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Drugie czytanie - z Apokalipsy SW. Jana   21, 10-14. 22-23 

I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte -  

Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła 

podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało 

ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach - dwunastu aniołów i 

wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu 

trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy,  

i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich 

dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka. A świątyni w nim nie dojrzałem: bo 

jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. I Miastu nie trzeba słońca 

ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą - Baranek.  

 

Jan opisuje tu dosc dokladnie « Miasto Święte - Jeruzalem, zstępujące z nieba od 

Boga » : 

- Jest zafascynowany swiatlem, jakim ona emanuje. Porownuje ja do 

blyszczacego, cennego klejnotu.   

- Ta nowa Jerozolima jasnieje (swieci) Chwala Boza. 

- Ta informacja o jasniejacym Miescie Swietym znajduje sie na poczatku i na 

koncu czytanego dzis tekstu, co znaczy, ze jest to najwazniejszy element 

przeslania. Jest nim zatem Chwala Boza, rozswietlajaca Nowa 

Jerozolime,  zstepujaca z nieba… Jan bardzo dobrze ja » widzi » gdyz Aniol 



wzniosl go na wysoka gore i trzymajac za reke, ukazuje mu te wizje. A w lewej 

rece « miał złotą trzcinę jako miarę, by zmierzyć Miasto i jego bramy, i jego mur. 

«  (w.15) 

- Ta nowa Jerozolima ma forme kwadratu, symbolizuje to liczbe cztery, co 

znaczy, ze zostala zbudowana przez ludzi. Tak wiec miasto zbudowane przez 

ludzi zostaje rozswietlone Chwala Boza, Jego obecnoscia.  

Wiedzac, ze Boga symbolizuje cyfra trzy, widzimy tu kilkakrotne mnozenie cyfr 

trzy i cztery, co daje nam liczbe  dwanascie! A jest to sposob ukazania, ze Bog 

moze dzialac przez dziela ludzkie, moze sie nimi poslugiwac dla ukazania Swej 

Chwaly.  

 

 

« Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach - 

dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń 

synów Izraela. »  

- Miasta budowane w czasach Swietego Jana, otoczone byly zawsze murami 

obronnymi. Te, ktore otaczaja Nowa Jerozolime sa wielkie i bardzo wysokie, a 

przeciez w jezyku biblijnym gora jest miejscem spotkania z Bogiem… 

- W murze otaczajacym Jerozolime znajduje sie dwanascie bram usytuowanych 

w czterech koncach swiata. Bramy te nigdy sie nie zamykaja, aby cala ludzkosc 

mogla przez nie wejsc… Trzy sa po stronie Wschodu, trzy na Polnocy, trzy na 

Poludniu i trzy na Zachodzie. Kazda z nich jest strzezona przez Aniolow : na 

kazdej z nich jest wypisane imie jednego z dwunastu pokolen Izraela.  

-  Jan tlumaczy tu, ze Bog wybral narod wybrany, aby stal sie brama, przez 

ktora wszystkie ludy wejda do Nowego, Swietego Miasta.  

 -  Tak wiec mury obronne Jerozolimy sa zbudowane na 12 fundamentach, gdzie na 

kazdym z nich jest wypisane jedno z dwunastu imion apostolow Baranka : podobnie 

jak w architekturze fundament jest scisle zwiazany z postawionym na nim murze tak 

dwanascie pokolen Izraela jest zwiazanych z Apostolami Jezusa.  

             - Jan podkresla tu, ze Kosciol zalozony przez Chrystusa, wypelnia odwieczny 

plan Bozy, ktory Bog stopniowo objawial swemu ludowi na przestrzeni wiekow.  

 

« A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg 

wszechmogący oraz Baranek. «   

 

- Dotad swiatynia przypominala narodowi wybranemu o Obecnosci Boga w 

swiecie, w jego zyciu. Jan w swojej wizji wchodzi do Nowej Jerozolimy i udaje 

sie najpierw do Swiatyni i….okazuje sie, ze nie ma Jej…bo nie potrzeba juz 

znaku przypomnienia o Obecnosci Boga…« bo świątynią jest Pan Bóg 

wszechmogący oraz Baranek »… 

 



« I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je 

oświetliła, a jego lampą - Baranek. » 

- Ksiega Rodzaju podkreslala wazna role swiatla w dziele stworzenia. Bog 

stworzyl je juz pierwszego dnia.  

- Jan tlumaczy w swej Apokalipsie, ze « stare » stworzenie przeminelo, ze nie 

ma juz ani slonca ani ksiezyca bo przeszlismy do nowego stworzenia, gdzie 

Obecnosc Boga rozswietla caly nowy swiat… 

Nowa Jerozolima zachowuje swa stara nazwe, co znaczy, ze wysilki czlowieka 

wspolpracujacego z Bogiem na ziemi, nie znikna po smierci ale zostana przemienione 

przez Boga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ewangelia  wedlug Jana  14,23-29 

W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją 

naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. 

Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest 

moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród 

was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was 

wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój 

zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się 

nie trwoży serce wasze ani się lęka! Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i 

przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, 

bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, 

abyście uwierzyli, gdy się to stanie.  

 

- To ostatnie godziny Jezusa przed Meka… Mozna wyobrazic sobie narastajacy 

niepokój. Tymczasem Jezus mowi : « Pokój zostawiam wam, pokój mój daję 

wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani 

się lęka! » 

Jego wypowiedz, ktorej fragment dzis czytamy, byla kilka razy przerwana 

pytaniami Apostolow, wyrazajacymi swoj niepokoj i niezrozumienie. Jezus 

przez caly czas jest powazny i spokojny. To On pociesza i umacnia uczniow, a 

nie odwrotnie. Tlumaczy im, co sie wkrotce wydarzy… 

 

« A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się 

to stanie ».  

- Jezus nie tylko dobrze wie, co wkrotce nastapi ale tez akceptuje to. Nie czyni 

nic aby uniknac Meki… Zapowiada Uczniom swoje odejscie, przedstawiajac je 

jako warunek swej nowej Obecnosci… 

• « Odchodzę i przyjdę znów do was. » 

 

Nieco pozniej, bo po Jego Zmartwychwstaniu, to « odejscie » zostanie nazwane 

Pascha Jezusa.  

• « Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła 

Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy 

swoich na świecie, do końca ich umiłował.” (J 13,1) 

- Slowo “przejscie” nawiazuje tu do przejscia przez Morze Czerwone, do 

wyzwolenia z niewoli egipskiej: to te wydarzenia sa swietowane w czasie 

kazdej Paschy zydowskiej. Zatem “odejscie” Jezusa jest zwiazane z 

wyzwoleniem czlowieka i dlatego nie powinno wzbudzac smutku. 

 

•  “Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, 

rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest 

ode Mnie.” 

 



«Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, 

i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać.” 

- Jezus wskazuje tu na zwiazek jednosci z Ojcem.  

W czytanym dzis fragmencie, piec razy uzywa slowo “Ojciec”!  

- Ta prawda, ze Jezus jest Synem Bozym, ze jest na rowni z Ojcem jest bardzo 

trudna do przyjecia dla Zydow, gdyz uwazaja ja za bluźnierstwo, jest dla nich 

obraza Boga, ktory jest transcendentny…zupelnie inny niz czlowiek… 

 

• «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? 

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

 

• “słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu 

ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, 

który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć 

i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. 

To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział». (J 12, 48-

50) 

 

“Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę” 

- Zachowywac Jego nauke, znaczy sluzyc innym 

 

“Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was 

wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.” 

- To Duch Swiety uczy nas, jak milowac. 

- Duch Swiety chroni tez nas przed nami samymi, gdyz czesto czlowiek 

zapomina, jak waznym przykazaniem jest milosc Boga i blizniego, sluzenie 

bliznim.  

 

 

 

 

 

 



 

 

- Polska Misja Katolicka w Strasburgu, 

- ks. Ryszard Górski 

- Parafia Notre Dame de Lourdes 

- 9, rue du Hohwald 67000 Strasbourg 

- tel: 03.88.32.31.60 

https://polska-misja-katolicka-strasbourg.pl/duszpasterze.php

