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Drugie czytanie - z Apokalipsy Sw. Jana  21, 1-5a 

I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, 

i morza już nie ma. I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od 

Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem 

donośny głos mówiący od tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z 

nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie "BOGIEM Z NIMI". I otrze z ich oczu wszelką 

łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie, 

bo pierwsze rzeczy przeminęły». I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię wszystko 

nowe». 

- Ksiega Apokalipsy Swietego Jana przedstawia wizje dotyczace przyszlosci. Jan 

pragnie umocnic w ten sposob swych braci, przezywajacych trudne 

doswiadczenia.  
 

«Oto czynię wszystko nowe». 

• «I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, 

ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie… 

- W « nowym » zyciu nie bedzie juz ani smierci, ani krzyku, ani łez, ani trudu… 



 

« I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia 

przeminęły, i morza już nie ma » 

- Slowa « nowe niebo i nowa ziemia” odwoluja sie do opisu stworzenia swiata z 

ksiegi Rodzaju : 

 

        * « A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. » (Rodz 1,31) 

 

       * « Albowiem oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się 

 wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą. 

 Przeciwnie,będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę; bo oto Ja 

 uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu - radość.  Rozweselę się z Jerozolimy i 

 rozraduję się z jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu ni krzyku 

 narzekania. Nie będzie już w niej niemowlęcia, mającego żyć tylko kilka dni, ani 

 starca, który by nie dopełnił swych lat; bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie 

 osiągnąć stu lat będzie znakiem klątwy. » (Iz 65, 17-20) 

 

 
“ i MORZA JUŻ NIE MA » 
 
-  Morze jest tu symbolem zmienności doczesnej i w tym sensie także symbolem 

niedoskonałości. Obecny wszechświat ustąpi nowemu, w którym nie będzie już 
żadnej niedoskonałości.  

 
- Narod Izraela nie jest narodem rybakow. Jednak w jego historii wazne rzeczy 

wielokrotnie dzialy sie na morzu. Np. cudowne przejscie przez Morze Czerwone. 

Kilka wiekow pozniej Jezus przejdzie po falach morza… 

- Brak morza w nowym stworzeniu znaczy tez, ze dokonalo sie juz calkowite  

zwyciestwo nad wszelkim zlem i niedoskonaloscia.  

- Hebrajskie slowo „jam“ ma trzy znaczenia:  
             a) morze 
             b) jezioro 
             c) duzy zbiornik wodny jak np te, w ktorych dokonywano obmyc rytualnych 
 

„Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, 

przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.“ 

- Jest to nawiazanie do tematu zaslubin Boga z ludzmi, o ktorym jest mowa w 

Starym Testamencie, szczegolnie u Prorokow Ozeasza i Izajasza oraz w Piesni 

nad Piesniami. Ten temat jest tez obecny w Nowym Testamencie np. w czasie 

wesela w Kanie Galilejskiej.  

- W czytanym dzis fragmencie Apokalipsy, temat zaslubin przedstawiony jest : 

 



    1. w obrazie nowej Jerozolimy: « Jeruzalem Nowe….jak oblubienica zdobna w 

klejnoty dla swego męża” 
 

 

    2. w wyrazeniu « Bog jest z nimi », gdzie przyimek “z” wskazuje na sile 

Przymierza Milosci: “usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: «Oto przybytek 

Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie 

"BOGIEM Z NIMI". 

 - Jerozolima jest tu centrum nowego stworzenia. Od wiekow jest symbolem 

oczekiwania narodu wybranego. Jej nazwa znaczy po hebrajsku « miasto 

sprawiedliwosci i pokoju ». 

- Jerozolima , « nowe Miasto Święte … zstępuje z nieba od Boga », co znaczy, ze : 

                 - Nie jest ona wylacznie dzielem ludzkim. 

                 - Krolestwo Boze, ktorego oczekujemy jest kontynuacja zycia na ziemi i  

  jednoczesnie oddzieleniem od niego (od wszystkiego, co ziemskie).  

  Nasze ziemskie „dziela“ moga przyczynic sie do budowy Krolestwa  

  Bozego na ziemi, gdy Bog przemieni Swa moca nasze wysilki i  

  osiagniecia… 

          * Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. 

Stworzenie bowiem zostało poddane marności - nie z własnej chęci, ale ze względu 

na Tego, który je poddał - w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli 

zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych.“ (Rz 8, 19-21) 

 

Ewangelia wedlug  Jana 13, 31...35 

Po jego wyjściu rzekł Jezus: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim 

Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go 

otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko 

jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz 

wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję wam, 

abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się 

miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie 

się wzajemnie miłowali». 

 

«Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą 

otoczony.  Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą 

w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.» 



- Slowa te napisane sa w typowo zydowskim stylu: jest tu mowa o bardzo bliskiej 

relacji Ojca z Synem.  

- Syn jest odbiciem Ojca 

• « Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca.» (J 14,9) 

• « Ja i Ojciec jedno jesteśmy» (J 10,30) 

 

« Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was 

umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, 

żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».  

- Inaczej tlumaczac : « jestescie w stanie tak milowac gdy czerpiecie Milosc we 

Mnie, wtedy wszyscy poznają, żeście uczniami Moimi ».  

- To znaczy, ze ci, ktorzy kontempluja misterium szalonej Milosci Boga beda w 
stanie milowac jak On… 

- Jezus nie ustanawia tu nowego przykazania milowania – ono juz istnieje i mowia 
o nim czesto rabbini wspolczesni Jezusowi.  
 
To, co jest tu nowe to to, zeby milowac jak Jezus !  
 

 - Milowac do konca…az do ofiary z zycia, wyrzekajac sie 
wszelkiej przemocy i dominacji. 
 
 - Milowac dajac sie calkowicie prowadzic Duchowi Swietemu - 
w tym znaczeniu moznaby przetlumaczyc powyzszy cytat: “To, co 
pokaze ludziom, ze jestescie Moimi uczniami to sposob, w jaki 
bedziecie sie wzajemnie milowali.” 

- Prawdziwe milowanie w kazdej sytuacji, graniczy z cudem, dlatego potrzebujemy 
Ducha Swietego. Poprzez akt wiary, ze On w nas mieszka i ze czyni nas zdolnymi do 
milowania jak Jezus, jestesmy w stanie dawac swiadectwo Jego Milosci w kazdej 
sytuacji. 

Kontekst, w ktorym Jan Ewangelista napisal czytany dzis fragment jest nastepujacy: 

- Jezus wraz z Uczniami spozywa posilek. Najpierw, ku ich wielkiemu zdumieniu, 
umywa im nogi – On Mistrz zachowuje sie jak sluga…mowi: “Dałem wam bowiem 
przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. (J 13,15)  
 
Zatem milowac jak Jezus znaczy sluzyc jedni drugim, nawet tym, ktorych po ludzku 
nie lubimy, ktorzy wydaja sie nam trudni… We wspolnocie chrzescijanskiej, 
wspoloncie parafialnej nie sa najwazniejsze nasze umiejetnosci czy poziom naszej 
wiedzy teologicznej…czy tez piekno naszych liturgi ale jakosc milosci, jaka 
ofiarujemy jedni drugim… 
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