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Proście o pokój dla Jeruzalem, 
niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują!

Niech pokój będzie w twoich murach,
a bezpieczeństwo w twych pałacach!

Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół
będę mówił: „Pokój w tobie!”

Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego,
będę się modlił o dobro dla ciebie.

Ps 122, 6-9

Będę wspominał Jeruzalem, 
a serce moje się wzniesie 

ku tej ojczyźnie mojej, ku matce mojej, Jeruzalem. 
Będę wspominał Ciebie, który władasz nią i ją oświecasz, 

który jesteś jej Ojcem, Obrońcą, Oblubieńcem, 
czystą i mocną jej rozkoszą, radością niewzruszoną 

i wszystkimi naraz dobrami niewysłowionymi 
– boś Ty jest samym Dobrem, tym najwyższym, prawdziwym. 

Nie ustanę w wędrówce, 
póki nie wejdę w obręb pokoju owej matki najukochańszej, 

gdzie są pierwociny ducha mego, gdzie bije źródło wszystkiego, 
czego jestem pewien. Boże mój, Miłosierdzie moje – nie ustanie, 
aż to wszystko, czym jestem, a co się rozproszyło i zniekształciło, 

skupisz, ukształtujesz i umocnisz na wieczność.

Święty Augustyn

nadto patronat honorowy 
Jego Ekscelencji 

prof. dr. hab. Jerzego Wojtczaka-Szyszkowskiego
Zwierzchnika Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie

Damy i Kawalerowie Zwierzchnictwa w Polsce 
modlą się o Pokój w Ziemi Świętej

modlą się o Pokój dla Ciebie Jeruzalem
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Akt ofiarowania

Tu na Jasnej Górze oddaję Tobie Matko 
„Tryptyk Jerozolimski”, 
w którym Ty jesteś Królową Pokoju i Monstrancją.
Ofi aruję Tobie tą modlitwę, pracę rąk, bicie serca,
abyś zechciała przyjąć te intencje i otoczyła nas swym płaszczem,
aby pokój zagościł w ludzkich sercach, 
by miłość, którą jest Twój Syn wypełniła nas. 
Ciebie Maryjo, nieustannie wzywają w modlitwie 
wierni w każdej części świata, 
abyś uwielbiona w niebie pośród aniołów i świętych, 
orędowała za nami u Twego Syna, 
„dopóki wszystkie rodziny narodów, zarówno tych, 
które noszą zaszczytne imię chrześcijańskie, 
jak i tych, co nie znają jeszcze swego Zbawiciela,
nie zgromadzą się szczęśliwie w pokoju i zgodzie w jeden Lud Boży 
na chwałę Przenajświętszej i niepodzielnej Trójcy”.

Rozpoczynamy od Częstochowy pielgrzymkę modlitwy o pokój
w Ziemi Świętej i na świecie poprzez sanktuaria w Polsce i Europie, 
aby z tą modlitwą dotrzeć do IV stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie.
Już podczas pracy nad Jerozolimskim Ołtarzem 
w intencji tej sprawowane były Msze Święte 
w Bazylice Grobu Bożego w Jerozolimie, na Watykanie, w Meksyku,
jak i tu u Twych stóp na jasnogórskim wzgórzu. 

Przyjmij Matko tę naszą modlitwę, 
aby przez wstawiennictwo u Twego Syna 
pokój zapanował w Ziemi Świętej i na całym świecie. 
Amen
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Z Polskiej inicjatywy za zgodą Katolickiego Patriarchatu Ormiańskiego 
na Bliskim Wschodzie, wykonywana jest do IV stacji Drogi Krzyżowej 
w Jerozolimie Niebiańska Jerozolima – nastawa ołtarzowa w formie 

tryptyku wraz z monstrancją, do adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakra-
mencie.

Realizacja powstaje dla miasta, zwanego Miastem Pokoju, by z tego miej-
sca wypływała modlitwa w intencji o pokój w Ziemi Świętej i na całym świe-
cie. Jest ona w wymiarze religijno-artystycznym wypełnieniem słów skiero-
wanych do wiernych przez Ojca Świętego Benedykta XVI w Orędziu na 
Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2007 r. Jest tam napisane m.in.: Pragnę 
zwrócić się z gorącym apelem do Ludu Bożego, aby każdy chrześcijanin poczuł, 
że jego zadaniem jest być niezmordowanym budowniczym pokoju i wytrwałym 
obrońcą godności osoby ludzkiej i jej niezbywalnych praw.

Pracę nad tym tryptykiem patronatem objął J. Em. ks. kard. Joachim Meis-
ner, którego egzegeza w sposób istotny wpłynęła na proces twórczy. Nieoce-
nionym drogowskazem stały się jego słowa, że w obliczu Matki Bożej można 
odczytać działanie Ducha Świętego. 

Warto podkreślić i to, że istotnym dopełnieniem dla powstającego dzieła 
plastycznego jest powołane Stowarzyszenie Communità Regina Della Pace, 
którego zasadniczym celem jest szerzenie kultu Eucharystycznego. 

W kwietniu 2007 roku przedstawiony został w Jerozolimie projekt mon-
strancji, który egzarcha Kościoła katolickiego Ormian, msgr. Raphael Mina-
ssian rozwinął do pomysłu wykonania nastawy ołtarzowej, zaś w styczniu 2008 r. 
rozszerzony projekt, który uzyskał pełną aprobatę patriarchów. Nastawa ołta-
rzowa, realizowana do kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu w Jerozo-
limie ma charakter tryptyku symbolizującego bramę, ukazującą przejście ze 

W intencji pokoju

MARIUSZ DRAPIKOWSKI
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Starego Przymierza do Nowego. Zamknięty, nawiązuje do stylu romańskiego, 
ukazuje Ziemskie Jeruzalem. Na planie Grobu Bożego, w centralnej części 
reliefu przedstawiona jest postać ukrzyżowanego Chrystusa, u boku którego 
ukazany jest Ojciec Święty Jan Paweł II, sprawujący Eucharystię, czyli Ofi a-
rę, będącą obietnicą życia wiecznego. Na skrzydłach tryptyku umieszczone zosta-
ły symbole zawarte w Apokalipsie św. Jana, z których można odczytać treści in-
spirujące do zadania pytań: czy to się już zdarzyło, czy dopiero nastąpi?

Tak jest m.in. w wypadku, kiedy odnajdujemy płaskorzeźbę Czterech 
Jeźdźców Apokalipsy. Symboliczna scena Sądu Ostatecznego odnosi się do 
słów Pana Jezusa, zapisanych przez św. Jana Ewangelistę: Ja jestem bramą, 
jeśli kto wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony.

W górnej części zamkniętych skrzydeł tryptyku ukazana jest paruzja Pana 
Jezusa. 

Otwierając tryptyk, dokonujemy symbolicznego przejścia przez Chrystusa-
Bramę i wchodzimy do Niebiańskiej Jerozolimy. Klimat gotyckiej formy ro-
zedrganej świetlistymi rozetami symbolizuje Nową Ziemię, Nowe Niebo. 
Źródłem światła – ważnego elementu Jerozolimy z apokaliptycznej wizji 
św. Jana jest przede wszystkim Bóg – odziany światłością jakby szatą. Na 
skrzydłach otwartego tryptyku, nawiązując do wizji św. Jana, przedstawieni 
zostali Dwaj Świadkowie, którzy jak dwa drzewa oliwne, jak dwa świeczniki, 
w prorockiej wizji ukazują powołanie i zadanie wszystkich chrześcijan, aby 
dawać czytelne i wiarygodne świadectwo, czyli wytrwale wyznawać wiarę 
w Chrystusa wobec świata. Odrzucenie tego świadectwa stanie się jednym 
z powodów sądu nad światem. Los świadków jest podobny do losu ich Pana 
– Chrystusa, gdyż są znakiem sprzeciwu i składają ofi arę z życia, ale od Boga 
otrzymują nowe życie oraz udział w chwale. 

Centralne miejsce w apokaliptycznych wizjach zajmuje Niewiasta rodząca 
Syna. W centralnej części tryptyku odnajdujemy monstrancję, której kształt 
przywołuje postać Niewiasty trzymającej prawdziwego – Eucharystycznego 
Chrystusa. Niewiasta – Maryja, Matka Odkupiciela, Lud Boży wszystkich 
czasów, symbol kościoła, który na przestrzeni dziejów, w wielkich bólach 
rodzi wciąż na nowo Chrystusa. Cierpiąca Niewiasta – prześladowany kościół 
w końcu jawi się jako wspaniała Oblubienica, która, jak napisał 8 grudnia 
w Watykanie Ojciec Święty Benedykt XVI ukazuje nam swojego Syna jako 
Drogę pokoju i napełni(a) nasze oczy światłem, abyśmy umieli rozpoznać Jego 
oblicze w twarzy każdej osoby ludzkiej, która jest sercem pokoju. Maryja – za-
powiedź Nowego Jeruzalem – w którym nie ma już łez ani płaczu, stanowiąca 
obraz przemienionego, nowego świata, którego światłem jest sam Bóg, a lam-
pą Baranek. 
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Święty Jan, widzący z Patmos, na zakończenie napisanej księgi wyraził 
ostatnie pragnienie i oczekiwanie. Prosi o ostateczne przyjście Pana: Przyjdź 
Panie Jezu! (Ap. 22,20). Jest to jedna z głównych modlitw podana również 
przez św. Pawła: Panie nasz przyjdź! (1 Kor. 16,22). 

Również i my, współcześnie żyjący, chcemy podjąć modlitwę św. Pawła, 
i „widzącego z Patmos”, który wraz z rodzącym się chrześcijaństwem wołał: 
Przyjdź Jezu! Przyjdź i przemień świat! Przyjdź już dzisiaj i niech zwycięży 
pokój! 

Jak podkreśla Ojciec Święty Benedykt XVI: Kościół – został ustanowiony 
jako wspólnota wiary, nadziei i miłości, a jego fundamentem są apostołowie. 
Przez apostołów dochodzimy do Jezusa.

Tryptyk wraz z monstrancją jest pracą, która w swojej symbolice daje 
możliwość głębokiego zastanowienia się i modlitewnej refl eksji, której rdze-
niem są słowa Jezusa: Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję, lecz aby 
nastał pokój wśród narodów, musi zapanować pokój w ludzkich sercach, bu-
dowany – jak podkreślał Sługa Boży Jan Paweł II – na poszanowaniu godno-
ści każdej osoby ludzkiej, jako dziecka Bożego, niezależnie od jego wyznania, 
statusu społecznego czy światopoglądu. 

Podczas powstawania tej pracy zostało odprawionych kilkaset Mszy świę-
tych w takich miejscach, jak:

1. Jasna Góra, Częstochowa, 90 Mszy św., w dniach od 10.09.2007 do 
08.12.2007, o godz. 7.00.

2. Bazylika Grobu Bożego w Jerozolimie – 30 Mszy św., luty – marzec 
2008. 

3. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Meksyku, parafi a pw. św. Jana 
Chrzciciela – Tenago Del Aire, 90 Mszy św., od 10.04.2008 do 08.07.2008, 
godz. 8.00.

4. Jasna Góra, Częstochowa, 90 Mszy św., w dniach od 15.04.2008 do 
23.07.2008, godz. 15.00.

5. Jerozolima, kościół Armenów przy III Stacji Via Dolorosa, 30 Mszy św., 
na rozpoczęcie prowadzonej tam adoracji.

Oraz wiele Mszy św. w innych świątyniach w Polsce i na świecie. Wszyst-
kie one sprawowane były w intencji Bożego błogosławieństwa, za wstawien-
nictwem Matki Bożej, zarówno o to, aby pomyślnie rozwijało się dzieło 
modlitewnej adoracji Najświętszego Sakramentu w Mieście Pokoju, jak 
i w tej, by realizacja Tryptyku Ołtarzowego przebiegała zgodnie z założenia-
mi. 
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Przewidywana trasa wystawienia Tryptyku wraz z monstrancją, w czasie 
którego odbywać się będzie adoracja Najświętszego Sakramentu, jest nastę-
pująca:

• Parafi a Opatrzności Bożej, Gdańsk – adoracja Najświętszego Sakramen-
tu – 3 sierpnia Bazylika pw. św. Brygidy, Gdańsk – 6 sierpnia;

• Jasna Góra, Częstochowa – od 12 sierpnia, w okresie, gdy do Często-
chowskiego Sanktuarium przybywa najwięcej pielgrzymek (1,5 miliona 
pielgrzymów); 

• Katedra w Łodzi – 8 września;
• Altotting, Niemcy – 11 września;
• Katedra w Kolonii – od 24.09 do 29.09.
Następnie: Warszawa, Kraków, aż do Rzymu, gdzie mamy nadzieję, że 

praca ta zostanie pobłogosławiona przez Ojca Świętego Benedykta XVI.
Ołtarz wraz z monstrancją wykonywany jest w pracowni Mariusza Drapi-

kowskiego. Dzieło to jest świadectwem wiary nie tylko jego samego, ale też 
osób z nim współpracujących. 

W niedalekiej przeszłości prace Mariusza Drapikowskiego wykonywane 
były także do Watykanu, m.in. relikwiarze św. Brygidy – Patronki Europy 
i Elżbiety Hesselblad. Mariusz Drapikowski jest również współautorem i re-
alizatorem największego ołtarza bursztynowego, znajdującego się w bazylice 
św. Brygidy w Gdańsku. Wykonywał wiele prac konserwatorskich w Często-
chowskim Sanktuarium na Jasnej Górze, m.in. odtworzył dwie srebrne fi gury 
Świętych paulińskich, jak również tabernakulum, przywracając tym samym 
pierwotny charakter ołtarza. Do największych osiągnięć zalicza wykonanie 
sukni bursztynowo-brylantowej do Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasno-
górskiej, która powstała jako wotum dziękczynne za życie i pontyfi kat Jana 
Pawła II. 



13

Communita Regina della Pace

„Communita Regina della Pace” 
(„Stowarzyszenie Królowej Pokoju”) jest dopełnieniem 

w wymiarze duchowo-materialnym dzieła budowy Ołtarza 
Adoracji Najświętszego Sakramentu dla IV. Stacji 
Drogi Krzyżowej przy Via Dolorosa w Jerozolimie.

O najważniejszych celach i zadaniach, 
jakie wytyczone zostały na czas najbliższy, 

a także i na przyszłość, mówi prezes Stowarzyszenia, 
Piotr Ciołkiewicz w rozmowie z Bogusławem Olszonowiczem.

– Skąd pojawiła się inicjatywa powołania Stowarzyszenia?
– Na początku wrócę do wspomnień sprzed dwóch lat, kiedy to w czasie 

mojej prywatnej pielgrzymki do Medjugorie, spotkałem franciszkanina 
o. Kazimierza Frankiewicza, który na co dzień pełni posługę duszpasterską 
w Bazylice Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie. Dowiedziałem się 
od niego, że grupa wolontariuszy z Polski, każdego dnia od godz. 9 do 17, 
w kościele przy IV Stacji Drogi Krzyżowej, modli się przed Najświętszym 
Sakramentem. W trakcie wspomnianej pielgrzymki udałem się do kaplicy 
wspólnoty „Oaza Pokoju” na osobistą adorację. Właśnie tam przyszła mi myśl, 
aby ufundować monstrancję dla potrzeb adoracji prowadzonych przez o. Ka-
zimierza w Jerozolimie. Chciałem, aby była ona wotum dziękczynnym za 
otrzymane łaski i aby modlitwę w intencji pokoju przenieść do Ziemi Świętej 
i na cały świat.

– I to był początek Stowarzyszenia?
– Nie, to był początek mojej znajomości, a potem przyjaźni z gdańskim 

artystą Mariuszem Drapikowskim, z którym poznał mnie mój inny przyjaciel 
– paulin o. Albert Szustak. Właśnie on zaproponował mi, abym powierzył 

`

`
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wykonanie monstrancji artyście, który wiele prac wykonał dla Sanktuarium 
Matki Bożej na Jasnej Górze, bo i szatę bursztynowo-brylantową dla Ikony 
Królowej Polski, srebrne fi gury świętych Pawła Pustelnika i Kazimierza Kró-
lewicza dla Ołtarza Ojczyzny, a ostatnio odtworzył pierwotny wystrój taber-
nakulum. 

– A zatem pojechał Pan do Gdańska?
– Proszę mi wierzyć, jechałem z Radomia pełen obaw, jak będzie wyglą-

dało moje spotkanie z artystą tak znanym i wysoko cenionym, nie tylko przez 
jasnogórskich Ojców Paulinów. Na szczęście obawy okazały się nieuzasadnione. 
Kiedy przedstawiłem mu zaledwie zarys mojego pomysłu, doskonale wyczuł 
intencje i po kilku chwilach byłem przekonany, że trafi łem na odpowiednią 
osobę. Wiedziałem, że on rozumie, o co mi w tym wszystkim chodzi.

– Tak więc proszę wyjaśnić, o co w tym naprawdę chodzi?
– Uznaliśmy już na początku, że istotą naszej realizacji jest żywy Eucha-

rystyczny Chrystus i Jego modlitewna adoracja, o której tak wiele i przy róż-
nych okazjach swojego pontyfi katu mówił Sługa Boży Jan Paweł II. Jego 
wzorem postanowiliśmy wspólnie zawierzyć całe przedsięwzięcie Maryi – Kró-
lowej Pokoju. W moim sercu odczytałem tę decyzję jako wypełnienie papie-
skiego „Totus Tuus”. Od tego momentu sukcesywnie powstawał projekt za-
równo samej monstrancji, jak i nastawy ołtarzowej.

– Mówił Pan dotąd o monstrancji, a skąd wziął się pomysł na nastawę 
ołtarzową?

– Moje pierwotne wyobrażenia były bardzo skromne. Nieoczekiwanie dla 
nas, podczas spotkania z egzarchą Ormian katolików i gospodarzem kaplicy, 
która ma być przeznaczona docelowo na adorację, przedstawiony projekt 
został znacznie rozbudowany. Msgr. Raphael Minassian zaproponował wyko-
nanie do monstrancji całej nastawy ołtarzowej oraz utworzenie Ekumeniczne-
go Centrum Modlitwy o Pokój. Nie będę opowiadał o kolejnych etapach 
pracy artystycznej i rozmowach z różnymi ważnymi osobistościami Kościoła, 
ale kiedy wiadomo już było, że projekt ten będzie realizowany, wówczas pod-
dałem myśl, aby powstała jakaś forma jednocząca ludzi, którzy wsparliby tę 
inicjatywę w sposób solidny.

– Co ma Pan na myśli, mówiąc: „solidne wsparcie”?
– Ja jestem zaledwie inicjatorem pomysłu, a wiadomo przecież, że aby 

mogła być zrealizowana tak wielka inicjatywa duchowa i artystyczna, potrzeb-
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ne jest zaangażowanie modlitewne i fi nansowe ogromnej liczby osób. Dla 
dobra jakości dzieła, żaden artysta nie powinien rozpraszać się w swojej dzia-
łalności twórczej na poszukiwaniu pieniędzy. W przypadku dzieła tak ważne-
go i głębokiego w swoim przesłaniu religijnym, byłoby to wręcz niewskazane. 
Zatem powołaliśmy do życia stowarzyszenie „Communità Regina della Pace”, 
a jednym z celów jego działalności jest wsparcie tego dzieła m.in. w wymiarze 
materialnym. Ale, co chciałbym podkreślić, to zaledwie jeden z celów.

– A jakie inne zadania stawiacie sobie?
– Przede wszystkim zwrócę uwagę na nazwę: „Communita Regina della 

Pace” czyli Wspólnota Królowej Pokoju. Zawiera się w niej ważne przesłanie, 
że zawierzając Maryi, razem z Nią chcemy adorować Chrystusa – Księcia 
Pokoju. Naszym pragnieniem jest aby stowarzyszenie było wspólnotą ludzi 
z całego świata, ze wszystkich kontynentów. Takim łańcuchem serc, który 
obejmuje Ziemię modlitewną adoracją w intencji pokoju dla Ziemi Świętej 
i całego świata. A zatem już w pierwszym punkcie Rozdziału Statutu, formu-
łującego cele, napisane jest, iż członkowie zobowiązani są do wspierania 
wszelkich działań na rzecz pokoju i pojednania między ludźmi. Następnie 
mowa jest o tym, że chcemy w każdy możliwy sposób przyczynić się do 
wspierania wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu i prowadzenia 
modlitwy o pokój na świecie, przy IV Stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie. 
Możliwość, aby ta intencja modlitewna zanoszona była do Boga z tego miejsca, 
gdzie Chrystus doznał okrutnego wyszydzenia, znieważenia, oplucia, a jedno-
cześnie otrzymał czułe spojrzenie Matki, jest nie do przecenienia. 

I dlatego w kolejnym punkcie podkreślamy, iż naszą troską jest: Utworze-
nie Centrum Modlitwy o Pokój w ścisłym porozumieniu i koordynacji z Or-
miańskim Egzarchatem Katolickim w Jerozolimie. 

Poza tym, nasze Stowarzyszenie pragnie włączyć się w dzieło szerzenia 
kultu Bożego Miłosierdzia na całym Bliskim Wschodzie, jak również kształ-
tować i podtrzymywać przyjazne relacje pomiędzy wyznawcami różnych re-
ligii. Chcemy także wspierać różne formy działalności charytatywnej.

– To doprawdy bardzo szeroki zakres zadań, które zamierzacie reali-
zować. A gdyby ktoś chciał się włączyć do tej inicjatywy, zapisać do Sto-
warzyszenia, to jak może to zrobić?

– Stowarzyszenie obejmuje swoim zasięgiem cały kraj, a dla właściwego 
realizowania swoich celów – jak zostało zapisane w par. 1 Statutu – może 
także prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej. Jesteśmy zatem 



otwarci na wszystkich, którzy w różny sposób byliby chętni aktywnie wesprzeć 
nas w realizacji wytyczonych zadań. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt: 
Communità Regina della Pace, ul. Kaszubska 6/1, 26-600 Radom.
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Jan – Prorok z Patmos

Katecheza z dnia 23 sierpnia 2006

Podczas ostatnich dwóch katechez przyglądaliśmy się postaci apostoła 
Jana. Najpierw staraliśmy się poznać, co wiadomo o jego życiu. 
Następnie, w drugiej katechezie, rozważaliśmy najważniejsze treści jego 

Ewangelii i listów, a mianowicie miłosierdzie, miłość. Dzisiaj w dalszym ciągu 
zajmujemy się postacią Jana, tym razem jako mającego objawienia autora 
Apokalipsy. Zauważmy na początku:  podczas gdy czwarta Ewangelia ani 
przypisywane apostołowi listy nie wymieniają nigdy jego imienia, Apokalipsa 
czterokrotnie przytacza imię Jana (por. 1, 1. 4. 9; 22, 8). Z jednej strony, jest 
oczywiste, że autor nie miał żadnego powodu, by przemilczeć swoje imię, 
a z drugiej, dobrze wiedział, że jego pierwsi czytelnicy mogli go zidentyfi kować. 
Skądinąd wiemy, że już w III w. egzegeci dyskutowali nad prawdziwą 
tożsamością Jana z Apokalipsy. Tak czy inaczej, moglibyśmy go nazwać także 
„widzącym z Patmos”, ponieważ jego postać związana jest z nazwą tej wyspy 
na Morzu Egejskim, gdzie zgodnie z tym, co sam mówi o sobie, przebywał 
niejako na wygnaniu „z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa” (Ap 1, 9). 
Właśnie na Patmos Jan „doznał zachwycenia w dzień Pański” (por. Ap 1, 10), 
miał wielkie wizje i usłyszał nadzwyczajne przesłania, które wywarły niemały 
wpływ na dzieje Kościoła i na całą kulturę chrześcijańską. Na przykład, słowa 
„apokalipsa”, ‚„apokaliptyczny”, przywołujące, choć niesłusznie, myśl 
o zagrażającej katastrofi e, zaczerpnięte z tytułu jego księgi – Apokalipsa, 
Objawienie – zostały wprowadzone do naszego języka. 

BENEDYKTA XVI 
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Księgę należy odczytywać w kontekście dramatycznego doświadczenia 
siedmiu Kościołów w Azji (w Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, 
Filadelfii i Laodycei), które pod koniec I w. zmagały się z niemałymi 
trudnościami: prześladowaniami i napięciami, także wewnętrznymi, składając 
świadectwo Chrystusowi. Do nich to zwraca się Jan, dając wyraz żywej 
wrażliwości pasterskiej wobec prześladowanych chrześcijan, których zachęca, 
by zachowali niezłomną wiarę i nie utożsamiali się z tak silnym światem 
pogańskim. Przedmiotem księgi jest, w ostatecznym rozrachunku, ukazanie 
sensu ludzkich dziejów, biorąc za punkt wyjścia śmierć i zmartwychwstanie 
Chrystusa. Pierwsza i zasadnicza wizja Jana dotyczy w istocie postaci Baranka 
zabitego, a jednak stojącego (por. Ap 5, 6), znajdującego się pośrodku, na 
tronie, na którym już zasiada sam Bóg. Jan chce nam przez to przybliżyć przede 
wszystkim dwie prawdy: pierwszą jest to, że Jezus, choć umiera jako ofi ara 
przemocy, zamiast upaść na ziemię, paradoksalnie, mocno stoi na nogach, 
ponieważ przez zmartwychwstanie ostatecznie zwyciężył śmierć. Drugą prawdą 
jest to, że Jezus, właśnie jako Ten, który umarł i zmartwychwstał, odtąd w pełni 
uczestniczy w królewskiej i zbawczej władzy Ojca. Oto zasadnicza wizja. 
Jezus, Syn Boży, jest na tej ziemi Barankiem bezbronnym, zranionym, 
martwym. A jednak stoi wyprostowany, stoi na nogach, przed tronem Boga, 
i ma udział w Bożej władzy. Dzieje świata są w Jego rękach. W ten oto sposób 
mający widzenia chce nam powiedzieć: pokładajcie ufność w Jezusie, nie 
bójcie się nieprzyjaznych mocy i prześladowań! Zraniony i martwy Baranek 
zwycięża! Idźcie w ślady Baranka – Jezusa, zawierzcie Jezusowi, obierzcie 
Jego drogę! Nawet jeżeli na tym świecie jest On tylko Barankiem, który wydaje 
się slaby, to On jest zwycięzcą! 

Przedmiotem jednej z najważniejszych wizji z Apokalipsy jest tenże Baranek 
otwierający księgę, wcześniej zamkniętą i opieczętowaną siedmioma 
pieczęciami, których nikt nie mógł złamać. Jan nawet płacze, bo nie znalazł 
się nikt godny, by otworzyć księgę i odczytać ją (por. Ap 5, 4). Historia 
pozostaje niezrozumiała, bo nikt jej nie może odczytać. Być może ten płacz 
Jana w obliczu tak mrocznej tajemnicy dziejów wyraża niepokój Kościołów 
Azji z powodu milczenia Boga wobec prześladowań, na jakie były narażone 
w owym czasie. Jest, to niepokój, który może trafnie odzwierciedlać nasze 
obawy w obliczu wielkich trudności, nieporozumień i wrogości, z powodu 
których Kościół cierpi również i dzisiaj we wszystkich częściach świata. Są to 
cierpienia, na które z pewnością nie zasługuje, podobnie jak Jezus nie zasłużył 
na swoją mękę. Wyrażają one jednak zarówno niegodziwość człowieka, gdy 
ulega podszeptom zła, jak i panowanie Boga nad wydarzeniami. Otóż tylko 
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złożony w ofi erze Baranek jest w stanie otworzyć zapieczętowaną księgę 
i ujawnić jej treść, nadać sens dziejom, na pozór często jakże absurdalnym. 
Jedynie On może zaczerpnąć z niej wskazówki i pouczenia dla chrześcijan, 
dla których Jego zwycięstwo nad śmiercią jest zapowiedzią i rękojmią 
zwycięstwa, które niewątpliwie stanie się również ich udziałem. Cały niezwykle 
obrazowy język, jakim posługuje się Jan, służy przekazaniu tego pocieszenia. 
Centralne miejsce pośród wizji opisanych w Apokalipsie zajmuje również 
bardzo wymowna wizja Niewiasty, rodzącej Syna, Mężczyznę, a także 
dodatkowa wizja Smoka strąconego już z nieba, ale wciąż jeszcze potężnego. 
Wspomniana Niewiasta przedstawia Maryję, Matkę Odkupiciela, a jednocześnie 
symbolizuje cały Kościół. Lud By wszystkich czasów, Kościół, który (we 
wszystkich czasach) w wielkich bólach rodzi wciąż na nowo Chrystusa. Kościół 
jest stale zagrożony przez potęgę Smoka. Wydaje się bezbronny i słaby. Kiedy 
jednak staje w obliczu gróźb, prześladowany przez Smoka, Boże pocieszenie 
jest dla niego umocnieniem. Niewiasta w końcu odnosi zwycięstwo. To nie 
Smok zwycięża. Oto wielkie proroctwo tej księgi, budzące w nas ufność! 
Niewiasta cierpiąca na przestrzeni dziejów, prześladowany Kościół w końcu 
jawi się jako wspaniała Oblubienica, zapowiedź nowego Jeruzalem – w którym 
nie ma już łez ani płaczu – stanowiącego obraz przemienionego świata, nowego 
świata, którego światłem jest sam Bóg, a lampą Baranek. 

Dlatego Apokalipsa Jana, choć nieustannie mówi o cierpieniach, udrękach 
i płaczu, stanowiących mroczną stronę dziejów, zawiera równie wiele pieśni 
pochwalnych, ukazujących jasne oblicze historii. I tak, czytamy w niej np. 
o wielkim tłumie, który niemal krzycząc śpiewa: „Alleluja, bo zakrólował Pan 
Bóg nasz, Wszechmogący. Weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwalę, bo 
nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła” (Ap 19, 6-7). Stajemy 
tu w obliczu typowego paradoksu chrześcijaństwa, zgodnie z którym cierpienie 
nigdy nie jest postrzegane jako ostatnie słowo, ale jako etap przejściowy, 
prowadzący do szczęścia, co więcej, ono samo jest już w sposób tajemniczy 
przeniknięte radością rodzącą się z nadziei. Dlatego też Jan, widzący z Patmos, 
może na zakończenie swej księgi wyrazić ostatnie pragnienie, zdradzające 
niecierpliwe oczekiwanie. Prosi o ostateczne przyjście Pana: „Przyjdź, Panie 
Jezu!” (Ap 22, 20). Jest to jedna z głównych modlitw rodzącego się 
chrześcijaństwa, podana również przez św. Pawła w języku aramejskim: 
Morana tha. Ta modlitwa „Panie nasz, przyjdź!” (1 Kor 16, 22) zawiera różne 
aspekty. Naturalnie, przede wszystkim jest oczekiwaniem ostatecznego 
zwycięstwa Pana, nowego Jeruzalem, Pana, który przychodzi i przemienia 
świat. Ale jednocześnie jest również modlitwą eucharystyczną: „Przyjdź, Jezu, 



teraz!” I Jezus przychodzi, antycypuje swoje ostateczne przyjście. Dlatego 
z radością mówimy też: „Przyjdź teraz i przyjdź w sposób ostateczny!” Ta 
modlitwa ma jeszcze trzecie znaczenie: „Przyszedłeś już, Panie! Jesteśmy 
pewni Twojej obecności pośród nas. Jest to nasze radosne doświadczenie. Ale 
przyjdź w sposób ostateczny!” Podobnie i my modlimy się ze św. Pawłem, 
z widzącym z Patmos, i z całym rodzącym się chrześcijaństwem: „Przyjdź, 
Jezu! Przyjdź i przemień świat! Przyjdź już dzisiaj, i niech zwycięży pokój!” 
Amen. 
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Benedykt XVI 

Modlitwa do Niepokalanej 

Rzym, plac Hiszpański, 8 grudnia 2005

W tym krótkim tekście maryjnym na szczególną uwagę zasłu guje modlitwa, 
którą Benedykt XVI kończy przemówienie ku czci Niepokalanej. Można ją 
wykorzystać w nabożeństwie ma ryjnym bądź przy innej okazji. Jest w niej 
aluzja do epizodu z Ewangelii, w którym jest mowa o tym, że Maryja zachowu-
je w pamięci tajemnice Chrystusa i rozważa je w swym sercu. Zanim papież 
dojdzie do tego motywu, przypomina najpierw słynną homilię swego poprzed-
nika Pawła VI, wygłoszoną na za kończenie II Soboru Watykańskiego (8.12.1965), 
w której posta wione zostało następujące pytanie: „Czyż nie powinniśmy wpa-
trywać się w tę pokorną Niewiastę, naszą Siostrę, a zarazem naszą niebieską 
Matkę i Królową, przejrzyste i święte zwier ciadło nieskończonego Piękna, [...] 
by rozpocząć naszą działal ność posoborową?”. W ten sposób Paweł VI intui-
cyjnie wyczuwał doniosłość via. pulchritudinis dla uświęcania się i posłannictwa 
Kościoła, o którą wyraźnie prosił dziesięć lat później w słynnym przemówieniu 
na zakończenie VI Kongresu Mariologicznego (Rzym 16.05.1975, Acta Aposto-
licae Sedis 67[1975], 338). 

W tym dniu poświęconym Maryi staję po raz pierwszy jako Następca Pio-
tra pod fi gurą Niepokalanej, tutaj, na placu Hisz pańskim, podążając duchowym 

Stolica Apostolska o Kulcie Eucharystii
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szlakiem pielgrzymki, którą wielokrotnie odbywali moi poprzednicy. Czuję, 
że towarzyszy mi pobożność i przywiązanie Kościoła, który żyje w tym mie-
ście – w Rzymie – i na całym świecie. Przybywam, niosąc z sobą niepokoje 
i nadzieje ludzkości naszych czasów, by zło żyć je u stóp niebieskiej Matki 
Odkupiciela.

W tym szczególnym dniu, który upamiętnia 40. rocznicę za kończenia 
II Soboru Watykańskiego, przenoszę się myślą do 8 grudnia 1965 r., kiedy 
sługa Boży Paweł VI, kończąc homilię podczas Eucharystii na placu św. Pio-
tra, zwrócił się do Maryi, „Matki Boga i naszej duchowej Matki [...] stworze-
nia, w któ rym obraz Boga odzwierciedla się z absolutną przejrzystością, bez 
żadnego zakłócenia, przeciwnie niż dzieje się to w przypad ku każdego stwo-
rzenia ludzkiego”. Dalej papież pytał: „Czyż nie powinniśmy wpatrywać się 
w tę pokorną Niewiastę, naszą Siostrę i zarazem naszą niebieską Matkę i Kró-
lową, przejrzyste i świę te zwierciadło nieskończonego Piękna, [...], by rozpo-
cząć naszą działalność posoborową? 

Czyż piękno Maryi Niepokalanej nie jest dla nas inspirującym wzorem? 
Dodającą otuchy nadzieją?”. I zakończył: „Myśl tę odnosimy do nas i do was; 
i to jest nasze najwznioślejsze pozdrowienie, i oby Bóg zechciał – najbardziej 
skuteczne!” (Insegnamenti di Paolo VI, III, 1965, s. 746). Paweł VI nazwał 
Maryję „Matką Kościoła” i Jej zawierzył owocne wpro wadzanie w życie po-
stanowień soborowych w przyszłości.

Pomni tak licznych wydarzeń, jakie nastąpiły w ciągu minio nych 40 lat, 
czy możemy nie przeżywać dziś na nowo różnych momentów, które wyzna-
czały drogę Kościoła w tym okresie? Maryja w ciągu tych 40 lat wspierała 
pasterzy, a przede wszyst kim następców Piotra w ich odpowiedzialnej służbie 
Ewan gelii, była przewodniczką Kościoła w wiernym rozumieniu i wprowa-
dzaniu w życie dokumentów soborowych. Dlatego w imieniu całej wspólnoty 
Kościoła pragnę podziękować Naj świętszej Maryi Pannie i zwrócić się do Niej 
z takimi samy mi uczuciami, jakie powodowały Ojcami Soborowymi, którzy 
właśnie Maryi poświęcili ostatni rozdział Konstytucji dogma tycznej Lumen 
gentium, uwydatniając nierozerwalną więź, jaka łączy Dziewicę z Kościołem.

Tak, pragniemy Ci podziękować, Dziewicza Matko Boga i Matko umiło-
wana nasza, za Twoje orędownictwo za Kościo łem. Ty, która bez zastrzeżeń 
poddałaś się woli Bożej i poświę ciłaś wszystkie swoje siły Osobie i dziełu 
Twojego Syna, naucz nas tak, jak Ty zachowywać w sercu i rozważać w ciszy 
tajem nice życia Chrystusa.

Ty, która poszłaś aż na Kalwarię, zawsze głęboko zjedno czona z Synem, 
który z krzyża dał Ciebie jako Matkę swemu uczniowi Janowi, spraw, abyśmy 
także i my zawsze czuli, że je steś przy nas w każdej chwili naszego życia, 
zwłaszcza w chwi lach mrocznych i w czasie prób.
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Ty, która w dniu Pięćdziesiątnicy wraz z apostołami prosiłaś w modlitwie 
o dar Ducha Świętego dla rodzącego się Kościo ła, pomóż nam wytrwać 
w wiernym naśladowaniu Chrystusa. Na Ciebie z ufnością patrzymy, „niczym 
na znak niezachwia nej nadziei i pociechy, dopóki nie nadejdzie dzień Pański” 
(por. Lumen gentium 68).

Ciebie, Maryjo, nieustannie wzywają w modlitwie wier ni w każdej części 
świata, abyś, uwielbiona w niebie pośród aniołów i świętych, orędowała za 
nami u Twego Syna, „do póki wszystkie rodziny narodów, zarówno tych, któ-
re noszą zaszczytne imię chrześcijańskie, jak i tych, co nie znają jesz cze swe-
go Zbawiciela, nie zgromadzą się szczęśliwie w pokoju i zgodzie w jeden Lud 
Boży na chwałę Przenajświętszej i nie podzielnej Trójcy” (Lumen gentium 69). 
Amen!

Homilia w czasie Mszy świętej 
dla zakonników i zakonnic 

w święto Ofiarowania Pańskiego, 
Dzień Życia Konsekrowanego 

Bazylika św. Piotra, 2 lutego 2006

Pierwszą osobą, która przyłącza się do Chrystusa na drodze posłuszeństwa, 
wypróbowanej wiary i współuczestnictwa w cier pieniu, jest Jego Matka Ma-
ryja. Ewangeliczny tekst ukazuje nam to w momencie ofi arowania Syna – bez-
warunkowej ofi a ry, angażującej Ją osobiście. Maryja jest Matką Tego, który 
jest „chwałą swojego ludu, Izraela” i „światłem na oświecenie pogan”, ale 
również „znakiem, któremu sprzeciwiać się będą” (por. Łk 2,32.34). I Ona 
także, w swojej niepokalanej duszy, musiała zo stać przeszyta mieczem boleści, 
co pokazuje, że Jej rola w dziejach zbawienia nie kończy się na tajemnicy 
Wcielenia, ale znajduje do pełnienie w pełnym miłości i bólu uczestnictwie 
w śmierci i zmar twychwstaniu Jej Syna. Przynosząc Syna do Jerozolimy, 
Dziewi ca Matka ofi arowuje Go Bogu jako prawdziwego Baranka, który gładzi 
grzechy świata. Ukazuje Go Symeonowi i Annie jako zapowiedź odkupienia. 
Przedstawia Go wszystkim jako światło, pozwalające bezpiecznie iść drogą 
prawdy i miłości!
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Przemówienie z okazji spotkania z zakonnikami, 
zakonnicami, seminarzystami 

i przedstawicielami Ruchów Kościelnych

Częstochowa, 26 maja 2006

Jak apostołowie wraz z Maryją weszli do sali na górze i tam trwali jedno-
myślnie na modlitwie (Dz 1,12.14), tak i my dziś zgromadziliśmy się na Jasnej 
Górze, która w tym momencie jest dla nas „salą na górze”, a Maryja, Matka 
Pana, jest po śród nas. Ona prowadzi naszą medytację. Ona uczy nas mo dlitwy. 
Ona wskazuje nam, jak otwierać umysły i serca na moc przychodzącego do 
nas Ducha Świętego, którego zanie siemy całemu światu. Potrzebujemy chwil 
ciszy i skupienia, by wejść do Jej szkoły, aby Ona nas pouczyła, jak żyć wiarą, 
jak w niej wzrastać, jak obcować z tajemnicą Boga w zwy czajnych, codzien-
nych momentach naszego życia. Z kobie cą delikatnością i „umiejętnością łą-
czenia wnikliwej intuicji ze słowem pociechy i zachęty” (Jan Paweł II, Re-
demptoris Ma ter 46) Maryja podtrzymywała wiarę Piotra i apostołów 
w wie czerniku, a dziś podtrzymuje Ona moją i waszą wiarę.

Wiara jest obecna nie tylko w nastrojach i przeżyciach religijnych, ale 
przede wszystkim w myśleniu i działaniu, w codziennej pracy, zmaganiu się 
z sobą, życiu wspólnotowym i w apostolstwie, ponieważ sprawia ona, że nasze 
życie jest przeniknięte mocą samego Boga.

Sposób, w jaki Maryja uczyła się od Jezusa. Od Jej pierwszego fi at, przez 
długie, zwyczajne, szare lata życia ukrytego, gdy wychowywała Jezusa, czy 
w Kanie Galilejskiej przynaglała Go do pierwszego znaku, czy wreszcie gdy 
pod krzyżem wpatrywała się w Jezusa, ucząc się go chwila po chwili. Najpierw 
przez wiarę, a potem w swoim łonie przyjęła Ona ciało Jezusa, a potem wy-
dała Go na świat. Dzień po dniu z zachwytem Go adorowała, z odpowiedzial-
ną miłością Mu służyła, w sercu śpiewając Magnifi cat.



25

Homilia na placu Sanktuarium Maryjnego 

Niemcy, Altötting, 11 września 2006

Wrażliwość Matki
I wreszcie w dzisiejszej Ewangelii Maryja zwraca się do Syna z prośbą 

w sprawie przyjaciół, którzy są w kłopocie. Na pierw szy rzut oka może się 
wydawać, że jest to czysto ludzka roz mowa między Matką i Synem, i rzeczy-
wiście mamy tu głę boko ludzki dialog. Jednak Maryja nie zwraca się do Jezu-
sa po prostu jak do człowieka, licząc na Jego wyobraźnię i goto wość niesienia 
pomocy. Powierza Ona ludzką potrzebę Jego mocy – mocy przekraczającej 
ludzkie umiejętności i zdolno ści. I tak w dialogu z Jezusem rzeczywiście wi-
dzimy Ją jako Matkę, która prosi i oręduje. Warto głębiej wsłuchać się w ten 
fragment Ewangelii, aby zrozumieć lepiej Jezusa i Maryję, ale także po to, by 
nauczyć się od Maryi prawdziwej modlitwy. Maryja nie zwraca się do Jezusa 
z konkretną prośbą. Mówi Mu jedynie: Nie mają wina ( J  2,3). Wesele w Zie-
mi Świę tej odbywało się przez cały tydzień. Uczestniczyła w nim cała wioska, 
a zatem wypijano bardzo dużo trunków. Nowożeńcy są w kłopocie i Maryja 
po prostu mówi o tym Jezusowi. Nie prosi o jakąś konkretną rzecz, a tym 
bardziej nie prosi, by Jezus okazał swoją moc, by dokonał cudu, by zrobił wino. 
Po prostu powierza sprawę Jezusowi i Jemu pozostawia decyzję, co zro bić. 
Tak więc w prostych słowach Matki Jezusa dostrzegamy dwie rzeczy: z jednej 
strony, Jej serdeczną troskę o ludzi, ma cierzyńską uwagę, pozwalającą dostrzec 
trudną sytuację dru giego człowieka. Widzimy Jej serdeczną dobroć i gotowość, 
by pospieszyć z pomocą. Oto Matka, do której od pokoleń ludzie pielgrzymu-
ją tu, do Altötting. 
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Jan Paweł II 

O Eucharystii

Od dnia Zesłania Ducha Świętego, w którym Kościół, Lud Nowego Przy-
mierza, rozpoczął swoje pielgrzymowanie ku Ojczyźnie niebieskiej, Najświętszy 
Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją.

Ecclesia de Eucharystia, 1

Zaiste, Eucharystia jest bramą nieba, która otwiera się na ziemi. Jest pro-
mieniem chwały niebieskiego Jeruzalem, który przenika cienie naszej historii 
i rzuca światło na drogi naszego życia.

Ecclesia de Eucharystia, 19

Niewiasta Eucharystii

Maryja jest Niewiastą Eucharystii w całym swoim życiu. Kościół, patrząc 
na Maryję jako na swój wzór, jest wezwany do Jej naśladowania także w od-
niesieniu do Najświętszej Tajemnicy. 

Ecclesia de Eucharystia, 53

Maryja „pierwsze tabernakulum w historii” wskazuje nam i ofi aruje Chry-
stusa, naszą Drogę, Prawdę i Życie (por. J 14,6). Jeśli „pojęcia Kościół i Eu-
charystia są ze sobą nierozerwalnie związane, to samo dotyczy Maryi i Eucha-
rystii”. 

Ecclesia de Eucharystia, 57

Orędzie na Światowy Dzień Misyjny, 2004

(…) W opisie ustanowienia Eucharystii w wieczór Wielkiego Czwartku nie 
mówi się o Maryi. Wiadomo jednak, że była Ona obecna wśród Apostołów, 
którzy „trwali jednomyślnie na modlitwie” (Dz 1,14), w pierwszej wspólnocie 
zgromadzonej po Wniebowstąpieniu w oczekiwaniu Pięćdziesiątnicy. Tej 
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obecności nie mogło oczywiście brakować podczas sprawowania Eucharystii 
wśród wiernych pierwszego pokolenia chrześcijan, z gorliwością trwających 
„w łamaniu chleba” (Dz. 2,42). 

Ecclesia de Eucharystia, 53

(…) Z matczyną troską, poświadczoną podczas wesela w Kanie, Maryja 
wydaje się nam mówić: „Nie wahajcie się, zaufajcie słowu mojego Syna. On, 
który mógł przemienić wodę w wino, ma moc uczynić z chleba i wina swoje 
Ciało i swoją Krew, ofi arując wierzącym w tej tajemnicy żywą pamiątkę swej 
Paschy, aby w ten sposób uczynić z siebie »chleb życia«”. 

Ecclesia de Eucharystia, 54

Istnieje (…) głęboka analogia pomiędzy fi at wypowiedzianym przez Ma-
ryję na słowa archanioła i amen, który wypowiada każdy wierny kiedy otrzy-
muje Ciało Pańskie. Maryja była wezwana do wiary, że ten, którego poczęła 
„za sprawą Ducha Świętego”, był „Synem Bożym” (por. Łk 1,30-35). W cią-
głości z wiarą Dziewicy tajemnica eucharystyczna wymaga od nas wiary na 
wzór wiary Dziewicy, że ten sam Jezus, Syn Boży i Syn Maryi, uobecnia się 
w całym swoim Boskoludzkim jestestwie pod postaciami chleba i wina. 

Ecclesia de Eucharystia, 55

(…) Eucharystia została nam dana, aby całe nasze życie, podobnie jak 
życie Maryi, było jednym Magnifi cat! 

Ecclesia de Eucharystia, 58

Kontemplujemy Eucharystię oczyma Maryi. 
Orędzie na Światowy Dzień Misyjny, 2004

(…) Rzec można, iż „polska droga” do Eucharystii prowadzi przez Maryję. 
Prowadzi przez wszystkie dziejowe doświadczenia Kościoła i narodu, zwią-
zane w sposób szczególny z tajemnicą Wcielenia. W Eucharystii jest z nami 
stale obecny Chrystus, „który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego 
i narodził się z Maryi Dziewicy”.

Warszawa, 8 czerwca 1987 r.

Dla nas wszystkich Jerozolima, jak wskazuje jej nazwa, jest „Miastem 
Pokoju”. Może żadne inne miejsce na świecie nie przekazuje tak sensu trans-
cendencji i Bożego wybrania, które widzimy w jej kamieniach i zabytkach 
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i w świadectwie trzech religii, żyjących obok siebie w obrębie jej murów. 
W tym współżyciu nie wszystko było lub będzie łatwe, lecz w naszych religij-
nych tradycjach musimy znajdować mądrość i wyższą motywację do zapew-
nienia zwycięstwa wzajemnego zrozumienia i serdecznego poszanowania. 
Jeżeli różne wspólnoty religijne w Świętym Mieście i w Ziemi Świętej doko-
nają postępu we współżyciu i współpracy, w przyjaźni i harmonii, będzie to 
olbrzymią korzyścią nie tylko dla nich samych, lecz dla całej sprawy pokoju 
w tym regionie. Jerozolima będzie prawdziwie Miastem Pokoju dla wszystkich 
ludzi. Wówczas wszyscy powtórzymy słowa Proroka: „Chodźcie, wstąpmy na 
Górę Pańską… Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżka-
mi”.

W tym duchu w bulli ogłaszającej Rok Jubileuszowy wyraziłem następu-
jące pragnienie:

„Oby Jubileusz przyczynił się do postępu we wzajemnym dialogu, abyśmy 
pewnego dnia mogli wszyscy – żydzi, chrześcijanie i muzułmanie – przekazać 
sobie w Jerozolimie pozdrowienie pokoju” (Inacarnationis mysterium, n.2). 
Dzięki Panu za to, że podczas niedawnej pielgrzymki do Ziemi Świętej mogłem 
z radością przekazać i otrzymać to pozdrowienie, stanowiące obietnicę kon-
taktów, które będą nas prowadzić do coraz większego i powszechnego poko-
ju. 

(Rzym Audiencja generalna, 29.11.2000 r.)
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Dla synoptyków wejście Boga-Człowieka w historię ludzkości było 
nastaniem królestwa Bożego. Tak nazywał tę nową rzeczywistość Jan 
Chrzciciel, przepowiadając, iż bliskie jest królestwo niebieskie (Mt 3,2). 

W nauczaniu Jezusa nazwa ta powracała wielokrotnie, zarówno gdy wysyłał 
apostołów na pierwsze misje (Mt 10,7), jak też kiedy sam w szeregu przypo-
wieści ukazywał słuchaczom coraz to inne aspekty nowej historii zbawienia. 
Dla Jana Ewangelisty ta nowa rzeczywistość jawi się przeważnie jako życie 
lub światłość, Paweł Apostoł zaś dostrzega ją przede wszystkim w fakcie po-
wszechnego usprawiedliwienia.

O ile wspólne księgom Nowego Testamentu jest ukazywanie trwania 
i dojrzewania Królestwa niebieskiego, o tyle refl eksja autora Apokalipsy jest pod 
tym względem wyjątkowa, odsłaniająca, w szeregu wizji nie tylko, ziemską fazę 
wspólnoty Boga i ludzi, ale także pozaziemskie dzieje jej dopełnienia.

Rozumienie zwrotu „Królestwo niebieskie” nie przedstawia już dziś trud-
ności, ale odczytanie szczegółowych aspektów tego terminu eklezjologiczne-
go w poszczególnych księgach czy choćby pojedynczych kontekstach może 
być kontrowersyjne. W odniesieniu zaś do Apokalipsy interesujące jest przede 
wszystkim pytanie, czym bogaci doktrynę eklezjologiczną specyfi czny dla tej 
księgi gatunek literacki i wokół jakich idei wiodących grupuje się jej tok nar-
racyjny. Dalej zapytać trzeba, jaki jest sens przedstawionych w Apokalipsie 
faktów, uszeregowanych według następstwa chronologicznego i według potę-
gującego się dramatyzmu wypadków. Odpowiedzieć trzeba też na pytanie, jak 
widzi Apokalipsa funkcję Jezusa w Kościele, a jak rolę i zadania ludzi.

W chwili powstania księgi rzeczywistość nowego Ludu Bożego, ukonsty-
tuowanego w społeczność Kościoła, była już faktem dokonanym. Bóg, będąc 
Panem historii (Ap 1,4), ponownie i w konkretnym czasie wszedł w historię 

Wizja Królestwa Bożego 
w Apokalipsie

BP JAN BERNARD SZLAGA
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człowieka, tym razem przez swego Syna. Apokalipsa nazywa Jezusa „świad-
kiem wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi” (1,5), a całą 
jego misję zawiera w stwierdzeniu, że On stworzył Bogu i Ojcu nowe królestwo 
kapłanów.

W Starego Testamentu miano świadka wiernego odnoszono do Jahwe 
(Jr 42,5, Ps 88,38), który jest zawsze w pełni godzien zaufania. Świadkiem 
wiernym, świadczącym o Jahwe, miał być także Izrael, zwłaszcza pośród swych 
pogańskich sąsiadów. Poprzez postać cierpiącego Sługi Jahwe z Deutero-Iza-
jasza pod wpływem technicznego znaczenia słowa, „świadek” w pierwotnym 
chrześcijaństwie stała się ono terminem określającym męczennika, a zatem 
człowieka, który swojej wierności nie wahał się przypieczętować nawet śmier-
cią1. To jest pierwszy element, którym autor Apokalipsy charakteryzuje po-
słannictwo Jezusa. Dalej, nazywa go „Pierworodnym umarłych”. W doktrynie 
Pawła (por. Kol 1,18) epitet ten oznaczał początek nowej ludzkości, która 
zaczęła się zmartwychwstaniem Jezusa, nowego Adama. Skoro to jest nowe 
życie, zatem śmierć, która do niego prowadzi, rodzi „pierworodnego”. Jest 
wreszcie Jezus „Władcą królów ziemi” (1,5) jest „Królem królów i Panem 
panujących” (19,16). Mentalność semicka nie potrafi ła sobie wyobrazić króla 
bez przynależnej mu chwały i bez ludu. Taką chwałę Jezus odbiera w sposób 
niedościgły, przewyższając innych władców, gdyż odbiera chwałę całego 
nieba.

Dobór tych trzech tytułów chrystologicznych nie jest zatem przypadkowy. 
Są one syntezą całej soteriologii nowotestamentalnej, która w męce, zmar-
twychwstaniu i uchwalebnieniu Jezusa widziała decydujący moment odkupie-
nia (por. Flp 2,6-11 ).

Dzieło Jezusa polegało jednak nie tylko na odkupieniu czy uwolnieniu 
ludzi od jarzma grzechowego, ale także – i to głównie będzie interesowało 
autora Apokalipsy – na uczynieniu odkupionych królestwem – kapłanami. 
Kiedy Jahwe zawarł z Izraelem przymierze na Synaju, partnerzy tego przy-
mierza stali się według Księgi Wyjścia (19,6) królestwem kapłanów. Izrael był 
wówczas jedynym ludem Jahwe, a jako jego własność zobowiązał się do skła-
dania mu ofi ar autentycznych, nie skażonych kultami bałwochwalczymi.

Królestwem kapłanów jest dzięki Chrystusowi nie tylko Izrael, lecz wszy-
scy, za których z czystej miłości, pełniąc misję najdoskonalszego pośrednika, 
Jezus złożył ofi arę. Lud Jahwe stał się odtąd fenomenem powszechnym, nie 
ograniczonym racjami etnografi cznymi czy geografi cznymi, a przeznaczonym 

1 A. A. Trites. j and the Martyrdom in the Apocalypse. NovTest 15:1973, s. 72-80.
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do wiecznego trwania z Bogiem, nieskrępowanego żadnymi ramami czaso-
wymi2.

U podstaw zatem apokaliptycznej doktryny o Kościele leży skonstatowanie 
faktu, iż podobnie jak niegdyś Izrael, teraz on stał się Ludem Jahwe, przejmu-
jąc jego prerogatywy i jego zadania. W tej fazie dziejów ludu Bożego nastą-
piło to za pośrednictwem Jezusa, dokładniej zaś – dzięki Jego dziełu odkupie-
nia, a nie za pośrednictwem innych ofi ar czy rytów ofi arniczych.

To jest jeden aspekt wizji Kościoła w ujęciu Apokalipsy – aspekt jego ge-
nezy oraz dziejów ziemskich i dostrzegalnych. Aspekt ten interesuje autora 
Apokalipsy w I części, obejmującej 7 listów. Kościół rozszerzył się bardzo 
szybko, m.in. także po najludniejszych okolicach Azji Mniejszej, wybór zaś 
7 stolic spośród Kościołów lokalnych, ze względu na symbolikę pełni, i za-
mkniętej całości wyrażonej tą cyfrą, suponuje, iż są one dostatecznie repre-
zentatywne dla tej części świata, stanowiąc skądinąd – jako jedna prowincja 
– także zamkniętą całość.

Intencja spojrzenia całościowego i syntetyzującego znajduje także odbicie 
w strukturze 7 listów. Charakterystyczne jest na przykład występowanie na 
przemian liczby pojedynczej („aniołowi Kościoła”) i mnogiej („co mówi Duch 
do Kościołów”):

l. poj. 2, 1. 8. 12. 18. 3, 1. 7. 14.
l. mn. 7. 11. 17. 29; 6. 13.

Jakkolwiek dotychczasowe badania nie wykazały jeszcze dostatecznie roli 
tego paralelizmu, interesującego również dla dającego się odczytać w wykre-
sie grafi cznym układu chiastycznego, wydaje się, iż suponuje on u autora 
Apokalipsy dążenie do ukazania obrazu Kościoła jako całości, wgląd zaś 
w sprawy poszczególnych gmin obraz ten ma uczytelnić i urealnić. 

Inny moment godny podkreślenia to fakt, iż Jezus nie tylko uczynił Bogu 
królestwo kapłanów, czyli Kościół, lecz także interesuje się jego losami, do-
głębnie go przenika, zna jego dobre i złe strony, wszystko zaś, co składa się 
na jego dzieje, jest pod nieustanną opieką i nadzorem Boga.

Jako dramatis persona Jezus pojawia się w Apokalipsie, w opisie widzenia 
wstępnego3. Jest podobny do Syna człowieczego, bynajmniej zatem nie jest 
samym człowiekiem. Poszczególne zaś elementy, tworzące postać niemal 

2 J. Bauer. Könige und Priester, ein heiliges Volk (Ex 19,6). BZ 2:1958, s. 283-286; 
E. Schüssler-Fiorenza. Priester für Gott. Studien zum Herrschalft- und Priestermotiv in der 
Apokalypse. Münster 1972, s. 388.

3 A. Jankowski. Apokalipsa św. Jana. Poznań 1959, s. 143-145; F. Bovon. Le Christ de 
l’Apocalypse. RTP 21:1972, z. 2, s. 68-80.
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niewyobrażalną, stają się zrozumiałe, gdy tłumaczy się je symbolicznie, zwłasz-
cza w powiązaniu z wypracowaną już symboliką apokaliptyki żydowskiej, 
reprezentowaną m.in. w księgach Daniela i Ezechiela.

Jezus ma godność kapłańską i królewską, jest wieczny i wszechwiedzący, 
jest niewzruszony i wszechwładny, transcendentny i suwerenny w swych de-
cyzjach. Jest królem, arcykapłanem i sędzią. Tak uchwalebniony i transcen-
dentny, nie przestaje być blisko swego Kościoła. Wizjoner myśl tę ukazuje 
w obrazie Syna człowieczego przechadzającego się pośród 7 świeczników 
(1,12; 2,1), które według wykładni samej Apokalipsy oznaczają 7 Kościołów 
(1,20). Trzymane zaś w ręce 7 gwiazd oznacza 7 aniołów Kościołów, ludzi 
odpowiedzialnych za religijną stronę życia swojej gminy, a zarazem bezpo-
średnio podległych władzy Chrystusa (symbol prawej ręki).

Jezus nie został wprawdzie nazwany w Apokalipsie Bogiem (nosi jedynie 
tytuł Syn Boży), działa jednak jak Bóg – jest jego Słowem (19; 13); choć po-
dobny do ludzi (1,12; 14,14), jest Panem, królem królów, świętym (3,7), jest 
alfą i omegą (1,8; 21,6). Także jako Bóg, a nie tylko jako twórca Kościoła, 
mówi Jezus do aniołów poszczególnych gmin. Autor Apokalipsy wkłada 
w usta Jezusa tę samą formułę, za pomocą której w Starym Testamencie wpro-
wadzano wypowiedzi Jahwe: koh amar – „to mówi”. Tylko dlatego, że jest 
Bogiem, może Jezus powiedzieć, iż „przenika nerki i serce” (2,23) każdego 
Kościoła, opierając na tym swoją pełną wiedzę.

Od powstania Kościoła do napisania Apokalipsy upłynęło niewiele czasu, 
ale wszystkie gminy mają już swoją historię – mają osiągnięcia, lecz także 
niepowodzenia. Zło, które już zdołało się zakorzenić w poszczególnych Koś-
ciołach, jest dziełem wrogich Chrystusowi potęg. One kuszą wyznawców 
Jezusa przewrotnymi naukami, spaczoną doktryną apostołów, łatwizną życio-
wą, mobilizując niekiedy swe siły także w otwartą i zewnętrzną walkę (2,10). 
Jezus zna źródło wszystkich cierpień Kościoła, cokolwiek się jednak dzieje, 
nie wymyka się spod Jego kontroli, wiernym zaś daje szansę wypróbowania 
stałości swych postaw. Przeciwności nie ominęły żadnej gminy, są – jakby 
wynikało z losów poszczególnych Kościołów – nieodłącznym kontekstem ich 
egzystencji. Każde jednak cierpienie i każda przeciwność są próbami dojrza-
łości Kościołów. Czasem prowadzą do ostudzenia pierwotnego zapału, niekie-
dy nawet do odstępstwa. Ci, którzy zbyt szybko zrezygnowali z walki, mogą 
liczyć jedynie na wyrok potępiający tego, który „da każdemu według czynów” 
(2,23). Ponieważ jednak są i tacy, którzy z wszystkich prób wychodzą zwy-
cięsko, stanowi to rękojmię, iż na zwycięstwo stać cały Kościół, o ile nieustan-
nie będzie umacniał wiarę, pierwotną gorliwość, odnawiając poznane niegdyś 
i przyjęte zobowiązania. Wśród upomnień, zróżnicowanych tak treścią, jak 



33

i tonem wypowiedzi, jedno powtarza się stale: „Kto ma uszy, niechaj posłyszy, 
co mówi Duch do Kościołów”. Formuła ta, stosowana w literaturze sapiencjal-
nej, wyrażała postulat ciągłej gotowości przyjmowania pouczeń. Kościół 
ziemski jest nie tylko Kościołem w drodze, ale przede wszystkim społecznoś-
cią, która, jak poucza historia gmin, musi nieustannie wyrabiać sobie z jednej 
strony postawę czujności, z drugiej – zaufania Bogu.

Próba każdego Kościoła jest bardzo ciężka, pokusy liczne i nęcące, dlatego 
Jezus woła o nawrócenie, stąd płyną jego przestrogi i pouczenia, on także 
dodaje otuchy. Kto bowiem z prób i doświadczeń wyjdzie zwycięsko, otrzyma 
niewspółmiernie więcej – drzewo życia (2,7), pełnię życia (2,11), pokarm 
życiodajny i prawo do triumfu w dniu sądu ostatecznego (2,27), niezniszczal-
ne ciało (3,5), wieczną nagrodę (3,12), współudział w królowaniu z Bogiem 
(3,21).

Kościół w swym wymiarze ziemskim i zarazem empirycznym jest zatem 
społecznością jeszcze niedoskonałą. Jest bowiem wystawiony na działanie 
wrogich potęg – samego szatana (2,13), jest w nim zatem, jeszcze miejsce na 
grzech i odstępstwa, jest także konieczność ciągłego powrotu do pierwotnych 
ideałów. Kościół jest społecznością niedoskonałą także dlatego, że w porów-
naniu z wiecznością Boga, ziemskie jego dzieje są tylko małym wycinkiem 
czasu. Jedynie Bóg trwa – jest, był i będzie, wszystko zaś inne ma trwanie 
ograniczone i czasem, i przestrzenią. Tylko zatem chwilą są także najsurowsze 
choćby prześladowania czy najbardziej wyniszczające cierpienia. Nawet jed-
nak wówczas, kiedy Kościół ma szczególne powody, by uświadomić sobie swą 
niedoskonałość, zwłaszcza kiedy wrogie potęgi zdają się odnosić zwycięstwo, 
nie pozostaje sam.

Szczegółowiej tym zagadnieniem zajmuje się autor Apokalipsy w drugiej 
części, stojącej pod znakiem tajemniczego „niebawem”, które ma ukazać nowe 
aspekty dotychczasowych wizji. To właśnie treść tej zapowiedzi jest celem 
objawienia, jakie Bóg dał słudze Janowi (1,1), aby ukazać, co ma niebawem 
nastąpić (¤ de‹ gšnesuai šn t¦cei). Zwrot ten powraca w 1,19: „napisz więc 
to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać”. Konstrukcja tej 
formuły jest wyraźnie trójczłonowa: co widziałeś, co jest, co musi się stać 
potem, i można by dojrzeć w niej typową dla Apokalipsy tendencję jednoczes-
nego ukazywania czasu przeszłego, teraźniejszego i przyszłego, tym razem 
poprzez tryb rozkazujący „napisz”, powiązaną z konkretną treścią, jaka z woli 
Boga ma znaleźć się w księdze. Tymczasem jednak rola słowa „widzieć”, 
które powraca w Apokalipsie 54 razy, jest inna4: zapowiada i wprowadza ko-

4 U. Vanni. La struttura letteraria dell’Apocalisse. Roma 1971, s. 117.
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lejny przedmiot wizji, przy czym sama wizja trwa ciągle5. W naszym tekście 
można by to przedstawić następująco: napisz, co widziałeś, zatem – co jest 
i co musi się stać. Przedmiot pierwszych wizji interesował autora w rozdziałach 
7 listów, drugich zaś w dalszej części. Na początku zatem części, w której 
opisuje „to, co musi się stać”, formuła ta powraca jeszcze raz: „wstąp tutaj, 
a to ci ukażę, co potem musi się stać”. Dodatek „potem” wydaje się nawiąza-
niem do poprzedniej części, w której autor spisał już swoje doznania, bądź też 
zwróceniem uwagi na pewne następstwo chronologiczne wydarzeń następu-
jącej potem części.

Po raz ostatni zwrot ten występuje w 22,6 w pierwszych zadaniach zakoń-
czenia księgi, gdzie autor podsumowuje swoje wizje i ich opisy, stwierdzając, 
że właśnie w tych słowach zawarł wszystko, co musi się stać niebawem. 
W zakończeniu formuła jest dosłownie powtórzona za 1,1 i wydaje się inklu-
zją całej księgi. Zbierzmy jeszcze raz wszystkie cztery formuły:

1,1 – co ma nastąpić niebawem;
1,19 – co widziałeś, i co jest, i co musi się stać potem;
4,1 – co musi się stać potem;
22,6 – co ma nastąpić niebawem.
Celem księgi było spisanie tego, co ma nastąpić niebawem (zapowiedź we 

wstępie, na początku II części i w zakończeniu), ukazał zaś to autor Apokalip-
sy w powiązaniu z tym, co już jest, ale co natychmiast zyskuje swoje „potem”. 
Czas Apokalipsy dzieli się zatem na to, co jest, i co będzie, przy czym przy-
szłość ta ma nastąpić niebawem6. 

W pierwszej części Apokalipsy akcja rozgrywała się zasadniczo na ziemi. 
Wprawdzie już wizje wstępne w pełni majestatu ukazały króla królów, który 
przechadza się między świecznikami, czyli Kościołami, ale autora intereso-
wały przede wszystkim same Kościoły, a król królów o tyle, o ile niezbędne 
było poinformowanie o jego interwencjach w doczesne sprawy „świeczni-
ków”.

Zajmijmy się zasadniczymi elementami wizji drugiej części Apokalipsy. 
Ukazuje w niej autor przede wszystkim niebo, dokładniej – chwałę, jaką 
w niebie odbiera Bóg i Baranek. Dzięki bramie otwartej w niebie wizjoner 
ogląda sferę Boskiej transcendencji. Na pierwszym planie dostrzega tron, co 

5 A. Lancelotti (Sintassi ebraica nel greco Dell’Apocalisse. T. 1: Uso delle forme verbali. 
Assisio 1964, s. 55) widzi tutaj hebrajskie qatal permansivum. Analogiczną konstrukcję znaj-
dujemy w J 4,10; por. M. Zerwick. Graecitas biblica. Ed. 5. Roma 1966, s. 154 § 456.

6 Nauka o dwóch eonach jest rysem charakterystycznym apokaliptyki starotestamental-
nej i judaistycznej. Por. J. Schreiner. Alttestamentlich-jüdische Apokalyptik. München 1968, 
s. 11-164.
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w analogicznych wizjach Ezechiela (1,26) i Izajasza (6,1) oznaczało tron Boga. 
Tron ten w wizji Apokalipsy zajęty jest przez „kogoś siedzącego”. Wydaje się, 
iż nie jest to wzmianka czysto wizjonerska, lecz koncepcja Boga, z którym 
siedzenie na tronie, czyli „tronowanie” jest nieodłącznie związane. Ponieważ 
Bóg jest niewyobrażalny, autor wyjaśnia Jego istotę porównaniami. I tak po-
równanie Jego oblicza z cennymi kamieniami i wizja tęczy mają w przybliże-
niu ukazać niektóre aspekty Jego transcendencji, np. piękno czy miłosierdzie 
(to ostatnie, zapewne w powiązaniu z opisem przymierza zawartego z Noem 
po potopie, wyrażone symbolem tęczy).

Wokół tronu gromadzą się ci, którzy w różnym stopniu mają udział w nie-
bieskiej chwale Boga, przede wszystkim więc święci Starego i Nowego Testa-
mentu (12 patriarchów Izraela i 12 apostołów), a potem 4 Zwierzęta, czyli 
w ogóle całe stworzenie7. Bóg siedzący na tronie odbiera zatem hołd od zba-
wionych i od całej natury, która zgodnie śpiewa mu chwałę, jak w Ps 8 
– i ludzie, i w ogóle wszystko, co tylko jest dziełem Bożych rąk.

Tak w zarysie przedstawia się idea przewodnia pierwszej sceny otwierają-
cej drugą część Apokalipsy. Charakterystycznym motywem literackim, który 
przewija się przez tę scenę, jest tron, wymieniony 14 razy w 10 wierszach (od 
4, 1 do 4,10). Tak częstych wzmianek nie można nie zauważyć. A dalej – god-
ny uwagi jest fakt, że słowo tron jawi się w przeróżnych konstrukcjach gra-
matycznych (w tekście greckim łączy się z 10 przyimkami, różnymi lub tymi 
samymi, lecz zmieniającymi znaczenie, zależnie od przypadku rzeczownika, 
którym rządzą). Wydaje się zatem, iż tron zarówno dzięki częstości wzmianek, 
jak i ze względu na różne konstrukcje gramatyczne, a także dzięki różnicowa-
niu ich zastosowań, jawi się jako centralny motyw literacki tej pierwszej wizji, 
a potem, pojawiając się jeszcze wielokrotnie8, stanowi jeden z motywów łą-
czących tą samą przewodnią myślą całą księgę.

Drugi moment charakterystyczny – to powiązanie tronu z ideą siedzącego 
na nim. Tron należy do króla, siedzenie zatem na tronie jest znakiem sprawo-
wania władzy królewskiej. Autor Apokalipsy używa tu zawsze formy imiesło-
wu czasu teraźniejszego, która w mentalności semickiej najlepiej wyrażała 
ideę trwania Tego, „który był, który jest i który przychodzi”, i „który żyje na 
wieki wieków” (5,8-9).

7 Jankowski, jw., s. 168.
8 Np. 5, 1. 6; 6, 16; 7, 9. 10. 11. 14. 15. 17; 8, 3; 12, 5. 11; 13, 8.11; 14, 1. 3. 4. 5. 10; 15, 

3; 16, 17; 17, 14; 4. 5. 7. 9; 21, 3. 5. 9. 14. 22. 23. 27; 22, 1; 22, 3.
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Pierwsza zatem wizja tronu, ukazując Boży majestat, odsłoniła rąbek ta-
jemnicy Jego transcendencji. Bóg został w niej przedstawiony statycznie jako 
władca, który siedzi i odbiera chwałę od innych istot. Kolejna wizja – księgi, 
już bardziej ożywiona, inicjuje wątek wydarzeń związanych z otwieraniem 
siedmiu pieczęci. Wprawdzie o treści tego obustronnie zapisanego zwoju ni-
czego się w toku akcji Apokalipsy nie dowiadujemy, ale sądząc z tego, co 
następuje, po otwarciu każdej z pieczęci zawiera ona wyroki Boże w sprawie 
świata i ludzkości, zwłaszcza jej wrogiej Bogu części, a także wyroki Boże 
dopełnienia dziejów świata i ludzkości poprzez stworzenie nowego świata 
i ustanowienie wieczystego królestwa9.

Wszystkie zaś wydarzenia będą mieć miejsce za pośrednictwem Baranka, 
który sam jedynie okazał się godny otwierania pieczęci. Obraz Baranka jest 
dopełnieniem trzech wizji wstępnych drugiej części Apokalipsy: Baranek jest 
żertwą paschalną (por. zwrot „jakby zabitego” – 5, 6); on nabył Bogu poprzez 
własną krew ludzi z każdego pokolenia i uczynił ich królestwem i kapłanami. 
Jest to zatem ten sam Chrystus, którego ukazał autor w wizji wstępnej (1,6), 
widziany tym razem już w pełnej i równej Bogu chwale: „A siedzącemu na 
tronie i Barankowi – błogosławieństwo i moc, i cześć, i chwała, i moc na wie-
ki wieków” (5,13). Słowa tej doksologii pochodzą z Iz 6,l, z tekstu opowiada-
jącego o niezwykle uroczystej chwalbie ku czci Jahwe. Baranek otrzymuje 
taką samą chwałę jak Bóg – reprezentuje zatem ten sam stopień godności 
i dostojeństwa.

Po tych wizjach wstępnych, ukazujących niebo, sceneria się zmienia. Autor 
Apokalipsy przenosi akcję na ziemię, gdzie daje znać o sobie inne królestwo 
– sił wrogich Bogu, wikłające ludzi w swoje interesy. Wizje otwierania pie-
częci są pierwszym szkicem ukazującym walkę zła z dobrem. Czterej apoka-
liptyczni jeźdźcy są prawdopodobnie wyrazem ponownej refl eksji nad biegiem 
historii pod Bożą kontrolą. Historia zna ataki przerażających sił zła (wojna, 
głód, śmierć), zna także zwycięstwa dobra. Symbol tych ostatnich widzą in-
terpretatorzy Apokalipsy w białym koniu, tak to bowiem sugeruje sam kontekst 
księgi w 19,11, gdzie na białym koniu (biały kolor jest w Apokalipsie symbo-
lem zwycięstwa) pojawia się zwycięskie Słowo – Jezus Chrystus Wierny 
i Prawdziwy (jak w 1,5).

Przeciwwagą wydarzeń, jakie dokonują się na ziemi, przeważnie naznaczo-
nych piętnem walki z przeciwnościami, jest wizja ukazująca tych, którzy mimo 
katuszy i śmierci przetrwali żywi, choć ciało zostało zabite. Męczennicy są już 

9 A. Wikenhauser. Die Offenbarung des Johannes. Regensburg 1959, s. 55.
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teraz przy Bogu – spoczywają pod ołtarzem10 jak baranki zabite na ofi arę 
i oczekujące na całopalenie. Liczba żertw nie jest jednak jeszcze dopełniona. 
Na ziemi wciąż trwa zmaganie o zwycięstwo dobra. Męczennicy, którzy już 
odpoczywają i uchwalebnieni zażywają szczęścia, wstawiają się za tymi, któ-
rzy jeszcze muszą walczyć. Ostateczne rozstrzygnięcia należą do Boga, na 
pewno wypadną na korzyść cierpiących, a kres utrapień ma już być blisko 
(„jeszcze krótki czas” – 6,11).

Obojętność Boga na zło, jakie dokonuje się w świecie, a zwłaszcza na ucisk, 
spotykający jego wyznawców, jest tylko pozorna. Cała bowiem historia zmie-
rza ku dokonaniu ostatecznego rozrachunku pomiędzy dobrem a złem. Apo-
kalipsa nazywa ten moment wielkim dniem gniewu (6,17). Otwarcie siódmej 
pieczęci, które jest bezpośrednią zapowiedzią tego dnia, nastąpi jednak później. 
Myśl bowiem autora Apokalipsy grawituje ponownie ku sprawom Kościoła 
ziemskiego. Mimo doświadczeń, jakie go spotykają, znajduje się on stale pod 
opieką Bożą, co apokaliptyczny język wyraża symbolem pieczętowania. Licz-
ba opieczętowanych jest imponująco wielka. Lud Boży zaczął się historią 
12 pokoleń izraelskich, a dzięki poszerzeniu wybraństwa także na inne narody 
osiągnął liczbę 144 tysięcy, co jako kwadrat liczby 12 pomnożony przez tysiąc 
jest symbolem wielkiego mnóstwa. Liczba ta zaś, choć już wielka, ciągle roś-
nie, gdyż do owych 144 tysięcy dołączają się ciągle ludzie z wszystkich naro-
dów i pokoleń, ludów i języków (7,9). Zjawiają się w niebie, przychodząc 
z wielkiego ucisku, utrudzeni doświadczeniami, jakie ich spotykały na ziemi, 
ale zwycięstwa ostatecznie należy do nich (7,17).

Zwycięstwo zapewnia wybranym, czyli opieczętowanym, przynależność 
do Boga i jego czynnej obecności w historii. Autor Apokalipsy wypowiada tę 
ideę symbolem 7 trąb. W Starym Testamencie trąby obwieszczały obecność 
Boga, a w Apokalipsie taką właśnie symboliką autor posłużył się już dwukrot-
nie: 1,10 i 4,1. Bóg daje o sobie znać w zjawiskach kosmicznych, daje się 
jednak także poznać w bezpośrednich i dostrzegalnych interwencjach – jak 
kiedyś przed wyjściem Izraela z Egiptu czy jak ma to nastąpić przed końcem 
świata.

W ramach tak naszkicowanej historii rozwijają się dzieje Ludu Bożego. 
W historię wkracza jednak nie tylko Bóg – władca i król, lecz dochodzą w niej 
do głosu prócz zła, o którym mówił poprzednio, także siły wrogie, demonicz-
ne, w Apokalipsie symbolizowane obrazem szarańczy. Działanie ich jest nie-
wątpliwie ograniczone: kaleczą, ale nie zabijają (9,5), mogą użądlić, ale nie 
śmiertelnie (9,10). Także i one są jedynie narzędziem w ręku Boga. Okazują 

10 Inne wzmianki o ołtarzu: 5, 8; 3. 5; 9, 13; 11, 1; 14, 18; 16, 17.
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swe działanie w rozmaity sposób – wojną, pożądliwościami, uwodzeniem, 
prześladowaniami. Faktycznie siły te tkwią w samych ludziach11, którzy ule-
gają różnym postaciom zła, przyzwalając na urzeczywistnienie się w nich 
wpływów szatana. Przywódcą tych wrogich sił jest anioł czeluści, uosobienie 
szeolu, spotykane także w literaturze sapiencjalnej12.

Elementy sił wrogich wobec wybrańców Bożych niejednokrotnie wracają 
na kartach Apokalipsy. Zatem także i w tej części księgi ukazana została kon-
frontacja dobra i zła w dziejach świata, czy dokładniej – mając na uwadze 
symbol 144 tysięcy – w dziejach Kościoła. Walka ta przebiega z różnym na-
sileniem i ma raczej charakter zmagań doraźnych, ograniczonych i czasem, 
i przestrzenią.

Największe natomiast natężenie walki dobra i zła referuje sekcja trzech 
znaków (11,15-16. 16)13. Charakterystyczne wątki narracyjne tej sekcji to smok, 
kobieta, miecz, a następnie przeciwstawienie nieba i ziemi. Narracja zaczyna 
się opisem walki kobiety ze smokiem, wyręczonego potem przez dwie bestie. 
Smok i kobieta symbolizują pierwiastek ziemski i transcendentny. Siły demo-
niczne, wcielając się w coraz ta nowe osobistości polityczne czy w splot wy-
darzeń historycznych14, prześladują Kościół. Wynik tej walki, choć zło wciąga 
do niej wszystkie siły, jest pozytywny dla Kościoła (autor mówi o tym już we 
wstępie do sekcji – 11,5), gdyż wszystko dokonuje się z wiedzą Bożą i podle-
ga Jego decyzjom. Symbolem wszystkiego, co w świecie jest pogańskie 
i wrogie Kościołowi, stanowi Babilonia, nazywana także Wielką Nierządnicą. 
Jakkolwiek usiłowalibyśmy identyfi kować ten kryptonim – z mocarstwami15 
czy władcami ziemskimi, jego wymowa wskazuje przede wszystkim, nie ne-
gując oczywiście aluzji do znanych autorowi wydarzeń historycznych, na 
wrogie Bogu potęgi. Tak bowiem, a nie jako mocarstwo polityczne, jawi się 
w Starym Testamencie Babilon, adresat prorockich zapowiedzi kary Jahwe16. 
Apokalipsa nazywa Smoka po imieniu: szatan; wprawdzie został strącony 
z nieba, ale nie zrezygnował z walki, przebierając się w coraz nowe potęgi 
i dobierając coraz to nowe środki walki.

11 Taki wniosek sugeruje bardzo interesująca konstrukcja gramatyczna, w której rodzaj 
męski („podobni”) koresponduje z nijakim („podobieństwo”); można z tego wnosić, że rze-
czywisty podmiot tego zdania też jest rodzaju męskiego. Por. G. Mussies. The Morphology of 
Koine Greek as Used in the Apocalypse of ST. John. Leiden 1971, s. 138.

12 Job 26,6; 28,22; 31,12; Prz. 15,11; 17,20.
13 Por. Vanni, jw., s. 195.
14 Por. M. Hopkins. The Historical Perspective of Apocalypse. CBQ 27:1965, s. 42-47.
15 Niektórzy w 17, 9 dopatrują się aluzji do siedmiu pagórków Rzymu.
16 Por. Jankowski, jw., s. 225.
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Życie Kościoła nie wyczerpuje się jednak na zmaganiach z prześladowa-
niami. Życie Kościoła to również ci, którzy jak owych 144 tysięcy zostali 
wykupieni z ziemi. Na walkę i prześladowanie jest narażony jedynie Kościół 
ziemski; Kościół niebieski już zażywa niezmąconego pokoju, więcej – świę-
tuje z Barankiem, śpiewając pieśń nową. Czas walki kończy się, kiedy nastę-
pują żniwa i winobranie dla królestwa niebieskiego17, które, odnawiając się co 
jakiś czas, przymnażają nowych członków Kościołowi niebieskiemu. Pełnia 
przynależności do Baranka zaczyna się urzeczywistniać już na ziemi, będąc 
jakby antycypacją zbawienia (14,1-5), poprzez wyrzeczenie, przylgnięcie do 
Chrystusa i złożenie swego życia w ofi erze dla Niego (14, 12-13).

Obraz 7 czasz i 7 plag (15,5-16,16) zbliża czytelnika do zakończenia całej 
historii zbawienia. Dokonuje się jakby nowy exodus, nowe wyjście z ziemi 
niewoli i obdarowanie ostatecznym zbawieniem (15,1-4). Ludowi wybranemu 
szatan był w stanie przeciwstawić jedynie upór i zacietrzewienie, groźbę 
i podstęp, sam jednak został dotknięty straszliwymi plagami, które dały dowód 
nieskończonej potęgi Boga18. Kierując dziejami swojego ludu, Bóg jest zawsze 
cierpliwy, ale kiedy zaczyna interweniować w jego sprawie, jawi się jako Pan 
karzący, któremu nawet największa ziemska potęga nie jest w stanie się oprzeć, 
przeciwnie – zostaje z niej jedynie ruina (16,16).

Najstraszniejszą, a przy tym ostatnią interwencją Boga w historię świata 
jest Wielki Dzień. Wrogie siły nie rezygnują do końca, przybierają coraz to 
nowe nazwy, ale cel zostaje wciąż ten sam: walka z Barankiem. Mówiąc o tej 
ostatecznej rozprawie, autor Apokalipsy podejmuje na nowo temat Wielkiej 
Nierządnicy i przeciwstawia ją Oblubienicy Baranka. Ona to właśnie w pełni 
chwały zniweczy potęgę Nierządnicy. Te dwie postacie stanowią przeciwstaw-
ne bieguny historii. Nic nie dzieje się tu jednak bez wiedzy Bożej. Apokalipsa 
powiada, że Bóg decyduje o następstwie wydarzeń, gdyż jest panem panów 
i królem królów (17,14; 19,16). Schematycznie można to przedstawić według 
takiego następstwa idei: Nierządnica – Pan panów – Oblubienica.

Zwycięstwo nad Nierządnicą i triumf Oblubienicy możliwe są tylko dlate-
go, że Baranek jest Panem panów. Kiedy jednak już wydawałoby się, że król 
królów zwyciężył ostatecznie (20,1-6) i zaprowadził swoje 1000-letnie pano-
wanie, autor jeszcze raz podejmuje wątek walki. Vanni19 jest zdania, że Apo-
kalipsa rozwija od tego miejsca (20,7-10) ideę dojrzewania zwycięstwa także 
w jego aspekcie horyzontalnym, w ramach historii ziemskiej. Zwycięstwa 

17 J. Pintard. La moisson et la vendange dans l’Apocalypse (14,14-20). „Esprit et Vie” 
82:1972, s. 374-377.

18 P. Staples. Rev. XVI 4-6 and its Vindication Formula. NovTest 14:1972, s. 380-293.
19 Jw., s. 203.
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odkupionych są bardzo cenne i liczą się wyżej aniżeli zwycięstwa szatana. 
Autor Apokalipsy oznaczał jego zwycięstwa ułamkami czasu (np. „na pięć 
miesięcy”), teraz natomiast w odniesieniu do Baranka mówi o tysiącu lat, 
posługując się liczbą niewątpliwie symboliczną, już przez Augustyna odczy-
taną jako ipsa temporis plenitudo. Jest jednak zapewne inny jeszcze sens tej 
symboliki. Na ziemi trwa walka zła z dobrem, w której czasami przeważa zło, 
to znów zwycięża dobro. Najdłużej choćby jednak trwające okresy zwycięża-
nia dobra nie są jeszcze czymś ostatecznym; póki trwa ziemia, trwać będzie 
także walka. Sam fakt istnienia Kościoła jako rzecznika dobra w ogniu naj-
cięższych walk i prześladowań jest jednym wielkim zwycięstwem, choć jesz-
cze niepełnym20.

Ostateczny triumf Kościoła nastąpi w dniu sądu ostatecznego. Wprawdzie 
umarli już od chwili swojej śmierci („już teraz” – 14,13) otrzymują nagrodę 
za swoje czyny, w pełnym jednak blasku nagroda owa zjawi się w dniu po-
nownego osądzenia wszystkich.

Dzień sądu łączy się z nowym stworzeniem21. Przemija stare niebo i stara 
ziemia, miejsce Nierządnicy-Babilonu zajmuje Oblubienica-Kościół. Obraz 
Oblubienicy nabiera ekspresji w toku ukazywania kolejnych wizji. W pierw-
szym obrazie (21,1-8) nowe Jeruzalem, które zstępuje z nieba, jawi się jak 
Oblubienica. Stopniowo jednak, zapewne w świetle tekstów Starego Testa-
mentu22, okazuje się, że nowe Jeruzalem jest Oblubienicą (21,9). Moc i piękno 
Oblubienicy zasadza się na jej bliskości z Bogiem. Drugi obraz (21,9-22,5), 
jakkolwiek robi wrażenie dubletu23 obrazu pierwszego, jest poszerzeniem 
charakterystyki elementów zasadniczych. W pierwszym obrazie, wychodząc 
od idei Miasta, autor dochodzi do idei Oblubienicy, w drugim zaś od idei Ob-
lubienicy do idei Miasta. Ta Oblubienica – to właśnie Miasto. 

Nowe miasto Jeruzalem24 jest Kościołem, a Kościół jest Oblubienicą Ba-
ranka. Poprzez Kościół Bóg zawarł z ludem czasów Nowego Testamentu 
przymierze analogiczne do zawartego w Starym Testamencie: „oni będą Jego 
ludem, a On będzie Bogiem z nimi” (21,3). Stan ten jawi się jako wiekuiste 
światło, jako ciągle trwający dzień, nieustanny hołd dla Boga i Baranka. 
Współkrólowanie z Bogiem odbywa się zatem w pełni szczęścia i przy świa-
domości, iż odniesionego zwycięstwa nic już nie cofnie. 

20 B. Kötting. Von der Naherwartung der frühen Kirche zur christlichen Hoffnung auf die 
Endzeit. [w:] Erwartung, Verheissung, Erfüllung. Würzburg 1969, s. 184-205; E. Schüssler-
Fiorenza. Die tausendjährige Herrschaft der Auferstandenen. BuL 13:1972, z. 2, s. 107-124.

21 S. Wypych. Nowe niebiosa i nowa ziemia. ACr 3:1971, s. 241.
22 Oz 2,19.21; Iz 44,6; 54,1; 61,10; Ez 16.
23 R. H. Charles. Lectures on the Apocalypse. London 1922, s. 144-154.
24 W. Thüssing. Die Vision des „Neuen Jerusalem” (Apk 22,1-22,5). TThZ 27:1968, s. 17-24.
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Tak oto, koncentrując się na wątkach zasadniczych, przedstawia się materiał 
faktografi czny Apokalipsy. Pora obecnie na syntezę teologiczną. 

Komentatorzy od dawna wyjaśniają, że dwie części Apokalipsy ukazują 
dwie fazy dziejów Kościoła – jego trwanie na ziemi i dopełnienie tego trwania 
w niebie. Można z kolei zapytać, jakie intencje przyświecały autorowi do 
stworzenia takiej koncepcji. Najprostsza odpowiedź, jaka się narzuca, to nie-
wątpliwie fakt, że chciał on dać pełny obraz Kościoła, a przecież jego dziejów 
nie można zamknąć tylko w ramach historii świata25.

To zapewne prawda, ale autor daje nie tylko obraz pełny w sensie wyżej 
wspomnianych, ale także obraz synchroniczny tak pojętej pełni. Wprawdzie 
w I części jego uwaga skupia się przede wszystkim na doczesnych losach 
Kościołów Azji Mniejszej, ale każdy z 7 listów ukazuje jednocześnie reakcję 
nieba na to, co się dzieje w poszczególnych gminach. Analogiczne w II części, 
gdzie wydaje się bardziej koncentrować na Bogu i dworze niebieskim, nie-
ustannie przerzuca myśl na tok wydarzeń ziemskich.

Ukazując ziemską i pozaziemską fazę dziejów Kościoła, autor chce dać 
także odpowiedź na pytanie o przyczynę niepowodzeń, z jakimi borykać się 
musi społeczność Ludu Bożego. Kilkakrotnie i w różnej formie powraca 
w Apokalipsie stwierdzenie faktu, iż nic się nie dzieje bez wiedzy Bożej, lecz 
że wszystko, a więc i przeciwności, spotykające Kościół, włączone są w za-
mysły Bożej ekonomii zbawienia, a Bóg wykorzystuje je wobec swego ludu 
bądź jako kryterium wierności, bądź jako narzędzie kary. Zgodnie z pogląda-
mi epoki autor Apokalipsy konstatuje, że prócz królestwa Bożego istnieje 
i działa bardzo silne królestwo zła. Potrafi  ono pozyskać nawet wiernych wyznaw-
ców Jezusa i zmobilizować przeciw Kościołowi rozmaite potęgi doczesne. 

Kościół rozwija się zatem między tymi dwiema potęgami, dobra i zła, Boga 
i szatana. Wszystkie wypadki toczą się jednak według woli Bożej i według 
jego odwiecznego postanowienia. Nawet bowiem na obóz wrogów Chrystusa 
rozciąga się panowanie Króla królów; najbliżej przy Królu jest Kościół, wokół 
zaś Niego, jakby przypuszczając szturm do Miasta świętego (20,9), rozpano-
szyli się wrogowie26. W decydującej jednak rozprawie tylko Chrystus okazuje 
się królem mocnych i wodzem zwycięskim, który gromi swych wrogów mie-
czem ust i żelazną laską (19,11-16). Apokalipsa reprezentuje zatem specyfi cz-

25 A. T. Nikolainen. Der Kirchenbegriff in der Offenbarung des Johannes. NTS 9:1962-
-63, s. 351-361; L. Cerfaux. L Eglise dans l’Apocalypse. „Recherches Bibliques” 7:1965, 
s. 111-124; R. J. McKelvey. The New Temple. The Church in the New Testament. Oxford 1969, 
s. 140-178.

26 Jankowski, jw., s. 123.
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ną historiozofi ę, według której walka jest nieodzowna, by tym wyraźniej za-
triumfował Boży majestat.

Apokalipsa jest zapewne jedną z tych ksiąg Nowego Testamentu, które 
stawiają sobie za cel wytłumaczenie opóźnienia się paruzji, zagadnienia nie-
zwykle istotnego dla Kościoła z końca I w. Paruzja została ukazana jako usta-
wiczne przychodzenie Jezusa. O ile w przypowieściach ewangelicznych za-
powiadających drugie przyjście Chrystusa dominował aspekt zaskoczenia 
wiernych, o tyle w Apokalipsie, podobnie jak i w większości nauk Jezusa, 
uwypuklony został aspekt powolnego dojrzewania dzieła Bożego do miary 
pełnej doskonałości27. Nieobecność Jezusa jest tylko pozorna, w istocie bowiem 
jest On w Kościele wciąż obecny, sam prowadzi wielkie dzieło doprowadzenia 
wiernych aż do wieńca chwały, interweniuje w sprawy Kościoła, dodaje sił do 
przeciwstawienia się wielkim wrogim zakusom. Po raz drugi w sposób wi-
dzialny zjawi się Jezus w Kościele w pełni dojrzałym. Oczekiwanie zatem na 
paruzję to wielkie dzieło dojrzewania całego Ludu Bożego28.

Mimo, że walki o utrzymanie i pogłębienie wspólnoty z Bogiem są niezwy-
kle uciążliwe, niekiedy niebezpiecznie przybierają na sile, w sumie jednak 
trwają tylko krótki czas, ponieważ odmiana ma nadjeść niebawem. Apokalip-
sa wyjaśnia zatem, iż jakkolwiek to „niebawem” trwa dość długo, w porów-
naniu wszakże z wiecznością wszystko, co dzieje się na ziemi, można wymie-
rzyć zaledwie ułamkami czasu. Tak rozumiejąc czas i doczesność, łatwiej 
wyjaśnić fenomen rzekomego opóźnienia się paruzji.

Najpełniej w majestacie króla królów jawi się Jezus w swoim Wielkim Dniu. 
W Apokalipsie jest to dzień nie tylko ostatecznego zwycięstwa Jezusa, ale też 
dzień, w którym rozpocząć się ma nowy eon, tak zdecydowanie różny od 
dotychczasowego, że z trudem można go sobie wyobrazić (por. 1 Kor 2,9). 
Niepodobna pojąć także wszystkich wydarzeń i katastrof kosmicznych, które 
temu dniowi mają towarzyszyć. Już w polemice z saduceuszami (Mk 12, 24) 
wskazał Jezus, iż to, co ma nadejść, należy do całkowicie innej i niewyobra-
żalnej sfery zjawisk. Apokalipsa mówi o tych wydarzeniach wprawdzie bardzo 
dużo, jakby czerpiąc z niedostępnej ludziom wiedzy, w istocie jednak jest to 
tylko język symbolu, w tradycji żydowskiej, głównie dzięki apokaliptyce sta-
rotestamentalnej i judaistycznej, doskonale zadomowiony29.

27 A. Janowski. Duch i Oblubienica mówią, Przyjdź (Ap 22,17). Modlitwa Kościoła 
a posłannictwo eschatologiczne Ducha Świętego. ACr 1:1969, s. 102.

28 Tamże 103.
29 R. Schnackenburg. Gottes Herrschaft und Reich. Freiburg 1961, s. 242.
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Kulminacyjnym punktem triumfu Jezusa jest niebieskie Jeruzalem. Droga 
do niego, chociaż w Apokalipsie jawi się ono „niebawem”, jest długa, obej-
muje historię i Starego, i Nowego Testamentu:

Miało ono mur wielki a wysoki,
Miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów
I wypisane imiona, które są imionami
Dwunastu pokoleń synów Izraela (21,12)
oraz
A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu,
A na nich dwanaście imion
Dwunastu apostołów Baranka (21,14).

W obrazie Jeruzalem dominuje przede wszystkim myśl o tym, że jest to 
miasto nowe. Już w literaturze starotestamentalnej30 (zwłaszcza zaś w Ez 40-44) 
i judaistycznej31 zaczęły dochodzić do głosu nadzieje związane z odnowieniem 
Jeruzalem. W Apokalipsie jest ono miastem zupełnie nowym „podarowanym” 
przez Boga, „bo pierwsze rzeczy przeminęły” (21,4c). Drugim zaś elementem 
nowym, nie mającym precedensu w literaturze judaistycznej i starotestamen-
talnej32, jest idea, że świątynię stanowi całe miasto: „Oto przybytek Boga 
z ludźmi: i zamieszka z nimi” (21,3), natomiast nie ma świątyni, do jakiej tak 
bardzo Żydzi byli przyzwyczajeni. Jej miejsce zajmuje Bóg i Baranek (21, 22).

Boża obecność w nowym Jeruzalem nie jest już zatem skrępowana świą-
tynią, przybytkiem czy arką. Dotychczas bowiem chwała Boża związana była 
wyłącznie ze świątynią jerozolimską czy, wcześniej, z przenośnym przybyt-
kiem. Już jednak w rozmowie z Samarytanką (J 4; 21. 23) Jezus oświadczył, 
że na żadnej ze znanych Żydom i Samarytanom gór nie będzie się oddawać 
chwały Bogu, lecz, jak przystoi prawdziwym czcicielom Boga, w Duchu 
i prawdzie.

Wydaje się, że ten aspekt został w Apokalipsie szczególnie mocno podkre-
ślony. Nowe Jeruzalem, ukazane w wymiarach zarówno doczesnych, jak 
i eschatologicznych33, pozbawione jest przerostów kultu świątynnego i apote-
ozy samego budynku świątynnego, gdyż brak go zupełnie w świątyni niebie-

30 Por. Iz 54,11 nn.; 60; Ag 2, 7.
31 Por. Jub 4,26; 4 Ezd 8,50; 10,54; 13,36; Hen 90,28; Henslów 55,2.
32 Por. W. Baldensperger. Das Selbstbewusstsein Jesu im Lichte der messianischen Hoff-

nungen seiner Zeit. Bd. 1: Die messianisch-apokalyptischen Hoffnungen des Judentums. 
Strassburg 1903, s. 85-86.

33 Por. Jankowski. Apokalipsa s. 272, 277, 334.
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skiej. O wejściu do nowego Jeruzalem decyduje przede wszystkim postawa 
człowieka i jego godność osobista. Ta zaś postawa decyduje o tym, że Bóg, 
z każdym zwycięzcą zawrze przymierze: „będę Bogiem dla niego, a on dla 
mnie będzie synem”. (Por. Rdz 17,7; Ps 88,27).

Nowe Jeruzalem jest syntezą całej historii zbawienia ludzkości. Do miasta 
prowadzą bowiem bramy, na których wypisane są imiona 12 pokoleń synów 
Izraela (21,12). Już w Ap 7,4 wymienił autor imiona 12 patriarchów i zgroma-
dzanej przy nich olbrzymiej rzeszy zbawionych. Tutaj bezpośrednio ze wzmian-
ką o 12 patriarchach Starego Testamentu sąsiaduje obraz 12 warstw fundamen-
tu, na których wypisane są imiona 12 apostołów Baranka. Zdaniem ogółu 
egzegetów połączenie tych dwóch liczb mówi o powszechności Kościoła, 
który jest w stanie objąć społeczność religijną obydwu Testamentów34. Wspar-
cie się zaś Kościoła na fundamencie apostołów decyduje o jego apostolskości35. 
Znamienna jest przy tym hierarchia, według której autor Apokalipsy ustawia 
obie grupy dwunastu. Choć patriarchowie (bramy) otwierają możliwość wejścia 
do nowego Jeruzalem, w rzeczywistości spoczywają oni na apostołach (fun-
dament). W myśl dwukrotnie przypomnianego stwierdzenia, że dawne czasy 
przeminęły, autor widzi jedynie apostołów u podłoża nowego miasta. Przy-
mierze zawarte z patriarchami przeminęło, bo miało stanowić jedynie fazę 
wstępną i inaugurującą lud Boży. Nowe zaś Jeruzalem, tzn. Kościół, opiera się 
już na nowych patriarchach – apostołach. Oni decydują o jedności Kościoła, 
jego trwałości i uniwersalności36. Zdaniem Bolla37, fundament stanowi tu 
określenie apostołów jako podstawowego elementu również nowego porządku 
kosmicznego, bo stare niebo i stara ziemia przeminęły (21,1).

Rola apostołów została uwydatniona w opisie poszczególnych warstw 
fundamentu i w opisie miasta, które wznosi się na fundamencie apostołów. 
Geneza biblijna obrazu, a więc sama myśl budowania nowej Jerozolimy 
z drogich kamieni38 oraz zastosowanie kamieni w pektorale arcykapłana39, 
symbolizujących dwanaście pokoleń izraelskich, daje wystarczającą przesłan-
kę do zrozumienia sensu adaptacji symboliki starotestamentalnej w Apokalip-

34 Por. O. Karrer. Die geheime Offenbarung. Einsiedeln-Köln 1948, s. 179.
35 Por. E. B. Allo. Saint Jean, L’Apocalypse. Paris 1933, s. 346; Th. Zahn. Die Offenbarung 

des Johannes. Leipzig-Erlangen 1926, s. 616.
36 Por. J. Pescheck. Geheime Offenbarung und Tempeldienst. Paderborn 1929, s. 181.
37 Aus der Offenbarung Johannes. Hellenistische Studien zum Weltbild der Apokalypse 

(Stoicheia I). Leipzig-Berlin 1914, s. 39.
38 Por. Iz 54,11-12; Ez 28,13.
39 Wj 28,20. Tylko 4 terminy określające w LXX kamienie pektorału arcykapłana nie mają 

swoich odpowiedników w Ap.
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sie. Z duchowych uzdolnień grona dwunastu apostołów Bóg buduje drogocen-
ną wiecznotrwałą, bo istniejącą również poza ziemią, budowlę Kościoła40. 

O doskonałości nowego Jeruzalem świadczy również jego kształt. Wspar-
te na dwunastowarstwowym fundamencie układa się ono w czworobok 
i tworzy bryłę sześcianu. Dla Greków bryła sześcienna była symbolem nie-
przemijającej trwałości; stąd też pitagorejczycy, m.in. Filolaos i Proklos, 
twierdzili, że ziemia jest sześcianem i dlatego nie może ulec zniszczeniu41. 
Żydom zaś obraz miasta-sześcianu kojarzył się przede wszystkim ze świątynią 
i z wyglądem miejsca najświętszego42. Jeśli zatem przyjmie się symbolikę 
sześcianu u greckich czytelników Apokalipsy, dopatrzyć się trzeba tutaj sym-
bolu trwałości Kościoła oraz jego obejmującej cały świat działalności. Odczy-
tując zaś tę samą symbolikę z czytelnikami z żydowskich kręgów kulturowych, 
podkreślić trzeba aspekt pewnego rodzaju kontynuacji idei świątyni starote-
stamentalnej, którą teraz, bez żadnego jej udziału, zastępuje nowe Jeruzalem. 
Ta zaś myśl o świątyni, zaczerpnięta z symboliki żydowskiej, jest jednocześnie 
ukazaniem perspektyw uświęcenia świata przez Kościół. 

Wydaje się, że w kontekście starotestamentalnej symboliki świątyni oraz 
w kontekście roli patriarchów w dziejach narodu wybranego symbol funda-
mentu odniesiony do apostołów bardzo wymownie podkreśla ich zadania 
w gminie nowego przymierza. Zaczęło się ono bardzo dawno z patriarchami 
dawnego Ludu Bożego, a jako takie stanowi nieodzowne przejście do nowego 
przymierza. Nowe zaś przymierze wspiera się na apostołach jako rzecznikach 
nowego wejścia Boga w historię ludzi. Głosząc posłannictwo Kościoła, stali 
się oni patriarchami nowego przymierza, które zatacza już ogólnoświatowe 
kręgi i stanowi fazę przejściową do ostatecznego jego kształtu jako przymierza 
niebieskiego. Rola świątyni jerozolimskiej jako religijnego centrum starego 
przymierza wygasła wraz z rozpoczęciem działalności Kościoła. Odtąd zaś 
cała społeczność jest świątynią, a obecności Boga w tej świątyni nic nie jest 
już w stanie przesłonić. 

40 Nie brak egzegetów, którzy sądzą, że obraz miasta – świątyni jest zapożyczeniem 
z przekonań babilońskich. Por. E. Lahmeyer. Die Offenbarung des Johannes. Tübingen 1953 
s. 170; Knopf sądzi, że Ap 21,10-22, 5 stanowi nawiązanie zarówno do apokaliptyki ży-
dowskiej, jak i do starej mitologii nieba, znanej również w środowisku babilońskim (Die 
Himmelstadt (Heinrich Festschrift). Leipzig 1914 s. 214). E. Stauffer (Teologie des Neuen 
Testaments. Genf 1945 s. 134) widzi tutaj nawiązanie do mitów zarówno babilońskich, jak 
i irańskich. Por. również H. Zimmern. Die Keilinschriften und das Alte Testament. 3. Luft. 
Berlin 1903 s. 630; W. Bousset. Die Offenbarung Johannes. Göttingen 1906 s. 446.

41 Por. Allo, jw. s. 340.
42 Por. Tamże s. 346.



Reasumując należy stwierdzić, że według Apokalipsy królestwo Boże po-
przez długą i trudną drogę dojrzewa do swego ostatecznego kształtu. Społecz-
ność Kościoła, osadzona na fali historii pomiędzy „już” i „jeszcze nie”, wciąż 
się doskonali i umacnia, poddając się osądowi słowa Chrystusowego. Na tej 
drodze, po wewnętrznym oczyszczeniu i umocnieniu, będzie też w stanie 
przyjąć i właściwie odczytać wezwanie do walki z wszystkimi przeciwnościa-
mi, także zewnętrznymi. Adresaci Apokalipsy poprzez wezwania do królestwa 
kapłanów już są współuczestnikami królestwa w Jezusie (1,9), a jednocześnie 
także dopiero proszą, by przyszedł i przeprowadził ich do niebieskiego Jeru-
zalem (22,17).

Przedruk z Królestwo Boże o Piśmie Świętym, 
red. St. Łach, M. Filipiak, Lublin 1976.
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NIGDY BEZ MARYI

1. W teologicznej rekonstrukcji postaci Dziewicy z Nazaretu, dokonanej 
w kilku mistrzowskich rozważaniach przez Josepha Ratzingera, na pierwszy 
plan wysuwają się dwa wnioski.

Pierwszy wniosek. Jasno widać, że punktem docelowym mariologii Ratzin-
gera – od początku do końca jasnej i rozumianej w najściślejszym tego słowa 
znaczeniu – jest następujące, należycie uzasadnione przekonanie: pytanie 
o Maryję jest pytaniem o chrześcijaństwo. Nie dlatego, że stanowi Ona centrum, 
lecz przez to, że ma w nim kluczowe znaczenie ze względu na wspólnotę 
życia, sens, obecność i misję, jakie miała i ma nadal z Chrystusem. Patrząc na 
Dziewicę z Nazaretu, spoglądamy na żeńską ikonę chrześcijaństwa. Dopoma-
ga nam Ona w nadaniu pierwiastkowi żeńskiemu rangi zasady i ułatwia zna-
lezienie odpowiedzi na wiele pytań: kim jest człowiek jako kobieta? Jakie jest 
teologiczne znaczenie pierwiastka żeńskiego? Czy istnieje religijny obszar 
tego pierwiastka i czy Maryja stanowi żeńską drogę do chrześcijaństwa?

Drugi wniosek. Maryja jest nam potrzebna. Więcej nawet: natychmiastowy 
powrót do Niej stanowi dla nas konieczność. To właśnie sugeruje Ratzinger, 
kiedy w Maryi upatruje szansę wyjścia z trudności, jakie w dzisiejszych czasach 
napotyka wiara. „Pobożności maryjnej mogłaby przypaść w udziale rola bu-
dzenia serca i jego oczyszczania przez wiarę”. Gdy czytamy krótką, ale treś-
ciwą i głęboką mariologię Ratzingera, nasuwa się nam jeszcze jedna myśl: nie 
możemy nie wpatrywać się w Maryję, nie możemy się do niej nie modlić i nie 
możemy Jej nie naśladować, ponieważ Ona jest stworzeniem najbardziej udu-
chowionym, umiłowaną córką Ojca, ziemską Matką „współistotnego Syna” 
(F.-X. Durrwell). Jest stworzeniem, które bardziej niż wszystkie inne podda-

Znak Niewiasty, Maryja w teologii 
Josepha Ratzingera

MICHELE GIULIO MASCIARELLI
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wało się kształtującemu je Duchowi. Jej tajemnica nas dotyczy – o nas tutaj 
chodzi. Z drugiej strony. W dziejach Kościoła Maryja była zawsze obecna 
w życiu chrześcijan i w kontrowersjach z poglądami heretyckimi. Zawsze była 
źródłem estetycznego natchnienia i obiektem refl eksji wierzących. Znamy więc 
Maryję wierzących i heretyków, Maryję sztuki i teologii, duchowości i kultu. 
Realnym problemem jest egzystencjalna odnowa relacji z Nią i większe ot-
warcie na światło Jej obecności.

2. Tematyka maryjna okazuje się owocna także dzisiaj. Tajemnica Dziewi-
cy – Matki może być tematem medytacji teologicznej przy najrozmaitszych 
okazjach. Postać Maryi wspaniale sytuuje się w wydarzeniu trynitarnym, 
w blaskach idących od Zwiastowania, w którym wyraża się moc łaski w Jej 
wiernym `tak`. Jest obecna w wydarzeniu Wcielenia, kiedy staje się Matką 
Odkupiciela; jest w samym sercu paschalnej Godziny, w której – jako `Córa 
Syjonu` – potwierdza wierność swej dziewiczo-macierzyńskiej zgody na me-
sjańskie dzieło Syna. Maryja stapia się ze światłami ognia Pięćdziesiątnicy, 
`metropolii świąt` chrześcijańskich, kiedy razem ze wspólnotą apostolską, jako 
tajemnicza ̀ matka chrzestna`, trzyma Kościół do chrztu, zanim ten przekroczy 
próg Wieczernika, aby pełnić swą misję.

Książka ta, która – jak zaznaczyliśmy we Wstępie – miała być próbą syste-
matycznego ułożenia tekstów Ratzingera według schematu obecności Maryi 
w historii zbawienia, a zwłaszcza w mesjańskim wydarzeniu Jezusa i życiu 
Kościoła, pozwala ukazać ponownie oczom wierzących postać „Maryi z Na-
zaretu i z Jerozolimy”, Niewiastę, która w wyjątkowym kontekście ludzkim 
i nadprzyrodzonym przeżywała niezwykłe doświadczenia misteryjne, jako 
model i znak zobowiązujący Kościół, w stosunku do którego Jej relacji nie 
ogranicza się do zewnętrznej optyki samego wzorca. Maryja i Kościół są 
w istocie jedną Dziewicą, jedną Oblubienicą, jedną Matką. Dlatego pełnią tę 
samą misję i są złączone ze sobą wspólnym przeznaczeniem do chwały – dla 
Kościoła jeszcze nie spełnionym, dla Niej już ukończonym, jednak również 
i dla Niej w pewnym sensie nadal otwartym, ze względu na to, że Dziewica 
jest zawsze częścią Kościoła, razem z nim pełni misję i jako Matka dopomaga 
mu w pielgrzymowaniu do trynitarnego nieba. Zachęca Kościół do ukazywa-
nia znaków tej ukrytej chwały, które w czasie Paschy Chrystus pozostawił już 
na naszej ziemi i których strzeże oraz wspiera je w rozkwitaniu i owocowa-
niu.

3. Z lektury mariologicznych tekstów Ratzingera wynika, że Maryja nie 
jest w historii zbawienia ani stworzeniem marginalnym, ani tylko gościem 
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Kościoła. Ukazuje się nam raczej jako postać historyczna i pełna łaski: jest ta-
jemniczą żeńską pieczęcią odciśniętą przez Boga na chrześcijaństwie. Podkre-
ślanie wzniosłości świętości Maryi i funkcji, które pełni w relacji do dzieła 
Chrystusa i misji Kościoła, jest u Ratzingera równoważone przez stałe akcento-
wanie bliskości Dziewicy Maryi w historii ludzi. Znaczy to, że świadomie unika 
on jak najbardziej realnego ryzyka usuwania świętej Maryi z naszego „społe-
czeństwa”, jeśli tak można powiedzieć – tak jakby Bóg, który Ją wyniósł na 
wysokości, tym samym oddalił Ją od nas i jakbyśmy w rezultacie nie mogli już 
widzieć w Niej naszej Pani. Podstawowa łaska dana Maryi jako stworzeniu 
i dziecku, pocieszająca łaska Jej dziewiczego macierzyństwa i serdeczna łaska 
jej siostrzanej postawy, wykluczają wszelkie Jej „wertykalne marginalizowanie”, tak 
samo niebezpieczne i zgubne, jak wszelkie formy wyrzucania Jej na margines.

Mariologię Ratzingera należy uznać za `mariologię integralną` (nie inte-
grystyczną!), ponieważ postaci Maryi przyznaje wyjątkowe znaczenie – także 
w bardzo ludzkim jej wymiarze, na który są wrażliwi również ludzie nieopro-
mienieni światłem świecy chrzcielnej. W opowiadaniu o życiu Maryi dzisiaj 
rzeczywiście unika się wszelkich pozorów Jej izolowania i odłączania od nas, 
dlatego nieustannie włącza się Ją w logikę innych tajemnic: 

– jako córka Boga unaocznia podstawową prawdę integralnej stworzono-
ści; 

– jako Matka – Dziewica ukazuje osobliwą i tajemniczą formę człowie-
czeństwa;

– jako siostra każdego stworzenia przypomina wspaniałe promieniowanie 
łaski.

4. I ostatnia nasuwająca się przy lekturze mariologii Ratzingera uwaga: 
uczy nas ona widzieć w Maryi:

– pełnię stworzonego człowieka;
– Wierzącą, która żyje nieustannie pod okiem Boga i w świetle oblicza 

Chrystusa;
– rzeczywistą Matkę, która ubogaca Kościół więzią relacji braterskiej 

i siostrzanej i której szczególna forma i specyfi czne zabarwienie wynika 
z tego, że jesteśmy Jej synami i siostrami;

– towarzyszkę Chrystusa (socia Salvatoris), obecną przy Nim we wszyst-
kich kluczowych momentach historii zbawienia, jako przedstawicielkę 
całej rodziny Adama;

– zwierciadło kościoła, które mu przypomina, jaka ma być jego osoba 
i jak powinien kształtować swą osobowość, aby być jak uczennica po-
dobająca się Panu;
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– świetlaną ikonę Kościoła pielgrzymującego, uczącego się od Niej drogi 
Ewangelii, którą ma kroczyć w pełnieniu swej misji budowania królestwa 
Bożego.

Tak więc teologia Ratzingera ukazuje nam świętą Maryję jako postać pro-
stą i złożoną zarazem. Jest to obraz odzwierciedlający prostotę tajemnicy Boga 
i złożoność stworzenia, które zachowuje przynależność do rodziny Adama, 
mimo iż jest Matką drugiego Adama, Syna Przedwiecznego, który dla nas, 
ludzi, i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem w Jej łonie – Przeczystej, 
Dziewicy i Matki.

5. Wreszcie – na co ciągle i dobitnie zwracaliśmy uwagę – Ratzinger uka-
zuje nam świętą Maryję jako postać włączoną w całą bogatą historię łaski, 
którą Bóg Trójjedyny zaplanował, objawił i urzeczywistnił dla ludzi. Ratzinger 
w kilku mistrzowskich rozważaniach rekonstruuje istotne rysy postaci Maryi: 
tożsamość istoty stworzonej, chrześcijańską i eklezjalną. Ta (można powiedzieć 
– rozmyślnie) szczupła mariologia ukazuje nam, że w egzystencji uczennicy 
i Matki mesjańskiej występują, w rzeczywisty i nowy sposób, najważniejsze 
motywy historii zbawienia:

– defi nitywny sens znajduje wydarzenie naszych początków (jest nową 
Ewą);

– koncentruje się w Niej tajemnica pierwszego Izraela (jest Córą Syjo-
nu);

– zostaje zapoczątkowana tajemnica drugiego Izraela (jest rodzącym się 
Kościołem).

 W tych trzech punktach, w których – sub umbra Trinitatis – mamy do 
czynienia z trzema podmiotami historii zbawienia (ludzka rodzina, Izra-
el i Kościół), Ratzinger znajduje ogniska swej opartej na wierze refl ek-
sji nad świętą Maryją, której życie jest z tego tytułu znakiem wszystkich 
tajemnic chrześcijańskich:

– tajemnicy trynitarnej (ponieważ jest wybraną córką Ojca, świętą Matką 
Syna i kochającą Oblubienicą Ducha);

– tajemnicy Wcielenia (ze względu na Jej macierzyństwo Boże);
– tajemnicy Paschy i Pięćdziesiątnicy (ponieważ była towarzyszką zbawi-

ciela pod Krzyżem i pozostawała razem z Apostołami w Wieczerniku)
– tajemnicy Kościoła (jako jego Matka i wzorzec);
– tajemnicy kresu czasów (jako już wzięta do chwały trynitarnej).

6. Teologia maryjna Ratzingera ukazuje Maryję jako żywą syntezę Ewan-
gelii Jezusa i posłannictwa dokonywanego w Jego imię. Maryja – „mikrohi-



storia zbawienia” – okazuję się nadto „mikrohistorią posłannictwa: uczy nas 
sposobu przyjmowania Słowa (Zwiastowania), Jego rodzenia (Narodzenie), 
ukazywania Go światu (Epifania), zachowywania w sercu (życie w Nazarecie), 
wierzenia Mu (obecność w Kanie), dzielenia się Nim (Nawiedzenie), wierno-
ści Słowu (Krzyż), dawania Mu świadectwa (Pięćdziesiątnica). Wiara w to, że 
jakaś matka – Matka szczególna! – pamięć i synteza całej przeszłości łaski, 
jest także „bramą łaski prowadzącą do świętej przyszłości, stanowi dla nas 
źródło niemałej pociechy”.
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Czytając zapiski autobiografi czne św. Ignacego Loyoli, dowiedziałem 
się, że gdy ważyły się losy zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską 
zakładanego przez niego towarzystwa (zwanego później Towarzystwem 

Jezusowym), św. Ignacy postanowił (w swoim stylu) dokonać w tej ważnej 
dla niego sprawie modlitewnego szturmu do Nieba, mianowicie zobowiązał 
się do odprawienia pewnej liczby Mszy św.

Do tej pory, gdy mówiłem o tej sprawie, zawsze pytałem się moich słucha-
czy, o jaką liczbę Mszy św. chodziło. Także teraz zadaję każdemu z Was to 
samo pytanie. Czynię to po to, abyście mogli i Wy także sprawdzić trafność 
swego rozeznania.

Moi dotychczasowi rozmówcy podawali najczęściej liczbę kilkudziesięciu 
lub najwyżej 200, 300 Mszy św. Raz tylko chyba ktoś podał liczbę 1000 Mszy 
św.

Teraz więc powiem Wam, jaka to była liczba w przypadku św. Ignacego: 
3000 Mszy św. Tak, słownie trzy tysiące! 

Szturm trwał chyba prawie cały rok, w końcu jednak dzięki intensywnej 
modlitwie „przebito” Niebo: Towarzystwo zostało zatwierdzone.

Przedstawiam Wam tę historię po to, aby Was także prosić, a nawet błagać, 
o włączenie się w taki „szturm”, w intencjach teraz dla nas najpilniejszych 
w Ziemi Świętej. Chodzi o zorganizowanie wieczystej Adoracji Najświęt-
szego Sakramentu w Jerozolimie, rozwój kultu Miłosierdzia Bożego na 
całym Bliskim Wschodzie, a może nawet wyproszenie – w związku z Ro-
kiem Eucharystycznym – zapowiadanego już wcześniej, zwrotu Wieczer-
nika. Nie muszę chyba Wam podkreślać, jak ważne są to sprawy.

Ta myśl przyszła mi do glowy podczas ostatniego pobytu grupy polskiej 
(na przełomie roku), dlatego, że pewne sprawy idą powoli, nieustannie się 

 „SZTURM DO NIEBA!”

O. KAZIMIERZ FRANKIEWICZ OFMCONV
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przeciągają, uniemożliwiając – niestety – wykorzystanie tak wielu możliwości 
pomnożenia dobra, a przede wszystkim, wypraszania pokoju dla tego regionu 
i całego świata. 

Oczywiście, my tutaj staramy się czynić – zdaje się wszystko – co w naszej 
mocy, aplikując wiele Mszy św., ale niestety, ciągle to za mało. Pomyślałem 
więc, że ratunek w Was, którzy jesteście w „szkole” Królowej Pokoju i jest 
Was tak pokaźna liczba.

Jeśli w przypadku „szturmu” dokonanego przez św. Ignacego, dotyczącego 
jednego tyko zgromadzenia, chodziło aż o 3000 Mszy św., to ileż więcej po-
trzeba modlitwy i ofiary, gdy chodzi o dokonanie wielkich dzieł Bożych 
w samej Ziemi Świętej, sercu Kościoła.

Wspominano mi o takich „szturmach” przeprowadzanych w Medjugoriu. 
Rzeczywiście czytałem o tym, że Matka Boża w chwilach krytycznych, 
w pierwszych latach objawień, prosiła parafi an o pomoc, o nasilenie modlitw 
i wyrzeczeń, nawet czasowo kosztem codziennych obowiązków.

Swego czasu nasunęło mi się pewne spostrzeżenie. Mianowicie, w ekono-
mii twierdzi się, że „pieniądz robi pieniądz”. Przez analogię można z całą 
pewnością powiedzieć, że – na obszarze ducha – także „łaska rodzi nową łaskę”, 
to znaczy, że wypraszając jakąś łaskę czy przyjmując darmo daną, otwieramy 
się na inne łaski, i niejako, skłaniamy Pana Boga do dalszego obdarowywania, 
ponieważ chce On nieustannie obdarowywać, jeśli tylko znajdzie serca otwar-
te (taka jest natura miłości). Właśnie takiego kalkulowania, ekonomicznego 
myślenia w sprawach duchowych nam potrzeba, bo przecież tutaj ostatecznie 
chodzi o wartość niewymierną – zbawienie nieśmiertelnych dusz.

Święty O. Maksymilian Kolbe w swoim regulaminie życia, napisanym na 
początku swego kapłaństwa, w jednym z punktów się wyraził, że nie opuści 
żadnej okazji do uczynienia dobra, a także, że nie pozostawi żadnego uczy-
nionego zła bez naprawienia go.

Święty Teresa od Dzieciątka Jezus także powiedziała, iż nie dopuści, aby 
jakaś kropla krwi wylanej dla naszego zbawienia się zmarnowała.

A hasło św. Ignacego Loyoli Ad maiorem Dei gloriam! o czym świadczy, 
jak nie o jego maksymalizmie w sprawach Bożych.

Spotkałem kiedyś młodą osobę, której gorącym pragnieniem było, co czę-
sto powtarzała, aby ocalić wszelkie dobro.

Przypowieść o zaradnym rządcy, tak się kończy: „Pan pochwalił nieuczci-
wego rządcę, że dobrze postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są 
w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości” (Łk 16,8). 
I dalej Pan Jezus mówi: „Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół 
niegodziwą mamoną, aby gdy [wszystko] się skończy, przyjęto was do wiecz-
nych przybytków” (Łk 16,9).
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Tomasz Kempis w swojej książeczce „O naśladowaniu Chrystusa” 
w usta Pana wkłada następujące słowa: „Któż tak gorliwie służy mi i mnie 
słucha, jak służą światu i panom jego? Zawstydź się Sydonie, rzekło morze; 
jeśli chcesz wiedzieć dlaczego, posłuchaj (Iz 29,4): Dla lichego stanowiska 
obiega się kawał świata, dla życia wiecznego ledwie się krok zrobi. Szuka się 
podłego zysku, kłóci haniebnie o drobny pieniążek; dla marnej rzeczy, dla 
nędznej obietnicy wielu nie waha się dzień i noc trudzić. [4] Dla dobra nie-
zmiennie trwałego, dla bezcennej nagrody, najwyższego zaszczytu i nieskoń-
czonej chwały, o hańbo! nawet małego lękają się trudu! Zawstydź się więc 
sługo leniwy, tak łatwo się skarżący! Inni skorzej szukają zguby własnej, niż 
ty swego zbawienia; cieszą się bardziej ułudą, niż ty prawdą wieczną. Oni 
w swej nadziei doznają rozczarowań, lecz moja obietnica nigdy nie zawodzi 
i temu, kto zaufał, nie pozwolę odejść z niczym. Dam, co przyrzekłem, wypeł-
nię co powiedziałem, jeżeli wiernie i do końca wytrwasz w mojej miłości. Jestem 
nagrodą dla dobrych; doświadczam mocno wszystkich pobożnych” (III, 3).

 Na początku lat dziewięćdziesiątych głosiłem rekolekcje dla Rycerstwa 
Niepokalanej w jednej z łódzkich parafi i. Spotkałem tam osobę, ocenioną przez 
księdza proboszcza jako bardzo pokorną i dlatego według niego wiarygodną. 
Jej troską była pomoc cierpiącym w czyśćcu. Używała różnych środków, aby 
wybawić ich z czyśćca. Prosiła także cierpiących w czyśćcu o pomoc w robie-
niu tańszych zakupów. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze odkładała 
i potem zamawiała za nich Msze św. 

Mówię tutaj o Mszach św., ponieważ nic innego nie idzie w parze z nimi, 
jeśli chodzi o wartość – jest to Ofi ara samego Pana Jezusa. Wiem, że obecnie 
w Polsce niełatwo jest żyć wielu rodzinom. Ale wiem także, że niektórych stać 
tutaj na większy wkład. Każdy natomiast może nas wesprzeć dodatkowym, 
pełnym uczestnictwem we Mszy św. Jeśli to czyni tylko w niedzielę (chociaż 
wiem, że będący w „szkole” Królowej Pokoju nie ograniczają się tylko do 
tego), niech idzie na Mszę św. w tygodniu. Ten, kto uczestniczy codziennie, 
może zdobyć się na ofi arę powtórnego, pełnego uczestnictwa (z przyjęciem 
Komunii św.), zgodnie z wymaganym warunkiem, tj. uczestnictwem w całej 
Mszy św.

Zresztą, cenna będzie dla nas każda modlitwa, każda ofi ara, na jaką będzie 
Was stać, i którą – przede wszystkim – wskaże Wasze serce. Ta najdoskonal-
sza motywacja – z miłości – uczyni Wasz dar pięknym i doskonałym, na-
prawdę miłym Panu Bogu. 

Gdy będziecie mieli takie nastawienie, to Pan Bóg przymnoży Wam wiele 
takich sytuacji, takich okazji, takich możliwości zyskania bezcennych łask, dla 
siebie i dla całego świata.



56

Nagrodą za Waszą wspaniałomyślność (a radosnego dawcę Pan Bóg miłu-
je) będzie świadomość współuczestnictwa w realizacji Bożych planów 
w Ziemi Świętej – Ojczyźnie naszego Zbawiciela i Jego Matki Maryi, w sercu 
naszej wiary, gdzie żyje Kościół Jerozolimski – Matka wszystkich kościołów. 
Tutaj, my chrześcijanie, mamy swoje korzenie, o czym nie powinniśmy nigdy 
zapominać, ponieważ w przeciwnym wypadku zatracimy swoją tożsamość.

Jeśli to nie będzie dla Was kłopotliwe, możecie zgłaszać do Redakcji „Echa” 
informacje o podjętych przez Was postanowieniach, abyśmy, mając orientację co 
do wielkości Waszego wkładu, lepiej wiedzieli co powinniśmy dalej czynić.

Na końcu muszę Wam powiedzieć, że widząc pilną potrzebę jak najrychlejszej 
Bożej ingerencji w pewne sprawy, prosiłem Go o dokonanie tego na podstawie 
wyproszonych w przyszłości łask. Jeśli wysłucha rzeczywiście tej prośby, to 
musimy bezwzględnie ten dług spłacić, oczywiście z wielką radością.

Wiem, że Pan Bóg wkracza w nasze życie ze swoją Wszechmocą wtedy, 
gdy my uczynimy wszystko co w naszej mocy, mając jednocześnie nieogra-
niczoną ufność w tę Jego Wszechmoc. Do przyjęcia takiej postawy – wy-
korzystania wszelkich możliwości wyproszenia Bożej łaski – gorąco Was 
zachęcam. 

Minęło już ponad dwa lata od mojej pierwszej prośby o modlitewny „szturm 
do Nieba”, w sprawie Adoracji Najświętszego Sakramentu w Jerozolimie 
i rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia w Ziemi Świętej i na całym Bliskim 
Wschodzie. Dwa lata to sporo czasu. Dlaczego zwlekałem aż tak długo z in-
formacją na ten temat?

Po napisaniu powyższej prośby, jeszcze przed wakacjami, poprosiłem 
o możliwość prowadzenia Adoracji w Kaplicy znajdującej się nad VII Stacją 
Drogi Krzyżowej. Wobec niepewności, czy dalej będę pełnił służbę w Bazy-
lice Bożego Grobu (co mi umożliwia koordynowanie Adoracji), musiałem 
poczekać na wyjaśnienie się sytuacji. Kiedy po wakacjach okazało się, że 
zostaję, niespodziewanie wskazano mi Kościół Armenów – katolików, znaj-
dujący się przy III i IV Stacji Drogi Krzyżowej, w którym już w Roku Jubile-
uszowym rozpoczęto codzienną, jednogodzinną Adorację, która potem była 
kontynuowana przez inną grupę w szerszym wymiarze godzin. Potem została 
przerwana i w międzyczasie, przez 2 lata, prowadzono w tym miejscu remon-
ty, z jednoczesnym zamiarem przygotowania dolnej Kaplicy do prowadzenia 
Wieczystej Adoracji. Zjawiliśmy się bodaj w kilka dni po poświęceniu odno-
wionych pomieszczeń. Rozpoczęcie Adoracji wyznaczono na dzień 4 paździer-
nika (2005 r.) – Uroczystość św. Franciszka z Asyżu. Faktycznie jednak, ze 
względu na obchody tej Uroczystości, rozpoczęliśmy ją w dniu następnym 
(także znaczącym) – wspomnienie św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Adoracja 
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była prowadzona od poniedziałku do piątku, od godz. 9.00 do godz. 15.30. Od 
początku marca tegoż roku mogliśmy ją rozciągnąć na wszystkie dni tygodnia 
(łącznie z niedzielą), i przedłużyć, aż do godz. 18.00.

W poprzednim roku (2006), przed kolejną rocznicą pierwszego objawienia 
obrazu Pana Jezusa Miłosiernego (22 luty), przyszła mi myśl, aby przenieść 
obraz poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II, a przeznaczony dla 
Bazyliki Bożego Grobu, do miejsca, gdzie prowadzimy Adorację. Jest on od 
tamtej pory nieustannie wystawiony do publicznej czci. O godz. 15.00 odma-
wiamy przed nim Koronkę do Bożego Miłosierdzia, prosząc także o to, aby 
mógł jak najszybciej znaleźć się w miejscu swojego przeznaczenia.

Wobec tego, że używana przez nas od samego początku monstrancja mieściła 
tylko mały komunikant, zacząłem starania o znalezienie odpowiedniej monstran-
cji. Ostatecznie nową monstrancję ufundował Klasztor Jasnogórski. Poświęcił ją 
łaciński Patriarcha Jerozolimy – H.B. Michel Sabbah, w Wielki Czwartek tegoż 
roku, przed uroczystą Mszą św. w Bazylice Bożego Grobu. Był to znaczący mo-
ment, publicznej akceptacji przez Patriarchę tego co robimy, gdyż do tej pory 
Adoracja – można powiedzieć – była prywatna, niejako „na próbę”. 

Dlaczego zwlekałem tak długo z informacją 
o skutkach Waszej modlitwy?
Po prostu był to skromny początek ważnego dzieła, a było nas niewielu. 

Praktycznie wszystko wtedy opierało się na dwóch pewnych osobach. Wszyst-
kie więc siły i wolny czas przeznaczałem na podtrzymywanie Adoracji. Przy-
jęliśmy zasadę, aby nie opierać rozwoju tego dzieła na informacjach, zachętach, 
takiej ludzkiej reklamie, ale ten rozwój oprzeć na Bożym fundamencie – mod-
litwie, i pozwoleniu, aby sam Pan Bóg, od wewnątrz, pociągał inne osoby do 
udziału w niej. Inny powód zwlekania z informacją to pragnienie, aby nie 
narazić tego dzieła, jeszcze nie umocnionego, na ataki złego z zewnątrz, na 
ludzką zazdrość itp. A to z powodu, między innymi, poprzednich, przykrych 
doświadczeń w tym względzie.

Jaki był owoc mojej prośby o modlitwę?
Przyznam się, że wobec – co najmniej – kilkunastu tysięcy czytelników 

„Echa” sądziłem, że uda się osiągnąć tę liczbę Mszy św., które ofi arował 
w intencji swego dzieła św. Ignacy Loyola – 3000. Opierając się na uzyskanych 
informacjach przypuszczam, że ta liczba poszła w setki. Oczywiście, to też nie 
mało, wiedząc, że wielu w jeszcze innej formie wspierało tę Adorację.

 Dziękuję więc za najmniejszy gest poparcia i pomocy, i podkreślam, że 
o wartości i owocności daru decyduje przede wszystkim intencja, z jaką się go 
składa, tak jak to było w przypadku ubogiej wdowy (por. Łk 21,1– 4). 
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Jakie są perspektywy, plany na przyszłość?
Oczywiście celem jest adoracja wieczysta, całodobowa. Zmierza się do 

przygotowania do adoracji kaplicy dolnej, przeznaczonej na ten cel. Jest to 
nawet konieczne na okres zimowy, dość chłodny, aby kontynuować Adorację 
w kościele. Kaplicę będzie można natomiast w tym okresie ogrzać.

Podczas mojej zeszłorocznej pielgrzymki do Medjugorie, jeden z jej uczest-
ników wyszedł z propozycją ufundowania dla Adoracji w Jerozolimie burszty-
nowej monstrancji, jako wotum dziękczynne za 25 lat Objawień Matki Bożej 
w Medjugoriu. Jej wykonania podjął się pan Drapikowski, artysta z Gdańska, 
który wykonał bursztynową sukienkę Matki Bożej Częstochowskiej. Pielgrzy-
mował już tutaj w czasie tegorocznych Świąt Wielkanocnych, aby obejrzeć 
miejsce Adoracji i zaprezentować wstępny projekt monstrancji. 

Gdy rozwiązany zostanie problem konta, podamy jego numer w celu prze-
kazywania ofi ar na ten cel. 

Teraz sprawą najpilniejszą do rozwiązania jest znalezienie sióstr zakonnych, 
które zaopiekowałyby się Adoracją.

Aby nie utracić dorobku dwóch ostatnich lat (a także i wcześniejszych 
poczynań), proszę więc o dalsze zamawianie Mszy św. w tej intencji. Jeśli 
kogoś na to nie stać, proponuję ofi arować w tej intencji Msze św. w pełni 
przeżyte – z przyjęciem Komunii św. lub wspierać to dzieło w jakikolwiek 
inny sposób, który uznacie za stosowny i bardzo owocny, np. odmawiając 
Nowenny, ofi arowując swoje cierpienia itp.

Za wspaniałomyślne włączenie się w powyższy „szturm” lub jego konty-
nuację, z góry dziękuję. Niech nagrodą będzie świadomość współuczestnictwa 
w dziele o nieskończonej wartości, i to tworzonym w Świętym Mieście – Je-
rozolimie, a także pewność, że Pan Bóg nie da się prześcignąć w hojności.

Błogosławię Was wszystkich ze Świętego miejsca
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Zbawiciela –

Informację o podjętych zobowiązaniach proszę przesyłać na moje adresy:
o. Kazimierz Frankiewicz
P.O.B. 428, 
91001 Jerusalem, 
ISRAEL
lub
frankiewicz@ofmconv.opoka.org.pl 
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Historia rozwoju 
Adoracji Najświętszego Sakramentu 

w Jerozolimie

Kiedy w Roku Jubileuszowym – poszukując swojego miejsca w Zako-
nie i Kościele – poprzez Ur Chaldejskie w Iraku dotarłem do Jerozo-
limy, dowiedziałem się tam o możliwości podjęcia służby w Bazylice 

Zmartwychwstania Pańskiego. Zelektryzowała mnie szczególnie wiadomość 
o codziennej modlitwie nocnej w tym świętym miejscu. Odczułem, że to jest 
właśnie to miejsce, którego długo poszukiwałem. Mimo że Ojciec Prowincjał 
zdecydował, iż jeszcze w końcówce Roku Jubileuszowego pojadę do Asyża, 
nie dawałem za wygraną i czyniłem zabiegi o mój wyjazd do Ziemi Świętej. 
Ostatecznie dotarłem do niej 21 października 2001 roku. Po krótkim pobycie 
w Jerozolimie i ponad miesięcznym w Betlejem, pierwszymi nieszporami 
z Uroczystości Niepokalanego Poczęcia w dniu 7 grudnia rozpocząłem swoją 
upragnioną służbę w sercu naszej wiary – Bazylice Zmartwychwstania Pań-
skiego. Mija prawie już siedem lat tej służby nieustannie w Bazylice. Ostatnio 
otrzymałem zgodę O. Kustosza Ziemi Świętej i mojego O. Prowincjała na 
dalsze 3 lata tej służby. Panu Bogu niech będą dzięki!

 Pamiętam, że kiedy zjawiłem się w Jerozolimie, ukoronowaniem tej wiel-
kiej łaski była równocześnie możliwość codziennej Adoracji Najświętszego 
Sakramentu na zakończenie dnia w tak zwanej Kaplicy Franków, która znaj-
duje się na zewnątrz Bazyliki i przylega do Kalwarii. Ta Adoracja była stop-
niowo poszerzana o większy wymiar godzin, ale niestety w marcu 2005 roku 
została ona przerwana. W międzyczasie w mniejszym wymiarze godzin stara-
liśmy się adorować Pana Jezusa w różnych miejscach: w Kaplicy Starego Domu 
Polskiego, w Kaplicy ZSMBM we Flagelacji oraz w Notre Dame. Podjęliśmy 
różne praktyki, jak codzienne pielgrzymowanie do Wieczernika – miejsca 
ustanowienia Eucharystii, nabożeństwo Drogi Krzyżowej, uczestnictwo 
w dodatkowych Mszach św. z prośbą o wznowienie i rozwój tej Adoracji we 

O. KAZIMIERZ FRANKIEWICZ OFMCONV
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właściwym miejscu. Także skierowałem apel do czytelników „Echa Maryi 
Królowej Pokoju” o modlitewny „szturm do nieba” na wzór św. Ignacego 
Loyoli. Chodziło głównie o zamawianie Mszy św. w tej intencji.

Owocem tych wszystkich starań było wznowienie 5 października 2005 roku 
Adoracji w kościele Armenów katolików, przy III i IV Stacji Drogi Krzyżo-
wej.

Na początku, przez półtora roku była prowadzona przez 5 dni w tygodniu, 
od godz. 9.00 do godz. 15.30, a od marca poprzedniego roku przez wszystkie 
dni tygodnia, od godz. 9.00 do 17.00 z wyjątkiem soboty (od godz. 11.00) 
i niedzieli (od godz. 10.00). Od 7 maja br. na zakończenie Adoracji jest odpra-
wiana Msza św.

Na początku Adoracja opierała się na wolontariuszach, którzy pełnili wo-
lontariat w różnych miejscach i w czasie wolnym wspierali Adorację. 
W związku z tym, że niełatwo było znaleźć takie dogodne wolontariaty także 
do wspierania Adoracji zrodziła się idea, aby był to wolontariat przede wszyst-
kim do kontynuowania Adoracji. Pozostało więc rozwiązanie problemu przez 
wynajęcie mieszkania. Zmieniające się wolontariuszki (głównie z Polski) 
utrzymują się przede wszystkim ze swoich skromnych emerytur. Jest także 
kilka innych osób, które dość regularnie wspierają nas w Adoracji. 

Mimo braku dogodnych warunków, pod wieloma względami do prowadze-
nia Adoracji, zdecydowaliśmy się ją rozpocząć, aby po prostu te dogodne 
warunki wyprosić sobie przez modlitwę. Zresztą, prawdziwe dzieła Boże za-
czynają się zawsze od przysłowiowego Betlejem, tzn. od bardzo skromnych, 
prostych, niepozornych początków.

Do końca nie wiemy, jaki ostatecznie kształt przyjmie to dzieło. Czy zgod-
nie z pierwotnymi zamierzeniami znajdzie się miejsce dla sióstr i ewentualnie 
wolontariuszek na posesji Armenów? Czy trzeba będzie zamieszkiwać na 
zewnątrz i dochodząc, prowadzić Adorację? Jak szybko ta Adoracja całodzien-
na przekształci się w docelową Adorację wieczystą? 

Rozwiązanie tych spraw wymaga cierpliwości, czasu, zgody na ofi arę, 
a przede wszystkim modlitwy, a także wielorakiego wsparcia z zewnątrz, po-
cząwszy od modlitewnego, a skończywszy na materialnym.

Były momenty, kiedy wobec piętrzących się trudności wydawałoby się, że 
nie do pokonania, przychodziła pokusa zmiany miejsca. Z biegiem czasu 
przekonujemy się jednak, że to miejsce jest bardzo odpowiednie do tejże Ad-
oracji. Jest umiejscowione przede wszystkim na trasie Drogi Krzyżowej, co 
powoduje, że każda grupa pielgrzymów, odprawiająca to nabożeństwo, może 
zetknąć się z Adoracją, zatrzymać. Jest obszerne i łatwo dostępne dla każde-
go.
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Dlaczego Adoracja jest tak bezcenna i konieczna?
Brak postępu w życiu wewnętrznym, mała skuteczność naszych modlitw, 

nikła owocność naszych spowiedzi wynika ze słabej jakości tych praktyk, 
spełnianych w stopniu i czasie nieproporcjonalnym do potrzeb, stanu naszego 
ducha i sytuacji zewnętrznej. Zdajemy sobie sprawę, że we współczesnym 
świecie pod każdym względem nie ma korzystnych warunków do prowadzenia 
głębokiego życia wewnętrznego: materializm, duch konsumpcyjny, szum in-
formacyjny, tempo życia. Święta Teresa z Avila twierdziła, że nie wystarczy 
jedno Zdrowaś Maryjo odmówione więcej do zyskania jakichś łask. Powinni-
śmy się modlić tak długo i tak intensywnie, aż wszystkie przeszkody w naszym 
życiu na drodze głębokiego, owocnego zjednoczenia z Panem Bogiem zosta-
ną całkowicie usunięte, przepalone żarem miłości.

Do podtrzymania i wzrostu miłości potrzebny jest czas. Jeśli się kogoś 
kocha, czy chce się go poznać i pokochać, to trzeba z nim często przebywać. 
To odnosi się przede wszystkim do poznania i rozmiłowania się w Panu Bogu. 
Wspomniana wcześniej św. Teresa kilka lat w oschłości ducha trwała konse-
kwentnie na modlitwie, ale kiedy dzięki temu doszła do stanu kontemplacji, 
to stwierdziła, że wystarczy jedna myśl o Panu Bogu, aby się na nowo rozpło-
mienić przeogromną miłością do Niego. Pamiętam jeszcze z czasów semina-
ryjnych świadectwo jednego ze współbraci, który, organizując grupę teatralną, 
poprosił o możliwość nocnej adoracji w tejże intencji. Stwierdził, że doświad-
czył namacalnej, odczuwalnej przemiany ducha, gdy wystawiając siebie na 
działanie łaski, dał jej możliwość oddziaływania na siebie. Wyrażało się to nie 
tylko w przemianie ducha, ale także w przemianie rysów twarzy.

Właśnie takie możliwości przemiany wewnętrznej daje nam adoracja. Staje-
my i trwamy przed samą Miłością i dobrze, jeśli możemy to czynić w czasie 
dostatecznie długim, o każdej porze dnia i nocy. I nie możemy uchylać się od 
tego twierdząc, że nie mamy czasu. Na pewno nie jest to kwestia czasu, ale 
kwestia miłości. Jeśli się kocha, to wszystko się zrobi w tym kierunku, aby trwać 
a jeśli się nie kocha, to wynajdzie się tysiąc powodów, aby tego nie czynić. 
Świętej s. Faustynie Kowalskiej Pan Jezus ze skargą powiedział, że ludzie na 
wszystko mają czas, ale na to, ażeby przyjść do niego po łaski, czasu nie mają.

Praca duchowa, aby była skuteczna i owocna, wymaga poważnego potrak-
towania, systematycznego i żmudnego wysiłku. Ileż to czasu i troski poświę-
camy utrzymaniu się przy życiu doczesnym, a tutaj chodzi nie tylko o to życie, 
które i tak przeminie, ale przecież o samo życie wieczne.

 W adoracji chodzi o to, aby stworzyć Panu Jezusowi właściwe warunki, 
aby nas przemieniał. Wymaga to czasu, jak wcześniej zaznaczyłem, wycisze-
nia zewnętrznego, a przede wszystkim ciszy wewnętrznej, abyśmy mogli 
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usłyszeć Jego głos, by mógł dokonywać naszej metanoi (zmiany myślenia). 
Potrzeba trwania przed Nim, by zaczerpnąć mocy do wyrażenia życiem Jego 
nauki.

Jakie motywacje przyświecają nam w konsekwentnej realizacji Bożego 
dzieła Adoracji Najświętszego Sakramentu w Jerozolimie?

Adoracja czyniona w świętym mieście Jeruzalem ma szczególny charakter 
ekspiacyjny. Stanowi wynagrodzenie za czyny tych, którzy 2000 lat temu, 
ciskając kamienie, plwociny, nieczystości, przekleństwa i złorzeczenia znie-
ważali Chrystusa – Trzykroć Świętego.

Przed laty spotkałem się ze stwierdzeniem, że matką wszystkich konfl iktów 
w świecie jest konfl ikt w Ziemi Świętej. Chyba jest w tym stwierdzeniu jakaś 
prawda. Ten rejon Bóg wybrał, aby dokonać Odkupienia świata i na pewno to, 
co tutaj się obecnie dzieje, ma wpływ na realizującą się historię zbawczą.

Zapewne ta ziemia, miejsce święte, potrzebuje – bardziej niż coraz liczniej-
szych pielgrzymów i wciąż nowych form kultu – adoracji i uwielbienia Boga 
obecnego w Najświętszym Sakramencie. Przez nieustanną, wieczystą adorację 
– w miejscu, gdzie dokonało się odkupienie ludzkości, gdzie Bóg objawił swą 
bezbrzeżną Miłość i Miłosierdzie względem ludzi – przybywający tu pielgrzy-
mi zyskają obfi tość Bożych błogosławieństw, które pogłębią w ich sercach 
wiarę i miłość. Powrócą do swych domów, niosąc pokój Chrystusowy, prze-
pełniający ich serca. 

Pod koniec ubiegłego roku kardynał Sandri – Prefekt Kongregacji dla Koś-
ciołów Wschodnich, stwierdził, że przyszłość Ziemi Świętej wiąże się nieroz-
łącznie z instytucjami działającymi na jej terytorium i z utrzymywanymi przez 
nie więzami solidarności z całym światem. Podkreślił także, że troska o kraj, 
w którym narodził się Jezus, stanowi priorytet dla Kościoła i dla wszystkich 
chrześcijan.

Zapraszam więc Was wszystkich do tej wspólnej troski o to tak ważne 
dzieło, jakim jest Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu w Mieście 
Świętym – Jerozolimie. Niech łaski, których Pan Bóg udziela w najświętszym 
miejscu naszej wiary – Bazylice Zmartwychwstania Pańskiego, spłyną na Was 
obfi cie.
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Nowa Jerozolima 
w sztuce pierwszego tysiąclecia 

Jeruzalem, ku któremu kierujemy oczy w czasie Wielkiego Postu powinno 
kojarzyć się nam z Pokojem, którego ma być przecież wcieleniem. Przez 
tysiące lat swojej historii, znanej z kart Starego i Nowego Testamentu, 

miasto to było i jest po dzień dzisiejszy areną konfl iktów i krwawych zmagań. 
Jednak właśnie to Jerozolima będącą religijnym centrum dla trzech wielkich 
monoteistycznych religii: dla chrześcijan, żydów i muzułmanów, jest też sym-
bolem przyszłego, nadchodzącego świata – Nowego Jeruzalem. 

Temat nowej, niebiańskiej Jerozolimy jest na tyle zapomniany, że jego 
zaistnienie w sztuce, w postaci Tryptyku jerozolimskiego wydaje się być dużym 
zaskoczeniem. Paruzja, powtórnie przyjście Jezusa królowała jako temat teo-
logiczny w sztuce pierwszego tysiąclecia. W późniejszym czasie zastąpiono 
wizje przychodzącego Pana, której niemal zawsze towarzyszyły obrazy Nowej 
Ziemi i Nowego Nieba tj. Nowej Jerozolimy, scenami Sądu Ostatecznego. 
W tych ostatnich sceny z potępionymi zmieniały wymowę wielu realizacji 
i kierowały ją w stronę obawy przed potępieniem, a osłabiały uszczęśliwiają-
cą wizję nieba. Brakowało w nich fi nalnej sceny uwielbienia Baranka Apoka-
liptycznego. Przykładem takiej realizacji jest Sąd Ostateczny Hansa Memlin-
ga w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Nieliczne wyjątki potwierdzały 
regułę i zarazem umykały szerokiej recepcji wśród ogółu wiernych. Wskazać 
można choćby Adoracje Baranka z Ołtarza Gandawskiego braci van Eycków. 
Jakimś substytutem mogą być tez wielkie realizacje Wniebowzięcia i Korona-
cji Maryi. Należy do nich na pewno Wielka Koronacja z pelplińskiej katedry. 
Uszczęśliwiająca wizja nieba wydaje się być pełna, gdyż Han nie pominął takich 
jej elementów jak Starców uwielbiających Trójcę Przenajświętszą czy Baranka. 
Ten ostatni jednak jest na tyle mały, że w całej potężnej kompozycji dla odbior-
cy wręcz niewidoczny. Jest to wszakże próba ukazania wizji, która nie przez 

KS. WINCENTY PYTLIK
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Chrystus tronujący kościół Św. Pudencjany, Rzym ok. 380 r.

strach przed potępieniem, ale przez piękno i wzniosłość celu zapraszała wiernych 
do wspólnoty wiary i drogi prowadzącej do niebiańskiej ojczyzny. Reasumując 
w drugim tysiącleciu niemalże zapomnieliśmy w sztuce religijnej ukazywania 
celu naszych dążeń – Nowego Nieba i Nowej Ziemi. 

Na tym tle przekaz Tryptyku przeznaczonego dla kaplicy wieczystej adora-
cji w Jerozolimie powinien stać się rozpoznawalny i czytelny, jak również 
wyznaczający świadomy powrót tego bodajże najważniejszego tematu teolo-
gicznego jakim jest powtórne przyjście Jezusa i królowanie wspólnoty kościo-
ła w nowej, niebiańskiej Jerozolimie do sztuki współczesnej. Celowym wyda-
je się zatem przypomnienie w niniejszej publikacji, mającej na celu 
wyjaśnienie ikonografi i Tryptyku Jerozolimskiego, najważniejszych, rzymskich 
realizacji wykonanych w technice mozaiki w pierwszym tysiącleciu chrześci-
jaństwa. 

Na przestrzeni wieków, zwłaszcza w pierwszym tysiącleciu temat ten był 
w sztuce bardzo rozpowszechniony. Na początku najczęściej pokazywano 
Chrystusa Tronującego właśnie w Niebiańskim Jeruzalem. Wkrótce Jezus stał 
się Panem przychodzącym na Sąd – był Jezusem Paruzji. Pierwsze wielkie 
realizacje, wykonane w technice mozaiki są częściowo zachowane i można je 
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oglądać do dziś w Rzymie m.in. w kościele św. Pudencjany (ok. 380) oraz 
w kościele Kosmy i Damiana (ok. 540). Poza główną mozaiką absydy, i to 
częściowo restaurowaną, program na łukach tryumfalnych otaczających jej 
konchę znamy tylko fragmentarycznie. Ten program ikonografi czny znamy 
z późniejszej, bo z ok. 820 roku realizacji z kościoła św. Praksedy. Powtarza 
ona, jak zresztą większość prac tamtego czasu, centralny motyw z mozaiki 
Kosmy i Damiana. W Europie to czas renesansu karolińskiego, który dawał 
impuls do powstania zjednoczonego pod berłem cesarza i tiary papieża kon-
tynentu. Restitutio imperii Romani było celem wielu pokoleń. Z tych idei 
czerpiemy do dziś. Pax Romana wydał się być sensowną alternatywą dla roz-
członkowanej i rozdartej lokalnymi waśniami Europy. Te idee animowały 
pragnienia i decyzje władzy cesarskiej, lecz niestety przez wiele stuleci pozo-
stawały w znacznej mierze snem. Dzisiejsza integracja kontynentu to jedna 
z kolejnych prób. Społeczność wierzących tymczasem zmierzała świadomie 
(wyrazem tego jest omawiany program ikonografi czny) ku innej ojczyźnie, ku 
tej zarysowanej przez św. Jan w Apokalipsie ku nowemu niebu i nowej ziemi, 
ku niebiańskiemu Jeruzalem. Na tle historycznym epoki była to próba pewnej 
systematyzacji po czasie wielkiego politycznego chaosu od upadku cesarstwa 

Chrystus Paruzji, kościół Kosmy i Damiana, ok. 540 r.
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zachodniego do koronacji Karola Wielkiego na cesarza. W Rzymie czas pa-
pieża Paschalisa (817-824) zaowocował taką obfi tością nowych kościołów 
zdobionych mozaikami, że możemy nawet mówić o renesansie Paschalisa. 
Wzorowane one były w głównej mierze na mozaice z kościoła Kosmy i Da-
miana z lat 526-540, fundacji papieża Feliksa IV. Ta ostatnia rozpoczynała 
wielki cykl kościołów dekorowanych tematem Chrystusa Paruzji, ku któremu 
apostołowie Piotr i Paweł wprowadzali świętych, których dekorowane świą-
tynie nosiły tytuł. O ile niedościgniony prawzór zakorzeniony jest jeszcze 
w sztuce antycznej i naznaczony jest jej artystycznym poziomem, o tyle póź-
niejsze realizacje wydają się być tylko próbą powtórzenia niedoścignionego 
ideału (wydaje się to niemal profetyczne dla wszelkich prób jednoczenia Eu-
ropy, płynących z inspiracji rzymskiego pokoju). O tyle program ikonografi cz-
nych i jego realizacja w kapiącej złotem mozaice, którą możemy podziwiać 
w kościele św. Praksedy, wywiera zamierzone wrażenie i wywołuje pragnienie 
dojścia do celu, jakim jest Święte Miasto Jeruzalem. 

Paruzja Chrystusa na obłokach w konsze absydy i Mury Świętego Miasta 
z zastępami świętych oddającymi cześć Barankowi, na otaczających ją ścianie 
czołowej i na łuk tryumfalny – właśnie ten temat królował w potężnych rzymskich 

Absyda z łukiem czołowym i tryumfalnym, kościół Św. Praksedy
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Łuk tryumfalny i czołowy (fragment) kościół Św. Praksedy

bazylikach pierwszego tysiąclecia, stanowiąc jedność tematyczną. Dopiero od 
XII w. pojawiają się sceny ze zbawionymi i potępionymi, które zaznamy jako 
Sąd Ostateczny. Miały one nie tyle motywować ku dobru przez piękno wizji 
nieba, co odstraszać od zła przez porażającą wizję piekła. Mimo że i one były 
zakorzenione w Piśmie Świętym Nowego Testamentu, zwłaszcza w Apokalipsie 
św. Jana, to jednak nie znajdowały odzwierciedlenia w sztuce pierwszych wie-
ków. Wiernym mieszkającym i pielgrzymującym do Rzymu patronowały wizje 
Nowego Jeruzalem – Kościoła i świata zarazem. 

Centralną postacią górnej partii absydy był Chrystus przychodzący na obło-
kach. Jego twarz przedstawiano w typie Pantokratora. Prawą rękę wznosił wy-
soko w geście błogosławieństwa. W lewej trzymał zwój (w typie Dominus legem 
dat), nieraz wyciągając ją w stronę postaci asystujących. Pierwszą parą byli 
zawsze Piotr i Paweł. Oni też byli pierwszymi adresatami słowa. Apostołowie 
wprowadzali pozostałe postaci. I tak w kościele św. Pra ksedy – były to dwie 
święte siostry – właśnie legendarna Pudenzia (Prudentia) i Prakseda córki pierw-
szego nawróconego senatora rzymskiego św. Pudensa. Po nich następowały 
żyjące postaci fundatorów w kwadratowych nimbach lub inni święci. W koście-
le św. Praksedy był to jego budowniczy – papież Paschalis. Jego Monogramy są 
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umieszczone na podspodziu dwóch łuków, otaczającego absydę łuku czołowego 
i łuku tryumfalnego przed absydą. Nad głową przychodzącego Jezusa z obłoku 
wysuwała się dłoń Ojca (manus divina) trzymająca wieniec zwycięstwa. Siedem 
postaci w konsze absydy fl ankują rosnące palmy – symbole męczeństwa. Na 
jednej z nich siedzi feniks – symbol zmartwychwstania. U podstawy tej sceny, 
na szerokim fryzie przedstawiano dwanaście baranków kroczących ku wywyż-
szonemu na małym wzgórzu Barankowi w nimbie krzyżowym. Spod tego 
wzniesienia wypływają cztery rajskie rzeki: Tygrys, Eufrat, Pichon i Giszon. 
Branki są fl ankowane przez dwa drzewa oliwne oraz dwa obrazy miast: Jeruza-
lem i nieraz też Betlejem. Mozaiki na łukach to wizje, które są częściowym 
odzwierciedleniem tekstu Apokalipsy św. Jana. Na łuku wokół absydy w meda-
lionie został przedstawiony Baranek na tronie, nad którym widnieje krzyż. Za-
równo krzyż, jak i tron są wysadzane drogocennymi gemmami. To obraz 
z jednej strony cesarskiego tronu rzymskiego i krzyża (crux gemmata), który był 
tronem dla Jezusa. U podnóża tronu znajduje się zwój. Medalion z Barankiem 
fl ankowany jest przez siedem świeczników, trzy po lewej i cztery po prawej 
stronie. Dalej następują po dwie pary Aniołów z kadzielnicami. Dekoracje gór-
nej partii łuku uzupełniają symbole czterech Ewangelistów: Marka i Mateusza 
po lewej oraz Jan i Łukasza po prawej stronie. Poniżej na szerokich płaszczyznach 
ściany czołowej widzimy 24 starców z wieńcami zwycięstwa wzniesionymi 
w stronę Baranka, po 12 z każdej strony. Starcy odziani są w białe szaty z czer-
wonymi pasami: tuniki i togi, w typie ubioru senatu rzymskiego. Całość kom-
pozycji zamyka bordiura gemm, podkreślając kształt łuku. Poza tym kompozy-
cję konchy oddziela od kompozycji ściany czołowej bordiura roślinna. W jej 
centrum, jakby zwornik, znajduje się monogram fundatora, papieża Paschali-
sa.

Na łuku tryumfalnym, poprzedzającym opisaną wyżej konchę absydy z jej 
ścianą czołową, przedstawione zostało Nowe Jeruzalem. Ma ono formę owal-
nego, eliptycznego muru wysadzanego drogimi kamieniami. Prowadzą do 
niego dwie duże bramy, pozostałe są zaznaczone symbolicznie. Pośrodku 
miasta, wywyższony ponad pozostałymi postaciami, stoi Chrystus w otoczeniu 
dwóch aniołów. Poniżej po lewej stoi Maryja i Jan Chrzciciel, a po prawej św. 
Prakseda. Po nich nastę puje 12 apostołów, po 6 z każdej strony. Ponad ich 
głowami, u bram miasta, a więc na zewnątrz kompozycji widzimy jeszcze 
jednego anioła w czerwonych szatach i dwóch proroków Starego Testamentu. 
W bramach stoją również aniołowie, którzy gestem dłoni zapraszają zbawio-
nych do wejścia. Z każdej strony miasta podchodzą do niego rzesze zbawionych 
podprowadzane każda przez jednego anioła. Anioł, przewodzący grupie po 
prawej stronie, prowadzi równocześnie dialog z Apostołami Piotrem i Pawłem. 



Powyższą scenę oddziela od niżej leżących przedstawień prosta linia. Postaci 
stoją na zielonej trawie, ubogaconej kwiatami. Nad nimi widać błękitnie niebo 
z obłokami. Poniżej linii po lewej i prawej stronie stoi na złotym tle w dwóch 
rzędach „niezliczona” rzesza zbawionych trzymających wieńce i gałązki pal-
mowe. Ta partia mozaiki jest uszkodzona przez później zainstalowane otwory 
o kształcie Aedicul. 

Patrzącemu od strony empory chórowej ukazuje się monumentalny trój-
planowy obraz rzeczy ostatecznych. Przy czym następuje swoista konwersja 
planów w stosunku do chronologii wydarzeń. Najdalej leżąca koncha prezen-
tuje chronologicznie wcześniejszy akt Paruzji. Ściana czołowa absydy przed-
stawia Adorację Baranka, a łuk tryumfalny, znajdujący się najbliżej patrzące-
go, ostateczną wizję Niebieskiego Jeruzalem – a więc miejsca wiecznego 
bytowania człowieka we wspólnocie z Bogiem.
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