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Ćwiczenie 2 do konferencji V 

„Potem wielki znak się ukazał na niebie: 

Niewiasta obleczona w słońce 

i księżyc pod jej stopami, 

a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. 

A jest brzemienna. 

I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. 

I inny znak się ukazał na niebie: 

Oto wielki Smok barwy ognia, 

mający siedem głów i dziesięć rogów 

- a na głowach jego siedem diademów. 

I ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: 

i rzucił je na ziemię. 

I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, 

ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. 

I porodziła Syna - Mężczyznę, 

który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. 

I zostało porwane jej Dziecię do Boga 

i do Jego tronu. 

A Niewiasta zbiegła na pustynię, 

gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, 

aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. 

I nastąpiła walka na niebie: 

Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. 

I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, 

ale nie przemógł, 

i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. 

I został strącony wielki Smok, 

Wąż starodawny, 

który się zwie diabeł i szatan, 

zwodzący całą zamieszkałą ziemię, 

został strącony na ziemię, 

a z nim strąceni zostali jego aniołowie. 

I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i 

królowanie Boga naszego 

i władza Jego Pomazańca, 

bo oskarżyciel braci naszych został strącony, 

ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. 

A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka 

i dzięki słowu swojego świadectwa 

i nie umiłowali dusz swych - aż do śmierci. 
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Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy! 

Biada ziemi i biada morzu - 

bo zstąpił do was diabeł, 

pałając wielkim gniewem, 

świadom, że mało ma czasu». 

A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię, 

począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę. 

I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, 

by na pustynię leciała na swoje miejsce, 

gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, 

z dala od Węża. 

A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli 

wodę jak rzekę, 

żeby ją rzeka uniosła. 

Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście 

i otworzyła ziemia swą gardziel, 

i pochłonęła rzekę, którą Smok ze swej gardzieli wypuścił. 

I rozgniewał się Smok na Niewiastę, 

i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, 

z tymi, co strzegą przykazań Boga 

i mają świadectwo Jezusa. 

I stanął na piasku [nad brzegiem] morza. ( Ap 12, 1-18) 

 

1. To jeden z podstawowych tekstów Nowego Testamentu, które objawiają nam, 

kim jest diabeł i jak jego działanie dosięga wierzących.  

Zachęcam do uruchomienia wyobraźni. Tekst jest pełen symboli, obrazów, 

nawiązań do Starego Testamentu. 

2. Niewiasta to najpierw Izrael, potem Maryja, potem Kościół. Pokazana jest pewna 

ciągłość wybrania. Zwróćmy uwagę na Smoka, który kreuje się na mocarza, 

uzurpuje władzę królewską – diademy. Pokazuje siłę – zmiata gwiazdy. Sam 

symbol smoka, obecny także w różnych mitach, baśniach i bajkach zwykle 

kojarzy się z czymś złym. Głównym celem Smoka jest zniszczenie Niewiasty i jej 

potomstwa. Najpierw chodzi o Jezusa – Mężczyznę, potem o cały Kościół.  

3. Św. Jan z jednej strony mocno podkreśla nieustępliwość i zawziętość Smoka. 

Najpierw chce pożreć Dziecko, gdy to się nie udaje, próbuje pożreć Niewiastę, gdy 

to nie dochodzi do skutku, z jego gardzieli wydobywają się wody chaosu, w końcu 

zaczyna nękać jej pozostałe potomstwo. Smok nigdy nie ustanie w walce. Tego 

musimy być świadomi. Na różne sposoby będzie próbował dopiąć swego 



3 

 

4. Z drugiej strony, i to jest najważniejsze, Bóg jest po stronie Niewiasty i nas. W 

pięknych obrazach jest to ukazane. Dane są jej skrzydła, na których ucieka na 

pustynię – nawiązanie do Izraela kroczącego do Ziemi Obiecanej – symbol 

Kościoła idącego w pielgrzymce. Jest tam żywiona – słowo Boże i sakramenty. 

Także tam Smok go dosięga. Wypuszcza ocean wody, aby zniszczyć dzieło Boże, 

ale ziemia się rozstępuje i Niewieście nic się nie dzieje.  

5. Smok nie jest wszechmocny, chociaż na takiego się kreuje. Budzi lęk. Ale ci, co 

należą do Chrystusa, nie muszą się go obawiać.  

Jak do tej pory postrzegałem złego ducha w swoim życiu? Czy nie ulegałem 

lękowi? Czy jestem świadom, że moc Ducha Świętego mnie chroni? 

 

Mt 13, 24 -30 

„Inną przypowieść im przedłożył: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, 

który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego 

nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i 

wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: 

"Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej 

chwast?" Odpowiedział im: "Nieprzyjazny człowiek to sprawił". Rzekli mu słudzy: 

"Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?" A on im odrzekł: "Nie, byście zbierając 

chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w 

czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na 

spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza"». 

1. To kolejny fundament biblijnego rozeznania. Bóg jest tym, który pierwszy sieje. Z 

Jego ziarna będzie plon. Dobro, łaska jest pierwsze. Nie ma innego Rolnika poza 

Bogiem.  

2. Nagle pod osłoną nocy pojawia się Jego nieprzyjaciel, czyli diabeł. Bóg wie o tym 

(w przeciwieństwie do sług) i panuje nad sytuacją. Dopuszcza to działanie. Jakie 

działanie? Otóż, nieprzyjaciel sieje chwast, dokładnie życicę roczną, bylinę 

łudząco podobną do pszenicy do chwili wykształcenia się kłosa. Nie chodzi o 

zwykły chwast, bo ten nie wzbudziłby niepokoju sług. Chodzi o roślinę, która też 

ma coś na kształt ziarna, tyle że szkodliwego dla człowieka. Różnicę między nimi 

widać dopiero po czasie. Z początku słudzy nie widzą między nimi różnicy. To 

piękny obraz pozorów dobra. Życica podszywa się pod pszenicę. 

3. Co jest celem nieprzyjaciela? Wzbudzić niepokój i określone działanie – usunięcie 

chwastu pod pozorem ochrony pszenicy. Czy może być coś lepszego, bardziej 

wzniosłego? Pozór dobra skłania do działania, ale też nie od razu. Najpierw musi 
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nieco dojrzeć. Nieprzyjaciel nie może jednak zniszczyć samej pszenicy, samego 

dzieła Boga. Nie jest wszechmocny. Nie jest równy Bogu. 

4. Bóg zabrania gwałtownych ruchów. I przyznaje, że rzeczywiście tylko on potrafi 

odróżnić od początku, co jest rzeczywiście pszenicą, a co nią nie jest. My nie 

znamy dobra i zła. Musimy być o tym pouczeni. Szkodliwość pozoru dobra polega 

na tym, że nam się wydaje, co należy zrobić, co jest słuszne. A możemy się mylić. 

Pszenica i życica to w przypowieści ludzie – tak wyjaśnią ją Jezus. Łatwo możemy 

pomylić pszenicę z chwastem w początkowym stadium. Żeby rozpoznać pozór 

dobra, musimy pewnych rzeczy doświadczyć. Widzimy to z upływem czasu. 

Czy potrafię zauważyć w ostatnim czasie jakąś sytuację, moje działanie, w którym 

zostałem złapany w sidła pozoru dobra? Kiedy zdałem sobie sprawę, że się pomyliłem 

na skutek niewiedzy, braku doświadczenia i tego, że mi się wydawało, iż czynię coś 

dobrego dla mojej rodziny, wspólnoty, Kościoła, społeczeństwa? Spróbuję się temu 

przyjrzeć bardziej uważnie. 


