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Drugie czytanie - z Apokalipsy Sw. Jana  22, 12-14.16-17.20 

Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest 
jego praca. Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. Błogosławieni, 
którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby 
bramami wchodzili do Miasta. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam 
zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów. Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, 
Gwiazda świecąca, poranna». A Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!» A kto słyszy, 
niech powie: «Przyjdź!» I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech 
wody życia darmo zaczerpnie. Mówi Ten, który o tym świadczy: «Zaiste, przyjdę 
niebawem». Amen. Przyjdź, Panie Jezu!  

- Czytany dzis fragment znajduje sie na koncu Apokalipsy Swietego Jana, ktorej 
pierwsza i ostatnia ksiega sa podobne : uzywaja tych samych lub podobnych 
sformuowan i slow.  

• « Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go 
przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. » (Ap 1, 
7) 

• «Mówi Ten, który o tym świadczy: «Zaiste, przyjdę niebawem». Amen. 
Przyjdź, Panie Jezu! » (Ap 22, 20) 

- Koncowa czesc Apokalipsy wychwala zwyciestwo, wypelnienie sie planow 
Bozych. Odtad wszyscy spragnieni moga przyjsc do Zrodla i pic « wode zywa ». 



Znaczy to, ze jestesmy w czasach mesjanskich. Jan wyraznie zaznacza, ze to 
Jezus jest Mesjaszem.  

• “Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna»( w.16) 

« Oto przyjdę niebawem » 

- W tradycji biblijnej Tym, ktory przychodzi w Imie Panskie jest Mesjasz.  
- Te slowa wystepuja na poczatku i na koncu czytanego dzis fragmentu, co w jezyku 

biblijnym oznacza, ze sa glownym przeslaniem tego tekstu.  

“Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.”  

- To nawiazanie do slow “Jestem, ktory Jestem. (Wyj 3,14) 
- U proroka Izajasza wyrazenie “pierwszy i ostatni” dotyczylo tylko i wylacznie Boga.  

• “Tak mówi Pan, Król Izraela i Odkupiciel jego, Pan Zastępów: Ja jestem 
pierwszy i Ja ostatni; i nie ma poza Mną boga.” (Iz 44,6) 

- W jezyku greckim, w ktorym jest napisana ksiega Apokalipsy, alfa jest pierwsza 
litera alfabetu, a omega jej ostatnia.  

“Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu 
odpłacić, jaka jest jego praca.” 

- Sa to slowa umocnienia w oczekiwaniu na ponowne przyjscie Jezusa. Nie chodzi 
tu o zapłate czy kare ze strony Boga.  

 

“Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!» 

- Duch to Duch Swiety, a Oblubienica jest Kosciol (wszyscy ochrzczeni). Lud 
ochrzczonych jest ludem oczekujacym, trwajacym w zywym oczekiwaniu…w 
aktywnym oczekiwaniu pelnej realizacji planow Krolestwa Bozego.  

• “Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie 
umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w 
błaganiach, których nie można wyrazić słowami.” (Rz 8,26) 

• “Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan 
zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych 
zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia.” (2 P 3,9) 

• “Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach 
rodzenia.” (Rz 8,22) 

 

 

 



Ewangelia  wedlug Jana  17, 20-26 

Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; 
aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili 
w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, 
przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we 
Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich 
umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze 
Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś 
Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja 
Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal 
będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».  

- Ta modlitwa Jezusa ma miejsce w obecnosci Uczniow, w czasie ich ostatniej 
rozmowy, na kilka godzin przed Jego meka. Jezus modlac sie w ich obecnosci,  
wprowadza ich do swej intymnej relacji z Ojcem.  

“(…) aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! 
Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich 
umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.” 

- Bardzo wazne jest, by swiat poznal, ze Jezus jest poslany przez Ojca poniewaz to 
poslanie jest najpiekniejszym dowodem Jego milosci.  

 

“aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie 
umiłowałeś.” 

• “Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” (J3,16) 

 

« Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. » (J 17,18) « A 
Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 
posyłam». (J 20,21) « Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich 
słowu będą wierzyć we Mnie » 

- Odtad do Uczniow i ich nastepcow nalezy dawanie swiadectwa Prawdzie i Milosci. 
Ich misja jest zwiastowanie ludziom, ze Bog ich kocha Miloscia bezgraniczna, ze 
nieustannie troszczy sie o to, by byli prawdziwie szczesliwi.    

« Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał… » 

- To nierozpoznanie Milosci Boga stalo sie korzeniem nieszczescia ludzkosci. Ten 
temat porusza ksiega Rodzaju. 

  A Izajasz tak o tym pisal : 



• «  Wół rozpoznaje swego pana i osioł żłób swego właściciela, Izrael na niczym 
się nie zna, lud mój niczego nie rozumie». (Iz 1,3) 

 Natomiast Jan Ewangelista tak to tlumaczy : 

• « Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. 
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. » (J 1, 10-11) 

 Bog pozostawia czlowieka zawsze wolnym : moze przyjac Jego Milosc albo ja 
odrzucic. Uczniowie Jezusa nieraz bolesnie odczuwaja to odrzucenie. Dlatego Jezus 
mowi : 

•  « Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. 
Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale 
ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego 
was świat nienawidzi. » (J 15,18-19) 

• « To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie 
ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat». (J 16, 33)  
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