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Drugie  czytanie  -  z Apokalipsy 1, 5 – 8 

Łaska wam i pokój od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego umarłych 

i Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od 

naszych grzechów, i uczynił nas królestwem - kapłanami dla Boga i Ojca swojego, 

Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go 

wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia 

ziemi. Tak: Amen. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który 

przychodzi, Wszechmogący. 

 

« Łaska wam i pokój od Jezusa Chrystusa » 

- Jan zwraca sie do chrzescijan z kosciolow w Azji Mniejszej. 

 

• «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego 

upodobania» (Lk 2,14) 

• « Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa! » 

(Ef 1,2) 

 

Czytany dzis fragment z Apokalipsy jest trudny do zrozumienia gdyz wszystkie zdania 

mowia o misterium Chrystusa. Kazde slowo i wyrazenie mowi o innym aspekcie Jego 

misterium.  



- I tak, imie Jezus jest jednoczesnie imieniem zwyklego czlowieka z Nazaretu i 

oznacza juz: “Bog zbawia”.  

- Chrystus znaczy Mesjasz, Pomazaniec Bozy, wierny Swiadek 

• “Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo 

prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. » (J 18,37) 

 

“Pierworodnego umarłych i Władcy królów ziemi» 

- Jezus umarl jako czlowiek a Bog Ojciec wskrzesil Go z martwych 

- Jest pierworodnym z “nowej” ludzkosci 

- Jest wladca wszystkich krolow swiata 

 

“Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych 

grzechów, i uczynił nas królestwem - kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu 

chwała i moc na wieki wieków!” 

- To drugie zdanie powtarza i powieksza znaczenie pierwszego, mowi o milosci 

Chrystusa do calej ludzkosci, o oddaniu za nia zycia i wyzwoleniu od wszelkiego 

zla 

 

“uczynił nas królestwem - kapłanami dla Boga 

- W Jezusie wypelnila sie obietnica z ksiegi Wyjscia: 

• “…będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym…” (Wyj 19,6) 

 

« Łaska wam i pokój od Jezusa Chrystusa » 

- Laska i pokoj sa nam dane, pozostaje nam tylko przyjac ten dar 

 

« Oto nadchodzi z obłokami »  

- Rozpoznajemy tu Syna Czlowieczego, o ktorym pisal Daniel w dzisiejszym 

pierwszym czytaniu. Zbliza sie On do tronu Bozego, by przyjac sakre krola 

wszechswiata  

 

“ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili” 

- Jest to aluzja do smierci Jezusa na krzyzu i Jego przebitego boku. Pisal o tym 

wczesniej Zachariasz: 

 

• “Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. 

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)  

• “W owym dniu wytryśnie źródło, dostępne dla domu Dawida i dla 

mieszkańców Jeruzalem, na obmycia grzechu i zmazy.” (Za 13,1) 

 

        Zachariasz mowi tu o przemianie serca czlowieka. Ci, ktorzy wziosa swoj 

wzrok na Tego, ktorego przebili i ujrza Niewinnego - nieslusznie zabitego poniewaz 

« przeszkadzal » owczesnym wladzom religijnym…i wtedy ich oczy i serca otworza 

sie… 

Mowil o tym tez Ezechiel : « dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do 

waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. 

Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i 

przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w 

kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym 

Bogiem. » (Ez 36, 26-28) 

 

 

 

Ewangelia  wedlug  Jana  18, 33b - 37 

Wtedy Piłat przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: «Czy Ty jesteś Królem 

Żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli 

ci o Mnie?» Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi 

Ciebie. Coś uczynił?» Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. 

Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany 

Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd». Piłat zatem powiedział do Niego: «A 

więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to 

narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto 

jest z prawdy, słucha mojego głosu». 

- W Ewangeliach jest malo tekstow mowiacych o Chrystusie Krolu. Znajdujemy je w 

opisach Jego meki. Moznaby zapytac: dlaczego Jezus wczesniej nie powiedzial, 

ze jest Krolem? 

Dziwny paradoks: za kazdym razem, gdy dokonywal spektakularnych cudow, a 

nawet po swoim Przemienieniu, rozkazywal swiadkom, by nikomu o tym nie mowili, 

a gdy Go pojmano, skuto lancuchami i skazano na smierc…wyznal, ze jest Krolem. 

Uczynil to w chwli, gdy po ludzku patrzac, Jego wygląd i sytuacja w niczym nie 

przypominala krola… Jego krolestwo jest inne od tych, ktore znamy : 

 

• « A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: «Wiecie, że ci, którzy 

uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im 

odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między 

wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by 

chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem 



wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, 

lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu». (Mk 10,42-

45) 

 

W czytanym dzis fragmencie, Jan tlumaczy, ze : 

-  Jezus jest Krolem calej ludzkosci, takze w chwili, gdy oddaje swe zycie za nia.  

- Jego jedyna ambicja jest sluzenie ludziom. 
 

W scenie dialogu Jezusa (skazanca) z Pilatem (przedstawicielem ogromnego 

wowczas imperium rzymskiego), Jan ukazuje specyficzne odwrócenie sytuacji : to 

prawny przedstawiciel poteznej wladzy rzymskiej rozpozna, ze Jezus jest prawdziwym 

Krolem… 

• «Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» 

Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem…. » : inaczej tlumaczac : 

« dobrze zrozumiales Pilacie, nazywajac Mnie krolem. » 

««Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego 

świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś 

królestwo moje nie jest stąd»  

- Krolestwo Jezusa nie ma nic wspolnego z krolestwami ziemskimi, bronionymi 

przez wojsko czy straze.  

- Jego Krolestwo jest Krolestwem prawdy. To prawda stoi na Jego strazy… 
 

• « Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać 

świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego 

głosu». 

Jan w swym prologu zapowiedzial juz, ze Jezus jest « jedynym Synem Ojca, pelnym 

laski i prawdy » : 

« A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, 

chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. » (J 1, 

14) 

 

Pilat zyjac w swiecie grecko-romanskim, niejako zmuszony jest zapytac : «Cóż to jest 

prawda?» Tymczasem Zydzi, juz od czasow zawarcia Przymierza dobrze wiedza, ze 

to sam Bog jest prawda. W sensie biblijnym slowo « prawda » znaczy : « niezachwiana 

wiernosc » Boga. W jezyku hebrajskim ma ten sam korzen, co slowo « amen ».  

 

»Każdy, kto jest z prawdy, słucha Mojego głosu» 

- Skoro Bog jest Prawda to nikt nie moze jej posiadac. 

- Mozemy tylko jej sluchac oraz dac sie jej pouczac i prowadzic… 

 



• « Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że 

z Boga nie jesteście». (J 8,47) 

- Tylko Bog moze mowic : « sluchaj ! sluchajcie ! »  

 

• «  Szema Izrael…. » te slowa w ustach Jezusa sa objawieniem, ze 

jest On Bogiem.  

• W scenie przemienienia Jezusa daje sie slyszec glos Ojca : 

« Sluchajcie Go… » 

- Pilat niczego tu nie rozumie, ale jest to calkowicie jasne dla pierwszych 

chrzescijan, ktorzy potrafia czytac miedzy wierszami… Pilat skupia sie na 

znaczeniu slowa prawda zamiast po prostu zawierzyc Bogu - Prawdzie… 
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