, 

przyszedłszy tam znalazł Jeremiasz pomieszczenie w postaci pieczary. 

Umieścił tam namiot, arkę i ołtarz kadzenia, a wejście zarzucił 

kamieniami. » ( 2 M 2, 4-5) 

- Jan piszac tu o ukazaniu sie Arki Przymierza w Swiatyni tlumaczy, ze 

Przymierze zostalo calkowicie wypelnione, ze Mesjasz juz przyszedl. 

 

 

« Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i 

księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest 

brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. »  

 

- Kogo reprezentuje ta Niewiasta ? W Starym Testamencie relacje Boga ze 

swoim wybranym ludem opisywane sa jako wiez malzenska : 

• « I poślubię cię sobie [znowu] na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i 

prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a 

poznasz Pana. » (Oz 2, 21-22) 
 

Izajasz rowniez podejmuje ten temat i rozwija go zapowiadajac nadejscie 

Mesjasza, ktory bedzie wywodzil sie z narodu wybranego : 

• « Zanim odczuła skurcze porodu, powiła dziecię, zanim nadeszły jej bóle, 

urodziła chłopca. Kto słyszał coś podobnego? Kto widział takie jak te 

rzeczy? Czyż kraj się rodzi jednego dnia? Czyż naród rodzi się od razu? 

Bo Syjon ledwie zaczął rodzić, a już wydał na świat swe dzieci. Czyżbym 

Ja, który otwieram łono matki, nie sprawił urodzenia dziecka? - mówi Pan. 

Czyżbym Ja, który sprawiam poród, zamykał łono? - mówi twój Bóg. 

Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją 

miłujecie! Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią 

smucili, ażebyście ssać mogli aż do nasycenia z piersi jej pociech; 

ażebyście ciągnęli mleko z rozkoszą z pełnej piersi jej chwały. » (Iz 66, 7-

11) 

 

- Opierajac sie na tych tekstach Ozeasza i Izajasza, Niewiasta symbolizuje tu 

narod wybrany, z ktorego pocznie sie Mesjasz.  

- Jan tlumaczy przesladowanym pierwszym chrzescijanom, ze ten bol 

przesladowan jest bolem « rodzenia » nowej ludzkosci… 

 

 

« I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem 

głów i dziesięć rogów - a na głowach jego siedem diademów. I ogon jego zmiata 

trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą 

rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła Syna - 

Mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane 

jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. » (w.3 – 5) 



- W ten sposob Jan opisuje walke zlych duchow przeciwko planom Bozym.  

- Glowa i rogi smoka oznaczaja inteligencje i sile, a diadem symbolizuje wladze 

imperialna.  

- « ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba », co znaczy ze jest to tylko 

pozorne zwyciestwo…bo trzy czwarte gwiazd zostaja nienaruszone. Jan 

tlumaczy tu, ze ta sila smoka jest tymczasowa, ze przeminie.  

 

 

«  Niewiasta porodziła Syna - Mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł 

rózgą żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. » (Ap 12,5) 

- Tym narodzonym Synem jest Mesjasz. 

 

• « Ogłoszę postanowienie Pana: Powiedział do mnie: «Tyś Synem moim, 

Ja Ciebie dziś zrodziłem. Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo 

i w posiadanie Twoje krańce ziemi. Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i 

jak naczynie garncarza ich pokruszysz» (Ps 2, 7-9) 

• « Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy 

potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz 

mu piętę». (Rodz 3, 15) 

- Slowa : « zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu », mowia o 

zmartwychwstaniu Jezusa.  

 

« I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, 

potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, »  

- W czytanym dzis fragmencie Apokalipsy, Jan tlumaczy, ze skoro smok nie 

wygral walki na niebie to znaczy, ze nie moze tez wygrac jej na ziemi, bowiem 

« nastało juz zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego 

Pomazańca, »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Psalm  45, 11-16  

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,  

zapomnij o twym narodzie, o domu twego ojca!  

Król pragnie twojej piękności:  

on jest twym panem; oddaj mu pokłon!  

 

I córa Tyru [nadchodzi] z darami;  

możni narodów szukają twych względów.  

Cała pełna chwały wchodzi córa królewska;  

złotogłów jej odzieniem.  

 

W szacie wzorzystej wiodą ją do króla;  

za nią dziewice, jej druhny,  

wprowadzają do ciebie.  

Przywodzą je z radością i z uniesieniem,  

przyprowadzają do pałacu króla. 

 

- Spiewana dzis druga czesc psalmu 45, jest zaadresowana do narzeczonej 

krola Jerozolimy, w dniu ich slubu.  

Pierwsza jego czesc opowiada o samym krolu i jest pelna pochwal : 

 

• « Z mego serca tryska piękne słowo: utwór mój głoszę dla króla; mój język 

jest jak rylec biegłego pisarza. Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich, wdzięk 

rozlał się na twoich wargach: przeto pobłogosławił tobie Bóg na wieki. » (w. 

2-3) 

Przypomina tez, ze to sam Bog wybral go na krola : 

• “…twój Bóg, namaścił ciebie olejkiem radości hojniej niż równych ci losem; 

wszystkie twoje szaty pachną mirrą, aloesem; płynący z pałaców z kości 

słoniowej dźwięk lutni raduje ciebie.” ( w.8-9) 

 

Druga czesc paslmu 45: 

- Opisuje wesele krolewskie : krol poslubia krolewne z innego kraju, by 

przypieczetowac w ten sposob przymierze dwoch krolestw, co bylo wowczas 

dosc powszechne. W wypadku korlow Izraela, nowa krolowa byla zobowiazana 

przejsc na wiare narodu wybranego.  

 

“Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, zapomnij o twym narodzie, o domu 

twego ojca!” 



- Sa to slowa skierowane do panny mlodej, przyszlej krolowej, przypominajace 

jej, ze odtad musi porzucic wszystkie praktyki poganskie, aby byc godna 

krolowa dla swego nowego ludu.  

- W rzeczywistosci slowa te skierowane sa do calego narodu wybranego: postac 

krola symbolizuje tu Boga, a postac panny mlodej narod Izraela, powolany do 

zycia w bliskosci z Bogiem.   

To prorok Ozeasz, jako pierwszy, uzyl porownania relacji Boga z narodem 

wybranym do wiezow malzenskich.  
 

• ‘Dlatego chcę ją przynęcić, na pustynię ją wyprowadzić i mówić jej do 

serca. Oddam jej znowu winnice, dolinę Akor uczynię bramą nadziei - i 

będzie Mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z 

egipskiego kraju. I stanie się w owym dniu - wyrocznia Pana - że nazwie 

Mnie: "Mąż mój", a już nie powie: "Mój Baal". Usunę z jej ust imiona 

Baalów i już nie będzie wymawiać ich imion. W owym dniu zawrę z nią 

przymierze, ze zwierzem polnym i ptactwem powietrznym, i z tym, co 

pełza po ziemi. Łuk, miecz i wojnę wyniszczę z jej kraju, i pozwolę jej żyć 

bezpiecznie. I poślubię cię sobie [znowu] na wieki, poślubię przez 

sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię 

sobie przez wierność, a poznasz Pana.” (Oz 2, 16-22) 

Nieco pozniej podjeli ten temat prorok Jeremiasz i Izajasz: 

• “Pamiętam wierność twej młodości, miłość twego narzeczeństwa, kiedy 

chodziłaś za Mną na pustyni, w ziemi, której nikt nie obsiewa.” (Jr 2,2) 

• “Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, 

i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje.” 

(Iz 62,5) 
 

• Dla Zydow, cala ksiega “Piesni nad piesniami” jest dialogiem Boga z 

narodem wybranym. Spiewaja teksty tej ksiegi na poczatku kazdego 

szabatu oraz celebrujac swieto Paschy.  

 

Prorocy wielkrotnie pisali o niewiernosciach narodu wybranego, uzywajac 

obrazu malzonki (krolowej), ktora powrocila do zwyczajow poganskiej religii, do 

idolatri. I tak pisali o niewiernosciach, o zdradzie malzenskiej, o zawodzie 

milosnym,o przebaczeniu….czy tez o winnicy i jej wlascicielu: 

• “Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej 

winnicy! Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i 

oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku niej 

zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda 

winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. «Teraz więc, o mieszkańcy 

Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między Mną a między 

winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w 

niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała 

jagody? Więc dobrze! Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej: rozbiorę jej 

żywopłot, by ją rozgrabiono; rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. 



Zamienię ją w pustynię, nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą 

osty i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz». Otóż winnicą 

Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego 

wybranym. Oczekiwał On tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i 

prawowierności, a oto krzyk grozy.” (Iz 5, 1-7) 
 

• “Ona bowiem już nie jest moją żoną, a Ja już nie jestem jej mężem. Winna 

usunąć znaki nierządu ze swej twarzy i spośród swych piersi ozdoby 

cudzołożnicy. W przeciwnym razie - obnażę ją zupełnie i stanie się taką jak 

w dzień swych urodzin; uczynię ją podobną do pustyni, sprawię, że będzie 

jak ziemia wyschnięta, że zginie śmiercią z pragnienia. Dzieciom jej nie 

okażę litości, bo są to dzieci nieprawe. Matka ich bowiem uprawiała 

nierząd, okryła się hańbą ta, co je poczęła; mówiła bowiem: "Pobiegnę za 

swymi kochankami, co chleb mi dają i wodę, wełnę, len, oliwę i napój". 

Dlatego zamknę jej drogę cierniami i murem otoczę, tak że nie znajdzie 

swych ścieżek.” (Oz 2, 4-8) 

 

• “Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz, nie wstydź się, bo już nie doznasz 

pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie twej młodości. I nie 

wspomnisz już hańby twego wdowieństwa. Bo małżonkiem twoim jest 

twój Stworzyciel, któremu na imię - Pan Zastępów; Odkupicielem 

twoim - Święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi. Zaiste, jak 

niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał cię Pan. I jakby do 

porzuconej żony młodości mówi twój Bóg:  Na krótką chwilę porzuciłem 

ciebie, ale z ogromną miłością cię przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem 

przed tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad tobą się 

ulitowałem, mówi Pan, twój Odkupiciel. Dzieje się ze Mną tak, jak za dni 

Noego, kiedy przysiągłem, że wody Noego nie spadną już nigdy na 

ziemię; tak teraz przysięgam, że się nie rozjątrzę na ciebie ani cię 

gromić nie będę. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale 

miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze 

pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą.” (Iz 54, 4-10) 

Prorocy czesto uzywaja obrazu niewiernosci malzenskich, piszac o 

niewiernosciach narodu wybranego poniewaz wiernosc Przymierzu jest podstawa 

wypelnienia misji, powierzonej mu przez Boga.  

 

Kosciol swietujac Wniebowziecie Maryji, celebruje Jej wejscie do Krolestwa 

Niebieskiego, wejscie do Chwaly Bozej i ufajac, spodziewa sie, ze cala ludzkosc 

pojdzie Jej sladem, i zostanie wprowadzona do Mieszkania Boga.   
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