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Wstęp 

Od samego początku stworzenia Bóg oparł swoje rządy na porządku (1Kor. 14,33),  na 

poszanowaniu wolności i wolnej woli stworzonych przez siebie istot (2Kor.3,17), a będąc 

Bogiem miłości, obdarował je najwyższym z jej rodzajów, miłością, która „nie wyrządza zła 

bliźniemu” (Rzym. 13,10). 

Jednak w pewnym momencie władza Stwórcy oraz rodzaj sprawowanych przez Niego rządów 

stały się przedmiotem sporu, który doprowadził do gwałtownego rozdźwięku pomiędzy 

Bogiem i znaczną częścią aniołów (w ostateczności także i ludzkością). Największy z aniołów 

wymówił posłuszeństwo swojemu Stworzycielowi oraz wypowiedział Mu otwartą wojnę. 

Rzucił wyzwanie rządom Bożym wskutek czego „wybuchła walka w niebie” (Obj. 12,7). Jak 

sprawozdaje Juda, aniołowie, którzy przyłączyli się do buntu, nie zachowali „swojej godności 

i opuścili miejsca dla nich przeznaczone” (Judy 1,6 BWP), aby odtąd szerzyć bunt we 

Wszechświecie. 

Dwa starotestamentowe dokumenty opisują szczegółowo pierwotny charakter, stanowisko 

oraz motywy działania przywódcy buntu w czasach, gdy służył on jeszcze Bogu w niebie (Iz. 

14,12-15; Ezech. 28,11-17). Księga Izajasza oznajmia nam jego imię (Lucyfer) i informuje, że w 

pewnym momencie zaczął on pielęgnować w sobie uczucie zazdrości i zawiści wobec Stwórcy. 

Ostatecznie podjął decyzję: „Zrównam się z Najwyższym” (Iz. 14,14). To samo opisuje także 

Księga Ezechiela, mówiąc o buntowniku: „nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od 

dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość (…) napełniłeś 

swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej (…)  Twoje serce 

było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej 

świetności (…) Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win” (Ezech. 

28,14-18)[1]. 

W ten sposób Lucyfer stał się Szatanem (przeciwnikiem), który zakwestionował prawo, rządy 

oraz charakter Boży. Nigdy przedtem nikt nie wystąpił przeciwko Bogu, lecz teraz najwyższy 

rangą anioł, istota ciesząca się największym zaufaniem Stwórcy oraz Jego aniołów, 

przeciwstawił się Mu, szerząc wokół wątpliwości oraz nieufność. Taki stan Ezechiel nazywa 

„zbezczeszczeniem świątyni” (Ezech. 28,18). 

Bóg nie od razu ukarał przywódcę buntu. Chcąc w pełni ukazać grzech, sprawiedliwość i sąd 

(Jan 16,8), obrał inną drogę rozwiązania tego problemu. Na ten moment wydalił jedynie 

Szatana oraz jego zwolenników z nieba. 

Powołując do istnienia człowieka, Bóg uczynił go „na podobieństwo” swoje, aby odzwierciedlił 

Jego charakter i aby panował. Jedynym ograniczeniem, danym mu pod groźbą śmierci, był 

zakaz spożywania z drzewa poznania dobra i zła, stojącego w pośrodku ogrodu Eden (1Mojż. 

2,16-17). Ta decyzja pokazuje, że podobnie jak aniołowie, Adam i Ewa stworzeni zostali 

istotami wolnymi, zdolnymi do podejmowania wyborów natury moralnej. 



5 
 

Tę właśnie wolność postanowił wykorzystać Szatan, aby zaszczepić w umyśle pierwszej pary 

fałszywe wyobrażenie Boga oraz zasiać te same wątpliwości, które i jego popchnęły do buntu 

(1Mojż. 3,1-6)[2]. Wiedział, że jeśli uda mu się zainfekować ich umysły, owocem tego będzie 

utrata zaufania do Stwórcy, a w konsekwencji wypowiedzenie mu posłuszeństwa. Gdy więc 

wola człowieka, jego umysł i uczucia zostały zatrute przez „węża”, poszedł on za głosem 

Szatana i zbuntował się przeciwko Bogu. W ten sposób utracił człowiek swoją wolność, 

albowiem jak mówi apostoł Paweł: „Komu człowiek ulega, tego niewolnikiem się staje" 

(Rzym. 6,16). 

Bóg zapowiedział Adamowi: „dnia, którego jeść będziesz z niego (drzewa poznania), śmiercią 

umrzesz” (1Mojż. 2,17 BG)[3]. Mimo to okazał On miłosierdzie, a wyrok wyegzekwował nie na 

ludziach, ale na zwierzęciu (1Mojż. 3,21), jednak dopiero po przeprowadzeniu szczegółowego 

dochodzenia w tej sprawie:  Adamie, gdzie jesteś? Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś 

z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Dlaczego to uczyniłeś? 

Bóg jest tym, który docieka prawdy i ustala, po czyjej stronie leży wina[4]. Występują tutaj 

wszystkie elementy formalnego procesu: popełnione przestępstwo, próba ukrycia, 

dostrzeżenie winy, przytoczenie dowodów, zaprzeczenie i obrona a w ostateczności wyrok.[5] 

Oczywiście ani Lucyfer, ani jego naśladowcy, w tym Adam i Ewa, nie rozumieli jeszcze 

wówczas prawdziwej natury grzechu (buntu) ani tego, dokąd on ich zaprowadzi. W ich 

pragnieniu uniezależnienia się od Boga, ukryta była jednak chęć pozbycia się Go, 

zdetronizowania, a ostatecznie Jego unicestwienia. Tak! Prawdziwą naturą grzechu jest wola i 

chęć zamordowania Boga. Dlatego Jezus mógł powiedzieć o Szatanie: „On był mordercą od 

początku” (Jan 8,44). Krzyż definitywnie udowodnił na oczach całego wszechświata, że jest 

to prawda. 

 

[1] Tertulian już w III w. stosuje fragment z Ezech. 28 do Szatana (Przeciwko Marcjonowi II, 

10). Podobnie wyraża się też Orygenes (Przeciw Celzusowi VI, 44), Augustyn (O królestwie 

Bożym Xl. 15), Atanazy (Przeciw Arianom I i II) i Euzebiusz (Demonstr. evang. IV,9). 

[2] Biblia sprawozdaje, że „bunt jest grzechem czarnoksięstwa” (1Sam. 15,23). Człowiek, który 

zadaje się z umysłami ulegającymi pokusie ducha buntu, natyka się na moc spirytystyczną, 

którą tylko moc Chrystusa może złamać. Jedynie On ma władzę nad elementami ciemności 

(…) Stworzenie zainfekowane zostało śmiertelnym wirusem zwanym „bunt” i chociaż słowo 

„grzech” nie występuje w tym fragmencie ani razu, to jednak znajdujemy tu pełną jego 

definicję (K. Hayden, The Shaking Among God’s Peaple, s. 98.) 

[3] „Niektórzy przyjmują, że tekst ten można tłumaczyć następująco: ‘bo gdy tylko zjesz z 

niego, na pewno umrzesz’, co zachęca do zrozumienia, że człowiek nie miał umrzeć dokładnie 

tego samego dnia, lecz że śmierć od tego dnia zaczęła wykonywać w nim swoje dzieło. Nie 

takie jest jednak brzmienie, ani znaczenie tych słów. Nie zaprzeczamy, że Adam począł 
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umierać od tego dnia. Tak się rzecz miała i były tego wyraźne objawy. Lecz byłoby rzeczą 

niebezpieczną dla tego, kto wierzy w natchnione Słowo, że Pan Bóg nie ma na myśli tego, co 

wypowiada, a szczególnie ze względu na fakt, iż podobnie wyrażał się wąż (...) Dochodzimy 

zatem do wniosku, że Adam, gdyby w tym czasie, na tym miejscu Chrystus nie stał się 

„drugim Adamem”, nie wziął na siebie ciężaru i winy grzechu, i nie ofiarował swojego życia za 

życie świata, musiałby umrzeć owego dnia.” (M. L. Andreasen, The Sanctuary Service, s. 8). 

[4] Podobne podejście obserwujemy w Bożym postępowaniu wobec Kaina (1Mojż. 4,9.10) 

oraz w związku ze zniszczeniem Sodomy i Gomory (1Mojż. 18,20-21). Większa część tych 

historii opisuje Boże śledztwo i rozważania poprzedzające wymierzenie przez Boga kary. 

Słowa „Zejdę na dół i zobaczę”, są opisem badań aktualnych faktów. Wiele wieków później, 

Nowy Testament powoła się na sąd nad Sodomą i Gomorą jako przykład Sądu Ostatecznego 

(2Piotr 2,6; Judy 7). 

[5] Na uwagę zasługuje fakt, iż w „procesie” tym dialog prowadzony jest pomiędzy Bogiem i 

ludźmi. Kiedy Ewa oskarżyła węża, należałoby się spodziewać ze strony Boga, że podejmie On 

rozmowę z wężem, jednak tego nie czyni, albowiem podsądnymi w tej sprawie są jedynie 

Adam i Ewa, nie wąż (symbol Szatana). Jego los został już przypieczętowany. Sąd nad 

Szatanem odbył się w niebie, wskutek czego został on stamtąd wyrzucony. Nie ma zatem 

powodu, aby na sąd w Edenie powoływać Szatana. 
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1. Sąd i odpowiedzialność 

Droga ratunku człowieka nie prowadziła jednak przez jego poprawę, gdyż „śmierci” nie 

można było poprawić (1Mojż. 2,17). Grzech musiał zostać najpierw osądzony, aby w 

konsekwencji mogła nastąpić wolność od śmierci. 

Jezus Chrystus przyszedł na świat nie po to, aby świat osądzić, ale aby samemu zostać przez 

niego osądzonym (Iz. 53, 8) . Objawił On Nikodemowi swoją rolę w wielkim planie zbawienia 

człowieka w następujących słowach: „Jak Mojżesz wywyższył (podwyższył) węża na pustyni, 

tak musi być wywyższony (podwyższony) Syn Człowieczy, aby każdy, kto w niego uwierzy nie 

‘musiał zostać ukarany’, ale miał życie wieczne” (Jan 3,14-15). 

Wypowiedź ta stanowi klucz do zrozumienia Bożego sądu. Bóg wziął na siebie 

odpowiedzialność osądzenia grzechu i w osobie Swego Syna sam poniósł wyrok 

wydany przeciwko grzechowi (2Kor. 5,21). 

Z tej perspektywy możemy zauważyć, że istnieją sądy tak przed, jak i po ukrzyżowaniu 

Chrystusa - sądy przedeschatologiczne i sądy eschatologiczne. Przed ogłoszeniem wyroku Bóg 

zawsze ostrzegał nieposłusznych. Kiedy nadal Go ignorowali wtedy, w Swym miłosierdziu, 

nawiedzał ich sądami, aby zwrócić ich uwagę i doprowadzić do pokuty. Przez tego rodzaju 

sądy Bóg wymagał zaprzestania ukrywania grzechów i nakazywał przynoszenie ich do Niego, 

aby mógł je zniszczyć zanim nadejdzie próba: „Kto zasłania grzechy swoje, nie poszczęści mu 

się, ale kto je wyznaje i opuszcza, miłosierdzia dostąpi” (Przyp. Sal. 28,13 BG). 

Już w czasach patriarchów wielokrotnie mamy do czynienia z tego rodzaju sądami Bożymi. 

Sądy te zawsze jednak obwarowane były określoną procedurą. Kolejność, już od upadku w 

grzech, była zawsze taka sama: (1) przestępstwo, (2) dochodzenie, (3) wyrok[1]. 

Potop 

Historia potopu, podobnie jak sprawozdanie o upadku Adama i Ewy, jest również historią 

sądu. (1) Na skutek gwałtownego zaniku prawdziwej pobożności lawinowo narasta fala zła. 

Bóg zmuszony zostaje do interwencji, jednak wcześniej postanawia dokładnie zbadać 

zaistniałą sytuację. (2) Następnie szuka On sposobu, aby ratować ludzi. Jego Duch zmaga się 

z człowiekiem[2], jednak z jego strony nie ma żadnej pozytywnej odpowiedzi. Mimo tak 

niekorzystnej dla człowieka sytuacji, Bóg postanawia dać mu jeszcze jedną szansę: „Będzie 

więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat” (1Mojż. 6,3). Jest to obraz hojności Boga w 

miłosierdzie, które ostatecznie zostaje zlekceważone. 

Po upływie tego czasu Bóg ponownie przychodzi, aby zbadać sytuację. To, co ujrzał, sprawiło, 

iż „żałował[3] Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał[4] nad tym w sercu swoim” (1Mojż. 

6,6). Wypowiedź ta nie ma nic wspólnego z obrazem mściwego Boga, szukającego zemsty. 

Jest to obraz Boga miłującego, szczodrze obdarzającego swą łaską oraz Jego wielkiego bólu 
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związanego z ustawicznym jej odrzucaniem. Bóg ostatecznie zmuszony zostaje do 

zatamowania istniejącej lawiny zła. 

W celu lepszego zrozumienia tego, co miało miejsce podczas potopu, należy przeanalizować 

hebrajskie słowo szahat. Ma ono dwa znaczenia w językach nowożytnych: zniszczyć 

 i zdeprawować. Przyjrzyjmy się, jak słowo to zostało wykorzystane w 1Mojż. 6,11-14: „Ale 

ziemia była skażona [szahat] w oczach Boga i pełna nieprawości. I spojrzał Bóg na ziemię, a 

oto była skażona [szahat], gdyż wszelkie ciało skaziło [szahat] drogę swoją na ziemi. Rzekł 

tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; 

zniszczę [szahat] je wraz z ziemią.” 

(3) Bóg zapowiada unicestwienie [szahat] tego, co już wcześniej zostało przez ludzi skażone 

[szahat]. Wydaje się mówić: „Ja dopełnię zniszczenia tego, co wy już wcześniej zniszczyliście”. 

Taka sama myśl pojawia się w Księdze Objawienia, gdzie Pan zapowiada, iż „zniszczy tych, 

którzy niszczą ziemię” (Obj. 11,18). Stwórca nigdy nie niszczy tego, co jest wartościowe (Iz. 

42,3), ale to, co zostało przez człowieka „zepsute”. Zatem to, co przedstawiał sobą świat 

przedpotopowy, było w stanie agonalnym. Bóg w swej łasce uratował to, co jeszcze dało się 

uratować. Niestety, było to jedynie kilka osób. 

Sodoma i Gomora 

Kolejnym opisem potwierdzającym, że Bóg „nie ma upodobania w śmierci bezbożnika” 

(Ezech. 33,11) i zanim zdecyduje się taki krok, najpierw dokonuje dogłębnej oceny sytuacji, 

jest historia zniszczenia Sodomy  i Gomory. 

(1) W rozmowie z Abrahamem Bóg wyraził ogromny niepokój stanem panującym w tych 

miastach: „Wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo 

ciężki” (1Mojż. 18,20). (2) W związku z tym postanawia dokładnie się temu przyjrzeć: 

„Zstąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do 

mnie, czy nie; muszę to wiedzieć” (1Mojż. 18,21). Jak widzimy, na tym etapie nie ma jeszcze 

mowy o jakimkolwiek zniszczeniu. Słowa: „muszę to wiedzieć” świadczą o tym, z jaką 

rzetelnością Bóg gromadzi informacje o domniemanym przestępstwie. 

Wraz z nastaniem wieczoru dwaj aniołowie wysłani przez Boga weszli do Sodomy. Jeszcze tej 

samej nocy jej mieszkańcy udowodnili swoim postępowaniem, że krzyk dochodzący do Boga 

przeciwko temu miejscu był w pełni uzasadniony (1Mojż. 19,9). Zepsucie moralne obywateli 

Sodomy stało się realnym zagrożeniem nie tylko dla przybyłych tam aniołów, ale także dla 

mieszkającego w tym mieście Lota oraz jego rodziny. (3) Aniołowie wyprowadzili ich zatem z 

miasta, a o świcie Bóg unicestwił mieszkańców Sodomy i Gomory zsyłając na nich ogień z 

nieba. Dokonało się to w oparciu o materiał dowodowy, jaki zgromadził On za pośrednictwem 

wysłanych tam aniołów. 

W rozmowie, jaką wcześniej przeprowadził Abraham z Bogiem odnośnie Sodomy i Gomory, 

możemy zauważyć, że nie był on w pełni przekonany o miłosiernym charakterze Boga: „Czy 
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rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym?” (1Mojż. 18,23). Abraham stanął 

tutaj w roli obrońcy miasta w oparciu o swoje najlepsze zrozumienie sprawiedliwości, a Bóg 

przychylił się do jego prośby. 

Zarówno historia potopu, jak i zniszczenia Sodomy i Gomory, mają ogromne znaczenie 

symboliczne. Stały się one bowiem, w nauczaniu Jezusa, przykładem czasów ostatecznych 

(Łuk. 17,26-32). W obydwu przypadkach, podobnie jak podczas upadku Adama i Ewy, 

dostrzec możemy te same elementy: popełnione przestępstwo, dostrzeżenie winy, uzyskanie 

dowodów oraz wyrok. Jednak, czy taki sposób podejścia do problemu grzechu 

charakteryzował Boga na przestrzeni całego Starego Testamentu? 

Czasy Mojżesza 

Po wyprowadzeniu narodu wybranego z Egiptu na pustynię doszło tam, za sprawą Mojżesza, 

do ustanowienia nad Izraelem sędziów (2Mojż. 18,13-26). Uczyniono ich przełożonymi nad 

ludem, aby sądzili w każdym czasie Izraela, a jedynie ważniejsze sprawy, co do których byłyby 

nadal wątpliwości, miano przedstawiać Mojżeszowi. Była to pierwsza instytucja powołana do 

istnienia w Izraelu, która w imieniu Boga i w oparciu o Jego Zakon miała rozstrzygać wszelkie 

kwestie sporne (5Mojż. 1,16-17). 

Jednak, zaraz po wybudowaniu Przybytku i ustanowieniu służby kapłańskiej, Bóg rozdzielił 

urząd sędziowski w Izraelu na trzy części: (1) W miejsce Mojżesza, ustanowił najwyższym 

sędzią najwyższego kapłana. Od tej pory Sąd Najwyższy zasiadał w świątyni (5Mojż. 

17.8-13). Następnie powołane zostały do istnienia sądy niższych instancji: (2) „sądy 

okręgowe” w miastach ucieczki, składające się z pewnej grupy kapłanów tam 

zamieszkujących[5] (3) oraz „sądy rejonowe” we wszystkich pozostałych miejscowościach, 

składające się z urzędujących w nich sędziów, instytucji ustanowionej przez Mojżesza (5Mojż. 

16,18). 

Jeżeli po „wysłuchaniu” oraz „należytym zbadaniu” sprawy (5Mojż. 17,4), sędziowie niższych 

instancji nie potrafili jej rozstrzygnąć, to Pan polecił im przyjść z tym problemem do 

Świątyni. Wówczas najwyższy kapłan, kapłan-sędzia oraz sędzia z danego terenu wspólnie 

podejmowali decyzję, a od wyroku, który wówczas wydali, nie było już odwołania. To był 

ostateczny sąd: „Postąpisz zgodnie z pouczeniem, jak cię pouczą, i zgodnie z prawem, jak oni 

orzekną (...) A jeśli ktoś w zuchwalstwie swoim nie usłucha kapłana, będącego tam na służbie 

u Pana, Boga twego, lub sędziego, to ten człowiek poniesie śmierć, i wyplenisz to zło z Izraela” 

(5Mojż. 17,11-12). Wyrok orzekany był nie tylko w sprawach religijnych, ale również i 

cywilnych, np.: podejrzenie o niewierność (4Mojż. 5,11-31), przelew krwi, roszczenia 

majątkowe, obrażenia cielesne itp. (5Mojż. 17,8-13). 

Czasy Sędziów 

Krótko po osiedleniu się w Ziemi Obiecanej (po śmierci Jozuego i jego pokolenia), Izrael 

popadł w bałwochwalstwo, wskutek czego opuścili oni Boga swoich ojców, chodząc za innymi 
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bogami, oraz odstąpili od Jego nakazów, łamiąc w ten sposób postanowienia przymierza 

zawartego na Synaju. To doprowadziło do sytuacji, w której ustanowiony wówczas system 

sądowniczy, mający chronić obywateli, praktycznie przestał spełniać powierzone mu zadanie. 

Mimo to Bóg nie unieważnił go. Z uwagi na brak możliwości egzekwowania prawa, zmuszony 

został do powołania do istnienia, niezależnie od już istniejących instytucji 

sędziowskich, szczególnych sędziów w Izraelu. Byli to przeważnie bohaterowie wojenni, 

powoływani przez Boga do ratowania ludu z rąk ich oprawców. Pismo Święte sprawozdaje, że 

ilekroć powołany został taki sędzia, „to Pan był z tym sędzią”. Fakt ten uznawany był przez 

cały naród (Sędz. 2,8-23). Słowo Boże nazywa ich mosziah, tzn. wybawca[6]. 

Wraz z upływem czasu kompetencje tego urzędu poszerzone zostały o dzieło jednania ludu z 

Bogiem (1Sam. 2,25). Taką rolę pełnił Heli, o którym Pismo Święte sprawozdaje, że „przez 

czterdzieści lat był sędzią w Izraelu” (1Sam. 4,18), a następnie Samuel, ostatni sędzia, o 

którym czytamy, że „był sędzią w Izraelu przez całe swoje życie” (1Sam. 7,15). 

Czasy królów 

Kolejna zmiana nastąpiła w czasach Samuela, kiedy to Izrael zapragnął mieć króla, aby to on 

ich sądził (1Sam. 8,5). Do tej pory sędzią ich był Bóg. Najwyższy kapłan, sprawujący w 

świątyni funkcję sędziego, pełnił ją jedynie w Jego imieniu. Z kolei ustanawiani przez Niego 

sędziowie pełnili ją lokalnie przez pewien czas. To była zasadnicza różnica, oddzielająca Izrael 

od innych narodów, jednak po wybraniu sobie króla sąd nad Izraelem przeszedł w jego 

ręce[7]. I chociaż Samuel miał uzasadnione pretensje do ludu, że wzgardzili oni Bogiem, aby 

Ten „nie był królem nad nimi” (1Sam. 8,7), to Bóg uszanował ich wybór. Odtąd król miał 

przejąć obowiązki, które do tego czasu były w kompetencji sędziów, i w imieniu Boga 

sprawować sąd w Izraelu[8]. 

Dawid 

Dawid był w pełni świadomy roli, jaką Bóg-Sędzia odgrywał w Izraelu. Kiedy Pan wydał Saula 

w jego ręce, nie uczynił mu nic złego. Odciął jedynie skrawek jego płaszcza na dowód, że nie 

ma względem króla złych zamiarów (1Sam. 24,3-23). Jednak słowa, które wówczas 

wypowiedział do Saula, są niezwykle ważne: 

„Niech Pan rozsądzi między mną a między tobą i niech ci odpłaci Pan za mnie, lecz ręka moja 

nie podniesie się na ciebie (…) Niech tedy PAN BĘDZIE SĘDZIĄ i rozsądzi między mną a 

między tobą, niech zobaczy i ujmie się za sprawą moją, i odda mi sprawiedliwość przed tobą” 

(1Sam. 24,13.16)[9]. 

Dawid doskonale zdawał sobie sprawę, że Bóg-Sędzia jest sprzymierzeńcem uciśnionych: 

„My, bowiem musimy umrzeć i jesteśmy jak woda rozlana po ziemi, której nie da się już 

zebrać; Bóg jednak nie odbiera życia, ale obmyśla sposoby, jakby skazanego wygnańca 

sprowadzić z powrotem” (2Sam. 14,14); oraz że jest Bogiem łaskawym, a Jego sąd jest 
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powodem do radości dla Jego ludu (2Sam. 22). W taki sam sposób miał również postępować 

król, czego nie można było powiedzieć o Saulu. 

Bóg nie zrzekł się swojego panowania. Nadal pozostawał prawdziwym Królem oraz Sędzią w 

Izraelu, a Dawid był narzędziem w Jego rękach. W swoich psalmach przedstawia on Boga 

sądu zarówno jako wybawcę, jak i mściciela (Ps. 18,48.49; 58,12; 94,1-6.22.23; 149,4.7.9; 

itp.)[10]. I choć taki obraz Boga może wydawać się dość szokującym dla współczesnego 

czytelnika, to jednak, jak trafnie zobrazował to J. B. Doukhan, „nie da się zachęcić lwa, by 

pozwolił odejść jagnięciu. Aby uratować jagnię, trzeba pokonać lwa. Dlatego też hebrajskie 

słowo tsedaka, które oznacza „prawość”, wskazuje na ukaranie agresora, ale jednocześnie 

oznacza „miłość”, gdyż wskazuje na wyzwolenie uciśnionego i przywrócenie go do życia”[11]. 

Jest to wymowny obraz Boga. Być sędzią, sądzić oznacza zdaniem Dawida ratować. Tylko 

wówczas, gdy człowiek nie chciał przyjąć ofiarowywanego mu wybawienia, przychodził sąd w 

jego negatywnej formie. 

Jako prorok (Dz. Ap. 2,30) Dawid opisał także wizję Sądu Ostatecznego: „Lecz Pan trwa na 

wieki, ustawia na sąd tron swój. Sądzić będzie świat sprawiedliwie, bezstronnie osądzać 

ludy” (Ps. 9,8-9). Nieodzownym elementem tego sądu jest tron: „Zasiadłeś na tronie sędziego 

sprawiedliwego (...) Wszak tam postawione są trony sądu, trony domu Dawidowego” (Ps. 9,5; 

122,5). 

Kiedy władzę objął Salomon, syn Dawida, kazał on wybudować specjalną salę „gdzie odbywał 

sądy, a wiec salę sądową” (1Król. 7,7). Sala ta nazwana została również „salą tronową”. Jest to 

niezwykle ważna informacja, ponieważ w tym miejscu po raz pierwszy w Piśmie Świętym, ale 

nie ostatni, tak jednoznacznie połączono tron z sądem. Idea ta zostanie później wyraźnie 

rozwinięta w Księdze Daniela: „A gdy patrzyłem, postawiono trony i usiadł Sędziwy (...) Jego 

tron jak płomienie ogniste (...) zasiadł sąd i otworzono księgi” (Dan. 7,9-10); a swoje 

uwieńczenie znajdzie w Księdze Objawienia: „I zaraz popadłem w zachwycenie. A oto tron stał 

w niebie, na tronie zaś siedział ktoś [Bóg] (…) A wokoło tronu dwadzieścia cztery trony, a na 

tych tronach siedzących dwudziestu czterech starców” (Obj. 4-5). Wszystkie te teksty 

wskazują na cudowną wręcz jedność wielu autorów w opisywanym przez nich zagadnieniu 

sądu. 

Prorocy 

W każdej z ksiąg proroczych odnaleźć można fragmenty, które poruszają zagadnienia 

związane z sądem: bądź o charakterze lokalnym, bądź też globalnym. 

Prorok Izajasz rozpoczyna swą księgę opisem moralnego upadku Izraela (Iz. 1,21) oraz 

zapowiedzią sądu (w. 27). Obietnica złożona Izraelowi przez Boga w kontekście tego sądu 

brzmi: „I przywrócę ci twoich sędziów jak niegdyś” (w. 26). Przypomniana została tutaj 

pozytywna rola, jaką sędziowie odegrali w Izraelu w przeszłości. Ci nowi sędziowie, nazwani 

także „książętami”, mieli stanąć na straży czystości moralnej ludu. Izajasz pisze, iż będą oni 

„jak kryjówka przed wiatrem i jak schronienie przed ulewą, jak strumienie wód na suchym 
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stepie, jak cień potężnej skały w ziemi spragnionej” (Iz. 32,2). Nie są oni narzędziami pomsty, 

ale są narzędziami wybawienia: „Pan jest naszym sędzią (...) On nas wybawi” (Iz. 32,22). 

Dzieło to, według Izajasza, miało dokonać się w świątyni (Iz. 6,1)[12]. Tam Bóg, Król i Sędzia, 

„zmyje brud córek syjońskich i usunie plamy krwi z Jeruzalemu tchnieniem sądu” (Iz. 4,4), a 

sąd ten wywyższy Go na oczach całego wszechświata (Iz. 5,16). 

Wielokrotnie w tej księdze sąd łączony jest z potrzebą sprawiedliwości, którą ostatecznie ma 

zaprowadzić Mesjasz: „Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja 

dusza ma upodobanie. Złożę na niego Ducha mego, a On obwieści narodom sąd” (Iz. 42,1 - 

cytowany wg Mat. 12,18). Izajasz podkreśla, że sprawiedliwość osiągalna jest jedynie przy 

pomocy sądu (Mat. 12,20)[13]. 

W Księdze Ezechiela możemy zobaczyć, jak w praktyce wypełnił się  sąd nad Izraelem  (Ezech. 

5,8). Ponieważ wydanie wyroku wymagało rozpatrzenia każdego przypadku indywidualnie, 

Bóg przybył na Swoim tronie na sąd do świątyni w Jerozolimie (Ezech. 8,1-11,23). Sąd ten 

przedstawiony został w symbolu anioła wyposażonego w przybory do pisania, za pomocą 

których czynił on znak na czołach ludzi, oddzielając w ten sposób prawych od niegodziwych 

(Ezech. 9,4). 

Ezechiel wymienia Noego, Daniela i Joba jako czołowe postacie związane z sądem (Ezech. 

14,14-20). Wskazuje on na trzy płaszczyzny boskiego sądu, od ogólnego do szczególnego: nad 

ziemią (Noe), nad ludem izraelskim (Daniel), nad rodziną i jednostką (Job)[14]. 

Księga Daniela uznaje sąd za najważniejsze wydarzenie[15]. Według jednego z Midraszy, Bóg 

ujawnił Danielowi przeznaczenie Izraela oraz datę Sądu Ostatecznego: „Aż do dwóch tysięcy 

trzystu wieczorów i poranków, a będzie oczyszczona świątynia” (Dan. 8,14 BJW)[16]. 

Podobnie jak u Izajasza (Iz. 6,1), również w Księdze Daniela świątynia odgrywa istotną rolę; 

tam bowiem, w niebiańskiej „sali tronowej”, odbywa się Sąd Ostateczny (Dan. 7,9.10.13.14). 

Ostatnie wyroki i sądy wychodzą z Bożej świątyni (Obj. 15,5-8)[17]. Oczyszczenie świątyni 

starotestamentowej było głównym elementem wielkiego Dnia Sądu - yom kippur. „W tym 

dniu bowiem zostanie dokonane przebłaganie za was, aby was oczyścić. Od wszystkich 

waszych grzechów będziecie oczyszczeni przed Panem” (3Mojż. 16,30) [18]. 

Kiedy ustawiono trony, a Starodawny zasiadł ubrany w szatę białą jak śnieg, wówczas dopiero 

„otworzono księgi”. Obrady wyłoniły z grona podsądnych grupę ludzi sprawiedliwych, na 

skutek czego „prawo zostało przyznane Świętym Najwyższego” (Dan. 7,22)[19]. W języku 

aramejskim czytamy dosłownie, że sąd został orzeczony na korzyść świętych (nie przeciwko 

nim). Ze struktury tekstu wynika, iż sąd ten ma miejsce jeszcze przed końcem świata, ale 

zaraz po zakończeniu panowania „małego rogu”: „I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko 

Najwyższemu, będzie męczył Świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; 

i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. Potem odbędzie się sąd i 

pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić” (Dan. 7,25.26). 
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F. Dusterward, napisał: „Niewątpliwie prorok Daniel opisuje tu sąd Boży nad wrogimi 

mocami (...) Jednak to, co jest tutaj napisane, w przeciwieństwie do przypuszczeń wielu 

wcześniejszych interpretatorów (Teodora i innych), nie jest ogólnym sądem nad światem ani 

sądem Bożym na ziemi, ale raczej miejscem tego sądu jest niebo. Kontekst wskazuje, że jest to 

sąd wstępny, który później zostanie potwierdzony podczas ogólnego sądu nad światem” [20]. 

W wyniku obrad tego sądu każdy, kto był zapisany w księdze żywota, został zbawiony. 

W wizji sądu - z rozdziału siódmego - na pierwszy plan wyłaniają się: „tron”, „Sędziwy” i 

„otwarte księgi”. Na całym starożytnym Bliskim Wschodzie, a w szczególności w Izraelu (o 

czym była już mowa wcześniej), sąd należał do króla. Król, siedząc na swoim tronie, 

podejmował decyzje prawne. Hebrajskie słowo korse (tron) jest wspólnym dla Semitów 

słowem oznaczającym miejsce siedzące, miejsce honorowe, a przez implikację „tron”[21]. 

Połączony jest z nim czasownik jsb używany na opisanie zasiadania lub wstępowania na 

(królewski) tron (1Król. 1,46). Stary Testament stoi na stanowisku, że tron Boga znajduje się 

w niebie (Ps. 11,4; 103,19; Iz. 66,1; 1Król. 22,19), jest on święty (Ps. 47,8) i mieści się na (albo 

pomiędzy) cherubinach (1Sam. 4,4; 2Sam. 6,2; 2Król. 19,15; Ps. 80,1; 99,1)[22]. 

Zwrot „Sędziwy” znajduje się tylko w tym jednym miejscu w całym Piśmie Świętym i oznacza 

samego Boga. Zgodnie z biblijnymi wyobrażeniami, Jego „sędziwy” wiek, będący oznaką 

mądrości, najlepiej kwalifikuje Go do roli sędziego. Bóg jest tym, który zna całą historię, a w 

związku z tym najlepiej spełnia kryteria, aby być obiektywnym Sędzią. 

Księga Joela określa wydarzenia związane z sądem (Joel 1,15), mianem nadejścia „dnia Pana” 

(Joel 1,15; 2,1). Zarówno Joel, jak i Bóg, nawołują, aby ogłosić święty post: „Wszakże jeszcze 

teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu 

(...) Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie! Zgromadźcie 

lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta! Niech 

oblubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubienica ze swej komnaty! Niech kapłani, słudzy 

Pana, zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem” (Joel 2,12-17). 

Trąbienie na rogu, post i uroczysta skrucha, zgromadzenie całej społeczności, szczególna 

postawa kapłanów, to wszystko dotyczyło yom kippur owego wielkiego Dnia Sądu (3Mojż. 

23,27-32). W tym wezwaniu do okazania skruchy Joel posłużył się słownictwem 

zaczerpniętym z Dnia Pojednania. 

Także Księga Malachiasza bezpośrednio łączy sąd ze świątynią: „Potem nagle przyjdzie do 

swej świątyni Pan, którego oczekujecie (…) Wtedy przyjdę do was na sąd” (Mal. 3,1-3.5). Bóg 

przychodzi do swej świątyni. Tam sprawuje sąd i oczyszcza swój lud: „Gdyż jest on jak ogień 

odlewacza, jak ług foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów 

Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro” (Mal. 3,2-3). Tekst ten opisuje to samo 

wydarzenie, o którym pisał prorok Daniel: „I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na 

obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i 

stawiono Go przed Nim” (Dan. 7,13). Przyjście Pana do swojej świątyni ma miejsce jeszcze 
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przed Jego powtórnym przyjściem na ziemię i ma na celu „oczyścić synów Lewiego”, czyli 

Jego Kościół. 

Sąd opisany na kartach Starego Testamentu przedstawiony jest przede wszystkim z punktu 

widzenia uciśnionych i cierpiących, a element kary i potępienia, oczywiście zawarty w 

biblijnym nauczaniu, występuje dopiero jako zasada wtórna. Naukę o sądzie powinniśmy 

zatem postrzegać z perspektywy wyłaniającego się globalnego obrazu sądu. Jest on 

przedstawiony w kontekście zbawienia oraz zwycięstwa nad wszelkim złem: „Bo Pan jest 

naszym sędzią… On nas wybawi” (Iz. 33,22). 

Ponieważ Bóg jest niezmienny, w związku z tym także i Nowy Testament powinien 

przedstawiać Go pełnym współczucia oraz troski (Mal. 3,6; Hebr. 13,8), a Jego urząd 

sędziowski jako gwarancję sprawiedliwości. 

Jezus 

W nauczaniu Chrystusa element sądu jest wyraźnie obecny. Szczególny obraz Boga jako 

Sędziego odnaleźć można w dwóch Jego przypowieściach: Przypowieści o niesprawiedliwym 

sędzi (Łuk. 18,1-8) oraz Przypowieści o złym słudze (Mat. 18,23-35). W obu tych historiach 

Chrystus posłużył się porównaniami, które oparte zostały zarówno na podobieństwach, jak i 

na przeciwstawieństwach. 

Podobieństwa: W Przypowieści o niesprawiedliwym sędzi Bóg porównany został z 

tytułowym sędzią, przede wszystkim w kontekście Jego sędziowskiego urzędu. Podkreślony 

został tutaj fakt, że nadrzędną rolą Boga-Sędziego jest branie w obronę pokrzywdzonych. 

Podobnie jak ów sędzia z przypowieści, który zdecydował się ostatecznie wziąć w obronę 

kobietę, która go o to usilnie prosiła (w. 3), również Bóg jest tym, który bierze „w obronę 

swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy” (w. 7). Jak wynika z tej 

przypowieści, Bóg może stać się Sędzią człowieka, w pozytywnym tego słowa znaczeniu 

jedynie wówczas, gdy zostanie o to poproszony. Myśl tę podkreśla bardzo 

wyraźnie Przypowieść o złym słudze, w której Bóg-Sędzia czyni obrachunek ze swoimi 

sługami. Tam na szczególną uwagę zasługuje wypowiedź Króla, potwierdzająca taki tok 

rozumowania: „…darowałem ci, boś mnie prosił” (w. 32). 

Przeciwieństwa: W przeciwieństwie do niesprawiedliwego sędziego, Bóg nie zwleka z 

wzięciem w obronę swoich wybranych, chociaż niektórym może się tak wydawać. Ujmując się 

za wybranymi, kieruje się On zupełnie innymi motywacjami, aniżeli ów niesprawiedliwy 

sędzia. Kieruje Nim przede wszystkim miłość i współczucie (Mat. 18,27). 

Apostołowie 

Zarówno apostoł Paweł, jak i apostoł Piotr, uważali sąd za integralną cześć ewangelii, którą 

głosili. Paweł wspomina, że „Pan sądzić będzie swój lud” (Hebr. 10,30). Piotr z kolei dodaje, 

że sąd ten nie tylko obejmie lud Boży, ale że się od niego rozpocznie: „Nadszedł bowiem czas, 
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aby się rozpoczął sąd od domu Bożego; a jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, 

którzy nie wierzą ewangelii Bożej?” (1Piotr 4,17). 

Faktycznie wszyscy ludzie będą musieli pokazać się przed „tronem sędziowskim” (gr. -

 bematos) Chrystusa (2Kor. 5,10). Wówczas dokona się ostateczne oddzielenie fałszywych 

wierzących od prawdziwych[23]. George E. Lad tak pisze na ten temat: „Dekret o 

uniewinnieniu ogłoszony nad nami na Golgocie musi zostać potwierdzony szczególnym 

Bożym wyrokiem w dniu sądu”[24]. Nie ma tu mowy o jakiejkolwiek mściwości czy chęci 

odwetu, a raczej o pragnieniu zbawienia jak największej ilości ludzi w oparciu o sprawiedliwe 

zasady sądu: „Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż 

będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy 

Boga, Ten przecież wstawia się za nami” (Rzym. 8,33-34). 

Apostoł Paweł, będąc niesłusznie oskarżanym przez Żydów, w swojej mowie obronnej zwrócił 

się do namiestnika Feliksa tymi słowy: „Wiedząc, że od wielu lat jesteś sędzią nad tym 

narodem, przystępuję spokojnie do mojej obrony” (Dz. Ap. 24,10). Mając czyste sumienie 

Paweł spodziewał się więcej po rzymskim namiestniku, niż po arcykapłanie Ananiaszu, który 

nadużył już wcześniej wobec Pawła swojego sędziowskiego urzędu, każąc uderzyć go w twarz 

jeszcze zanim go wysłuchał. Paweł rzekł wówczas do niego: „Uderzy cię Bóg, ściano 

pobielana; zasiadłeś tu, aby mnie sądzić według zakonu, a każesz mnie bić wbrew 

zakonowi?” (Dz. Ap. 23,3). Żaden sąd ani też żaden sędzia w Izraelu nie mógł postępować 

według własnej oceny sprawiedliwości, ale wszystko musiało opierać się na świętych zasadach 

Zakonu. Już wcześniej Nikodem był wyrazicielem takiej samej zasady, mówiąc: „Czyż Prawo 

nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i zbada, co czyni?” (Jan 7,51 BT). 

Jeżeli w ten sposób postrzegana była sprawiedliwość w Izraelu, w oparciu o święty Zakon 

Boży, to czyż jego Dawca nie miałby sam stosować się w swoim postępowaniu sędziowskim do 

jego postanowień? 

  

 

[1] William H. Shea, “Selected Studies on Prophetic Interpretation”, w DARCOM, s. 1-29. 

[2] Dosłownie powiedziane jest, że się z nimi sądzi [hebr. jadon]. 

[3] Hebr. naham - słowo to jest używane w przypadku, gdy ktoś biegnie za kimś innym i 

dostaje zadyszki. Bóg biegnie za człowiekiem, ale nie jest w stanie go dogonić. 

[4] Hebr. acaf – słowo to bywa używane w odniesieniu do kobiety, tuż przed porodem, gdy 

odczuwa ona przedporodowe bóle, przy porodzie pojawia się owo acaf. 

[5] Jak podaje Leslie Hardinge: „Miasta te były strategicznie rozmieszczone, by w nagłym 

przypadku, Izraelici mogli przyjść i uzyskać sprawiedliwość oraz pouczenie od kapłanów. 

Miasta ucieczki były wspólnotą domów kapłańskich (...) Jeżeli człowiek przypadkowo zabił 
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kogokolwiek i uciekł do miasta ucieczki, korzystając z prawa azylu, kapłan chronił go aż do 

wysłuchania jego historii. Następnie sprawa jego trafiała przed sąd po to, aby mogła być 

wymierzona sprawiedliwość zgodnie z prawem. Dopiero śmierć najwyższego kapłana 

oczyszczała winowajcę od wszelkich sankcji karnych.” (Leslie Hardinge, Cienie Jego ofiary, s. 

23-24). 

[6] Sędz. 3,9.15; 6,36; 12,3. 

[7] Jeszcze po podziale królestwa urząd sędziowski nadal rozdzielony był pomiędzy króla a 

najwyższego kapłana. Król Judy Jechoszafat powiedział: „Oto arcykapłan Amariasz 

postawiony jest nad wami we wszelkich sprawach dotyczących Pana, a Zebadiasz, syn 

Ismaela, książę z rodu Judy, we wszystkich sprawach dotyczących króla” (2Kron.19,11). 

[8] Do obowiązków króla należało obecnie zagwarantowanie wybawienia ludowi, co 

wcześniej było rolą sędziów. Bóg przemówił do Samuela: „Jutro o tym czasie przyślę do ciebie 

męża z ziemi Beniamin, tego namaścisz na księcia nad ludem moim izraelskim, on wybawi 

mój lud z ręki Filistyńczyków, gdyż wejrzałem na mój lud i jego krzyk dotarł do mnie” (1Sam. 

9,16). 

[9] Podobne zrozumienie posiadał wcześniej także kapłan Heli: „Jeżeli zgrzeszy człowiek 

przeciwko człowiekowi, sędzią jego jest Bóg. Ale jeżeli człowiek zgrzeszy przeciwko Panu, kto 

się za nim wstawi?” (1Sam. 2,25) Heli dokonuje porównania dwóch sytuacji: (1) gdy jeden 

człowiek zgrzeszy przeciwko drugiemu i (2) gdy człowiek zgrzeszy przeciwko Bogu. W 

pierwszym przypadku Bóg staje się sędzią, w drugim zaś człowiek zostaje sam. Powstaje 

zatem pytanie: Którego z nich Bóg staje się sędzią? Tego, który krzywdę wyrządził, czy też 

tego, który krzywdy doświadczył? W odniesieniu do drugiej części tego tekstu, wydaje się być 

logiczne, że Bóg stawał się sędzią (stawał po stronie) pokrzywdzonego („kto się za 

nim wstawi”). Nacisk położony został tutaj nie na element kary, ale wybawienia. Wniosek 

wydaje się być zatem następujący: Bóg jest w pierwszej kolejności sędzią pokrzywdzonego. Z 

kolei człowiek, który wystąpił, czy to przeciwko swojemu bliźniemu, czy też przeciwko Bogu, 

został takiego przywileju pozbawiony, co oznacza, że sam będzie musiał zdać sprawę ze 

swojego czynu. A zatem zwrot: „sędzią jego jest Bóg”, ma wymowę pozytywną a nie 

negatywną, jak tekst ten często bywa interpretowany. 

[10] Zwrot: „Bóg pomsty” z Ps. 94,1 oznacza, że Pan Bóg nie jest agresorem, ale jest Tym, 

który „odpłaca za niegodziwość” (w. 23). On „oddaje pysznym to, na co zasługują” (w. 2). 

[11] Jacques B. Doukhan, Wizja przyszłości w starożytnej księdze, s.126. 

[12] T. F. Glasson, Revelation of John, s.40. Podobnie jak „w Objawieniu, miejsce 

zamieszkania Boga opisane zostało jako połączenie świątyni i królewskiego dworu. Byłby to w 

powiązaniu z Objawieniem fragment, który łączy królewskie z kapłańskim”. 
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[13] W Iz. 34,11 wymienione zostały narzędzia, za pomocą których Bóg będzie oceniał 

podsądnych: „Pan rozciągnie na niej sznur na spustoszenie i ustawi wagę na zniszczenie” 

(patrz Obj. 11,1-2). 

[14] Jacques B. Doukhan, Wizja przyszłości w starożytnej księdze, s.134. 

[15] Jacques B. Doukhan, Wizja przyszłości w starożytnej księdze, s.125. (Midrasz Koher. 

Tov. 31,7). 

[16] Tego samego słowa użytego w greckim tłumaczeniu LXX w Dan. 8,14, odnoszącego się do 

końcowego niebiańskiego oczyszczenia świątyni, użyto również w Liście do Hebrajczyków, 

mianowicie kazariszestai, aby wyjaśnić potrzebę oczyszczenia „samych rzeczy niebiańskich” 

(Hebr. 9,23). Nie ma wątpliwości, że oba teksty odnoszą się do tego samego wydarzenia, już 

wcześniej przedstawionego cieniowo przez symboliczny rytuał z Dnia Pojednania (3Mojż. 

16,16). 

[17] Dr Hasel wyjaśnia, że rdzeń „cdk” jest w języku hebrajskim często używany w kontekście 

sądu: „Słowo to jest często tłumaczone jako ‘usprawiedliwić’ lub ‘oczyścić z zarzutu’. Dlatego 

użycie tego słowa przez Daniela wskazuje na połączenie ‘oczyszczenia’ świątyni z sądem” 

(Clifford Goldstein, Prosto o roku 1884, s. 67). 

[18] Odnośnie związku z czasem, który ma mieć swoją kulminację w antytypicznym, 

niebiańskim Dniu Pojednania, zgodnie z Dan. 8, patrz A.M. Redriguez, „Significance of the 

Cultic Language in Dan. 8,9-14”, w F.B. Holbrook, ed., Symposioum on Daniel, s. 527-549. 

[19] W oryginale hebrajskim czytamy: „sąd dany był dla świętych”. W RSV oddano 

interpretację zgodnie z językiem hebrajskim: „sąd dano świętym”. NEB ma: „Wtedy sąd był 

dany w imieniu świętych”. Różne hebrajskie leksykony faworyzują to drugie znaczenie: „Sąd 

był dany w ich imieniu”. /Hebr and Engl Lex of Old Test p. 1088/; „Sąd jest wyraźnie w ich 

imieniu.” /Koehler and Baumgartner p. 1065/; „Decyzja została wykonana” (Montgomery w 

International Critical Commentary). Wszystkie te tłumaczenia zgadzają się, że  ideą tego sądu 

jest działanie w imieniu świętych i że w rezultacie jego werdyktu święci otrzymają królestwo 

(E. Heppenstall, Nasz Najwyższy Kapłan, s. 121-122). 

[20] F. Dusterward, Die Weltreiche und das Gottesreich, s. 177. 

[21] „Termin tron (hebr. korse) oznacza tron specyficznego typu, rezerwowany na specjalną 

okazję… Jest oczywiste, że mamy tu do czynienia ze sceną sądu. Odkąd sąd zajął miejsce w 

niebieskiej świątyni, musimy widzieć w tym nową fazę służby w świątyni obejmującą dzieło 

sądu” (E. Heppenstall,  Nasz Najwyższy Kapłan, s. 112). 

[22] „Cherubini w świątyni byli wyobrażeniem żywych cherubinów podtrzymujących 

niebiański tron Boży (Ezech. 1,5) i zwracali uwagę na niebiańskie usytuowanie tego tronu” 

(M. Haran, “The Ark and the Cherubim”, w A.R. Treiyer, The Day of Atonement…, s. 91). 
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[23] Przypowieść o sieci (Mat. 13,47-49), Przypowieść o pszenicy i kąkolu (Mat. 13,24-30.36-

43), Przypowieść o szacie weselnej (Mat. 22,1-14) itd. 

[24] George E. Lad, I Believe in the Resurrection, s. 148. 
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2. Świątynia i pojednanie 

Słowo świątynia w Piśmie Świętym odnosi się najpierw do wzniesionego przez Mojżesza 

„przybytku Pańskiego”, następnie do „świątyni Salomona” a ostatecznie do „prawdziwego 

przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka”na który wskazywały zarówno 

Przybytek, jak i świątynia Salomona[1]. Jak zauważył William Shea: „W czasach 

starotestamentowych, niezależnie od tego czy sąd odbywał się w ziemskim przybytku, w 

ziemskiej świątyni, czy też w niebiańskiej, zawsze odbywał się w świątyni[2]. 

Przybytek Pański 

Aby zachować żywą wiarę w mającego nadejść Mesjasza, Bóg powołał do istnienia określony 

system ofiarniczy, w którym krew składanego w ofierze zwierzęcia miała dokonywać 

pojednania człowieka z Bogiem[3]. Ten stosunkowo skromny akt ofiarniczy praktykowany był 

przez cały okres patriarchalny. Jednakże po wybudowaniu Przybytku akcent przeniesiony 

został z ofiarowania na pośrednictwo usługujących w nim kapłanów. Sama zaś ofiara, bez 

usługiwania krwią,  przestała mieć znaczenie. 

Zarysem pierwszej świątynią dla Izraela była Góra Synaj. Tam Bóg dał Mojżeszowi 

następujące polecenia: 

1. Miał on odgrodzić górę, gdyż była ona miejscem świętym. „I zakreślisz ludowi granicę 

dokoła, mówiąc: Strzeżcie się wstępować na górę albo dotykać się jej podnóża. Każdy 

bowiem, kto się dotknie góry, zginie” (2Moj. 19,12). 

2. Miał zbudować u jej podnóża ołtarz. „Przyszedł więc Mojżesz i obwieścił ludowi 

wszystkie słowa Pana (…) Wtedy Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana, a wstawszy 

wcześnie rano, zbudował ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście pomników dla 

dwunastu plemion izraelskich” (2Moj. 24,3-4). 

3. Nieliczni mogli wejść na pewną wysokość góry, aby tam z pewnej odległości oddać 

cześć Bogu. „A do Mojżesza rzekł: Wstąp do Pana, ty i Aaron, Nadab i Abihu oraz 

siedemdziesięciu ze starszych Izraela i złóżcie pokłon z daleka” (2Moj. 24,1). 

4. W pewnym momencie Bóg rozkazał, aby Aaron i pozostali nie wspinali się już wyżej, a 

jedynie Mojżesz miał wstąpić na szczyt, aby przybliżyć się do Boga. „A niech tylko sam 

Mojżesz zbliży się do Pana, natomiast oni niech się nie zbliżają, a lud niech nie 

wstępuje z nim” (2Mojż. 24,2). 

  

Widzimy tutaj podział, jaki odnaleźć możemy w zbudowanym przez Mojżesza Przybytku, 

namiocie ogrodzonym wokół lnianymi zasłonami: miejsce najświętsze [4], święte [3] 

oraz dziedziniec [2,1][4]. 

Gdy tylko Przybytek został poświęcony, chwała Boża zstąpiła z Góry Synaj do jego wnętrza, do 

miejsca najświętszego, poza zasłonę. Od tego momentu, stamtąd Pan objawiał Swoją wolę 
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ludowi: „Tam będę się spotykał z tobą i sponad przebłagalni i spośród cherubów, które są 

ponad arką świadectwa, będę z tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za twoim 

pośrednictwem Izraelitom” (2Mojż. 25,22 BT)[5]. 

Po opanowaniu Kanaanu, Przybytek umieszczono w Sylo[6]. Miejsce to przez około trzysta lat 

stanowiło ośrodek kultu dla Izraela. W tym też okresie kult Jahwe wielokrotnie wypierany był 

przez kulty pogańskie (Sędz. 3,7). W Przybytku doszło do poważnych nadużyć (1Sam. 2,12-

17.22).  Kapłani zaczęli postrzegać ofiary jako głównie źródło swych dochodów. Zamiast 

napominać lud i nalegać na niego, aby nie grzeszył, pochwalali jego nieprawość, spodziewając 

się z tego tytułu większych korzyści finansowych, każda bowiem ofiara powiększała ich 

dochód[7]. O tamtych czasach Asaf pisze w następujących słowach: 

„Rozgniewali go [Boga] swoim bałwochwalstwem na wzgórzach, a bałwanami swymi 

wzbudzili jego zazdrość. Bóg usłyszał to, zapłonął gniewem i zupełnie odrzucił Izraela. 

Porzucił przybytek w Sylo, namiot, w którym mieszkał wśród ludzi. Oddał w niewolę arkę 

przymierza i chwałę swoją w ręce wroga. Wydał lud swój na pastwę miecza i rozgniewał się na 

dziedzictwo swoje.” (Ps. 78,58-62). Arka Przymierza – symbol Bożej obecności – została 

odebrana Izraelowi i dostała się w ręce Filistyńczyków[8]. 

W czasach Dawida Skrzynia Przymierza znajdowała się w Kiriat Jearim, skąd sprowadził ją 

Dawid do Jerozolimy i umieścił w specjalnym namiocie, który „kazał dla niej rozpiąć” (2Sam. 

6,17). Przybytek zaś, który Mojżesz kazał sporządzić na pustyni wraz z ołtarzem całopalenia, 

znajdował się w wówczas w Gibeonie (1Kron. 21,29). I chociaż liczył już około pięciuset lat, 

wyeksploatowany i w bardzo podniszczonym stanie, ciągle uważany był za miejsce 

przebywania Boga. 

Kiedy Dawid postanowił wybudować Bogu świątynię (2Sam. 7,2), Pan oznajmił mu za 

pośrednictwem proroka Natana: „Czy ty miałbyś zbudować mi dom, abym w nim mieszkał? 

(...) Nie mieszkam bowiem w domu od dnia, kiedy wywiodłem synów izraelskich z Egiptu aż 

do dnia dzisiejszego, ale wędrowałem, mając za mieszkanie namiot” (2Sam. 7,5-7)[9]. 

Wielkie musiało być rozczarowanie Dawida, kiedy doniesiono mu, że to nie on, ale jego syn 

Salomon zbuduje dom Bogu[10]. Jednak przez swego Ducha Bóg podał Dawidowi kompletny 

„projekt” świątyni, każdego przedmiotu w niej używanego oraz każdego specyficznego 

naczynia; podając nawet wagę każdego z nich (1Kron. 28,11-19). Od tego dnia aż do końca 

swojego życia Dawid nigdy nie przestał myśleć o świątyni, gromadząc materiały oraz 

pieniądze na jej budowę. 

Świątynia Salomona 

Cała konstrukcja Przybytku, choć piękna i okazała w swoim wyglądzie, posiadała jedynie 

charakter tymczasowy i ostatecznie zastąpiona została przez świątynię murowaną. Już kilka 

wieków wcześniej Bóg powiedział Izraelowi: „będziecie szukać miejsca, które Pan, Bóg wasz, 

wybierze na swoje mieszkanie wśród wszystkich waszych plemion” (5Mojż. 12,5). 
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Bóg zaopatrzył też Salomona w plany budowy: „O tym wszystkim pouczył Dawid Salomona 

zgodnie z pismem z ręki Pana pochodzącym i dotyczącym całego wykonania tego planu” 

(1Kron. 28,19)[11]; oraz zapewnił, że jeżeli Salomon będzie postępował według Jego 

przykazań, to wówczas On dotrzyma swojego słowa i „zamieszka wśród synów izraelskich” 

(1Król. 6,12-13)[12]. 

Religijne centrum narodowe utwierdzone zostało wraz z wybudowaniem świątyni przez 

Salomona na Górze Moria. Na miejsce, gdzie miała stanąć świątynia, wybrano klepisko 

Ornana, Jebuzejczyka (1Kron. 22,1). Świątynię wzniósł król Salomon „z kamieni gotowych, 

przyciosanych już w kamieniołomach” (1Król. 6,7), na wzór wcześniejszego Przybytku. 

Powrócono w pełni do sprawowania nakazanego przez Mojżesza kultu, który w czasach 

sędziów został zaniedbany (2Kron. 8,13). 

Od objawienia na Synaju aż do wybudowania świątyni przez Salomona nie zanotowano 

żadnych zmian w Bożych rozporządzeniach, odnośnie form i obrządków świątynnych[13]. 

Po rozbiciu jedności religijnej narodu przez Jeroboama, Izrael ponownie sprzeniewierzył się 

Bogu: „opuścili Go, odwrócili swoje oblicza od mieszkania Pana, a obrócili się ku niemu 

tyłem. Zamknęli także drzwi przedsionka, pogasili lampy, nie składali ofiar z kadzidła ani 

całopalnych w świątyni Boga izraelskiego” (2Kron. 29,6-7). „Także wszyscy książęta judzcy i 

kapłani oraz lud coraz bardziej grzęźli w niewierności, naśladując wszelkie obrzydliwości 

narodów, bezczeszcząc świątynię Pańską, którą On poświęcił w Jeruzalemie” (2Kron. 

36,14). 

Wszystko, o czym możemy przeczytać w Księgach Kronik, które spisane zostały już po upadku 

Jerozolimy, stanowi pewnego rodzaju retrospekcję historii królestwa Izraela i Judy. Autor 

pod działaniem Ducha Świętego dochodzi do wniosku, że miasto i świątynia zostały 

zniszczone, ponieważ lud, jak i królowie, pogrążyli się w bałwochwalstwie i grzechu nie mając 

szacunku ani respektu wobec świątyni Bożej, a w szczególności Jego w niej obecności (Ezech. 

5,19). 

Bóg posyłał do nich swoich proroków, „lecz oni drwili z posłańców Bożych, pogardzali jego 

słowami i wyszydzali jego proroków, aż gniew Pana na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie 

było już ratunku. Toteż sprowadził na nich króla chaldejskiego, który pobił mieczem ich 

pierworodnych w ich świętym przybytku, nie oszczędzając ani młodzieńców, ani dziewic, ani 

starców, ani sędziwych. Wszystkich wydał Pan w jego ręce” (2Kron. 36,16-17). „Spalili oni 

świątynię Bożą, zburzyli mury Jeruzalemu, wszystkie jego pałace spalili ogniem, tak, iż 

wszystkie drogocenne sprzęty zniszczały” (2Kron. 36,19)[14]. Świątynia Salomona służyła 

Izraelowi przez około 374 lata. 

Świątynia Zorobabela 

Gdy dobiegły końca lata niewoli w Babilonie, Bóg polecił Cyrusowi, królowi perskiemu, 

uwolnić Jego lud, aby powrócili do Palestyny i tam położyli podwaliny pod nową 
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świątynię[15]. Pierwszym aktem religijnym Żydów po powrocie z niewoli było zbudowanie 

ołtarza całopaleń i wznowienie składania regularnych ofiar całopalnych, porannych i 

wieczornych. Od czasu, gdy położono fundament pod świątynię, do jej odbudowania minęło 

jeszcze ponad czterdzieści lat (Ezdr. 3,1-3; 6,15). Wzniesiona budowla nazwana została 

świątynią Zorobabela, od imienia przywódcy dzieła. Ponieważ nie zachowały się żadne zapisy 

dotyczące jej wyglądu czy wymiarów, możemy jedynie przypuszczać, że była ona wzorowana 

na świątyni Salomona[16]. 

Przez całe wieki ogień, który płonął na ołtarzu całopalenia, pochodził od Boga (3Mojż. 9,24; 

2Kron. 7,1). Przy poświęceniu świątyni Zorobabela nie napotykamy na żadną manifestację 

Bożej mocy. Nie ma już w niej Skrzyni Przymierza ani Dekalogu. W miejsce Arki, która 

zniknęła, postawiono kamień z dawnej świątyni Salomona. Bóg nie uświetnił też tego miejsca 

swoją obecnością, jak miało to miejsce wcześniej. Jedynie obietnica, którą Pan wypowiedział 

przez proroka Aggeusza, nadawała tej świątyni wyjątkowe znaczenie: „Przyszła chwała 

tego domu będzie większa niż dawna” (Agg. 2,9). 

Obietnica ta wypełniła się w osobie Immanuela, kiedy to Bóg nie w symbolach świątynnych: 

kadzidła, chlebów pokładnych, skrzyni przymierza itp., ale w Chrystusie Jezusie, osobiście 

przyszedł „do swej własności”. 

Świątynia Heroda 

Po około 500 latach Herod Wielki podjął się dokonania pewnych napraw, jak i rozbudowy 

świątyni Zorobabela[17]. Gdy przyszedł Chrystus, świątynia ta była w rozbudowie już od 46 

lat i nadal nie była ukończona. Ostatnie prace zakończono dopiero około 66 roku n.e., czyli 

tuż przed zburzeniem Jerozolimy przez Rzymian w 70 roku n.e. 

Jerozolima była miejscem świętym, dopóki stała w niej świątynia, o której Bóg powiedział, że 

zamieszka w niej uświęcając ją swoją obecnością (2Mojż. 25,8). Tak jak rozbił On w czasach 

Mojżesza swój namiot pośród synów Izraela, tak i Chrystus „rozbił swój namiot” u boku 

namiotów ludzkich, aby zamieszkać pośród nich: „A Słowo ciałem się stało i zamieszkało [gr. -

 skeno = rozbić namiot, uczynić przybytek] wśród nas” (Jan 1,14). 

Ten, który przechadzał się po Ogrodzie Eden (1Mojż. 3,8), a później wokoło swego Przybytku 

oraz po całym obozie Izraela (3Mojż. 26,12; 5Mojż. 23,15), teraz „przechadzał się po świątyni” 

(Mar. 11,27; Jan 10,23) nierozpoznany. 

W siedemdziesiątym roku n.e. ostatnie ogniwo wiążące wiernych z judaizmem zostało 

zerwane. Świątynia została ponownie zburzona. Aż do końca Żydzi kochali jej majestatyczną 

konstrukcję, jej ceremonie i pamiątki, pominąwszy Tego, który był wypełnieniem wszystkich 

jej symboli, a który powiedział o sobie: „Ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż 

świątynia” (Mat. 12,6). 
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Świątynia niebiańska 

Chociaż Przybytek, jak i dwie kolejne świątynie, różniły się w szczegółach od siebie, to jednak 

najważniejsze elementy pozostały wspólne. Wszystkie posiadały dwa przedziały: miejsce 

święte i najświętsze. Wszystkie miały ołtarz kadzenia i ołtarz całopalenia, umywalnię, stół na 

chleby pokładne oraz świecznik[18]. 

Bóg rozkazał Izraelitom uczynić świątynię, aby mógł „zamieszkać [heb. sakan, dosłownie 

„rozbić namiot”] pośród nich”. Zwrot ten w terminologii żydowskiej przedstawia Boga 

przychodzącego z jego stałego miejsca zamieszkania w niebie, aby rozbić 

swój tymczasowy obóz pośród Jego ludu na ziemi (2Sam. 7,5-7). Świątynia ziemska jest 

zatem postrzegana jako „drugie mieszkanie”. I chociaż Stary Testament ma stosunkowo 

niewiele do powiedzenia na temat pierwszego miejsca zamieszkania Boga [świątyni w niebie], 

to jednak wiara w jej istnienie nie była w starożytnym Izraelu czymś zupełnie nieznanym[19]. 

Wzór dla Mojżesza. Aż pięciokrotnie Księgi Mojżeszowe nawiązują do planu budowy 

Przybytku, objawionego Mojżeszowi na górze Synaj[20]: „Bacz, abyś uczynił to według wzoru, 

który ci ukazano na górze” (2Mojż. 25,40). Kluczowe znaczenie ma tutaj hebrajskie 

słowo tabnit, pochodzące od czasownika bnh (budować), oznaczające ogólnie: 

„podobieństwo” (jak w obrazie),[21] „kształt” (co do wyglądu),[22] „model” (jak przy robieniu 

kopii)[23] oraz „plan” (tak jak w projekcie albo szkicu)[24]. 

Richard M. Davidson w swej książce przedstawia szczegółowo znaczenie słowa tabnit z 2Moj. 

25,9.40[25]. Po przeanalizowaniu wszystkich możliwości napisał, że jego zdaniem „nie 

wydaje się możliwym zadecydować z pewnością, czy pierwotne znaczenie tabnit odnosi się do 

miniaturowego modelu świątyni w niebie, do samej świątyni w niebie (wraz z jej 

miniaturowym modelem) czy też do obu możliwości jednocześnie”[26]. Warto zaznaczyć, że 

myśl o wzorze poprzedza szczegółowy opis zasłon z koziej sierści, desek, pierścieni i drążków. 

W tym punkcie badawczy umysł może zastanawiać się, czy tego rodzaju rzeczy znajdują się w 

świątyni w niebie[27]. 

Kolejnym ważnym hebrajskim słowem jest czasownik ra’ah oznaczający „widzieć”, 

występujący w każdym z tych pięciu tekstów dotyczących tabnit. Może on sugerować, że 

Mojżesz zobaczył coś, na podstawie czego nakreślił plan świątyni[28]. Zatem cytowany 

powyżej fragment można by przetłumaczyć w sposób następujący: „zgodnie ze wszystkim, co 

sprawiłem, iż zobaczyłeś” i „... który ty byłeś spowodowany zobaczyć na górze”. Formy 

przyczynowe sugerują, że Mojżesz wprowadzony był w stan wizji. Hebrajskie 

słowo mareh (przetłumaczone jako „wzór”) może oznaczać „wygląd” lub „widok”, ale także 

„wizję”. Wówczas tekst Słowa Bożego tłumaczyłoby się  następująco: „... stosownie do wizji, 

jaką Pan pokazał Mojżeszowi, tak on uczynił świecznik”. 

Powstaje w związku z tym pytanie, które jak dotąd pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi: 

Czy Mojżeszowi ukazano w wizji niebiańską świątynię wraz ze wzorem (modelem niebiańskiej 

świątyni) lub planem (fotokopią albo projektem), na podstawie którego miała zostać 
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zbudowana ziemska świątynia jako jej kopia[29], czy raczej  słowo tabnit oznacza jedynie ideę 

w umyśle Boga[30]? C. F. Keil sugeruje, że Mojżeszowi pokazano „obraz lub model 

ziemskiego przybytku”, który odbijał „myśl Boga odnośnie zbawienia i Jego królestwa” w 

widzialnej formie, ale nie niebiański oryginał (którym jest niebiańska świątynia)[31]. 

Stosownie do tego poglądu tabnit odnosiłby się do szczegółowych Bożych instrukcji 

dotyczących konstrukcji takiego przybytku[32]. 

Jest jednak poparcie komentatorów dla idei, że teksty te mogą potwierdzać istnienie 

niebiańskiej świątyni, także na gruncie wspólnego bliskowschodniego modelu niebiańskiego 

odpowiednika w odniesieniu do jego ziemskiej świątyni[33], która stanowiła miejsce, jak to 

przedstawia Księga Powtórzonego Prawa, gdzie miało zamieszkać imię Jahwe (5Mojż. 12,5.11; 

1Król. 8,29)[34]. 

Rzeczywistość dla Salomona. Aż siedmiokrotnie król Salomon w swojej modlitwie 

inauguracyjnej na rzecz poświęcenia świątyni odwołuje się do Bożego miejsca zamieszkania w 

niebie[35]. Mówi m.in.: „jeżeli ktoś zgrzeszy przeciwko swojemu bliźniemu i zostanie 

zmuszony do przysięgi, że się przeklnie, i przyjdzie z tą przysięgą przed twój ołtarz w tym 

przybytku, to Ty usłysz w niebie tę przysięgę (...) Ty racz wysłuchać w niebie, w miejscu, 

gdzie mieszkasz” (1Król. 8,31.39). Wielce znaczącym jest fakt, że Salomon podaje w tej 

modlitwie horyzontalną wzmiankę o świątyni w Jerozolimie, a także wertykalną o Bożym 

mieszkaniu w niebie. Warto zauważyć, że wypowiedź ta jest czymś niezwykle rzadkim w 

Starym Testamencie, albowiem nie spotykamy w starożytnym tekście żadnej zasadniczej 

wzmianki, która wyjaśniałaby sprawy kultu. Została tu przedstawiona wiedza sama w 

sobie[36]. 

Takie pojęcia jak: „dom”, „przybytek”, „świątynia”, „przybytek zgromadzenia”, „świątynia 

Pana”, „dom Pana” synonimicznie przewijają się przez cały Stary Testament. Izraelici 

rozumieli, że rzeczywistym miejscem zamieszkania Boga jest świątynia w niebie[37]. Ludzie 

mieli przychodzić do ziemskiej świątyni, a Bóg miał ich wysłuchać z nieba. Wskazuje to na 

ścisłe powiązanie pomiędzy tymi dwoma rzeczywistościami. Jacques B. Doukhan zauważa, że 

„Izraelita kierował swoje modlitwy ku świątyni, miejscu przebywania Bożego imienia, a 

odpowiedź na modlitwę nadchodziła z nieba, miejsca zamieszkania samego Boga”[38]. Jest to 

jeden z najtrudniejszych problemów teologicznych, z jakim próbuje skonfrontować się 

człowiek, aby wyjaśnić kwestię umiejscowienia się Boga w przestrzeni. 

Salomon modlił się do Pana prosząc Go, aby zechciał zamieszkać w świątyni, którą zbudował, 

choć zdawał sobie sprawę z faktu, że prosi o rzecz niemożliwą: „Lecz czy naprawdę zamieszka 

Bóg na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą Cię ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, 

który ja zbudowałem” (1Król. 8,27). 

Cały wszechświat został stworzony przez Boga, a zatem niemożliwym jest, aby mógł On być 

większy od jego Twórcy. Niebiosa nie są w stanie ogarnąć Boga. Salomon wiedział o tym, a 

jednak postawił wznieść ten skromny budynek. Miał bowiem świadomość, że Bóg ma we 

http://poznan.adwentysci.org/wp-admin/post.php?post=781&action=edit#p31
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wszechświecie określone miejsce, które łączy w jedno to, co skończone z tym, co 

nieskończone. Z jednej strony mamy coś transcendentalnego, a z drugiej stworzenie. 

Zdaniem Salomona Bóg umiejscowił się w określonym miejscu we wszechświecie i stamtąd 

Jego obecność dociera wszędzie. Niebiańska świątynia spełnia w niebie dokładnie taką samą 

funkcję, jaką miała spełniać świątynia ziemska. 

Nadzieja dla Dawida. W swoich hymnach dziękczynnych Dawid opisuje Boga jako tego, 

„który mieszka w niebie” (Ps. 2,4; 11,4; 102,20 BG). Miejsce to nazywa „świętym 

przybytkiem” [hebr. – hekal] albo „świątynią” [hebr. – kadesz].  Żywi głęboką nadzieję, że 

pewnego dnia zamieszka w „domu Pana” (Ps. 23,6) albo inaczej „w Bożej świątyni”. Wie, że 

stamtąd Bóg przychodzi mu z pomocą: „Gdy jestem w niedoli, wzywam Pana i Boga mojego 

wzywam, a On wysłuchuje ze świątyni swojej głosu mojego, i wołanie moje dociera do uszu 

jego (…) On pochylił niebiosa i zstąpił” (2Sam. 22,7.10). To pokazuje, że Dawid rozumiał, iż 

Bóg w rzeczywistości mieszka w niebie, a w Przybytku Mojżeszowym objawia się jedynie Jego 

chwała. 

Przyglądając się bliżej takim terminom jak skn (mieszkanie), jsb (siedzenie, 

mieszkanie), migdas (świątynia), bayit (dom), hekal (świątynia), kisse (tron), występującym 

w Księdze Psalmów, możemy zauważyć, że księga ta używa ich zarówno w odniesieniu do 

niebiańskiego, jak i ziemskiego miejsca zamieszkania Boga[39]: 

1. Bóg mieszka (skn) na ziemi: „I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich” 

(2Mojż. 25,8). Ale także i w niebie: „Bo tak mówi on, najdostojniejszy i najwyższy, 

który mieszka w wieczności” (Iz. 57,15 BG). 

2. Bóg rezyduje (jsb) na Syjonie: „Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie” (Ps. 9,12). Ale 

także i w niebie: „Oczy moje wznoszę ku Tobie, który mieszkasz w niebie” (Ps. 123,1). 

3. Boża świątynia (migdas) stoi  na Syjonie: „Niech ci ześle pomoc ze świątyni i niech cię 

wesprze z Syjonu!” (Ps. 20,3). Ale jest także umiejscowiona w niebie: „Uznajcie moc Boga! 

Majestat jego jest nad Izraelem, a moc jego w obłokach (niebo). Straszny jest Bóg 

w świątyni swojej” (Ps. 68,35-36). 

4. Domem (bayit) Boga jest świątynia na Syjonie: „Nasycimy się dobrami domu twego, 

świętością przybytku twego” (Ps. 65,5). Ale ona zostanie założona jako najwyższa z gór i 

będzie wyniesiona ponad pagórki (Iz. 2,2), a „na wodach będą jej górne komnaty” (Ps. 104,3). 

5. Ludzie czczą Boga w Jego świątyni (hekal) w Jerozolimie: „Skłonię się ku świętemu 

przybytkowi twemu w bojaźni przed tobą” (Ps. 5,8). Ale On jest także w swojej niebiańskiej 

świątyni: „Pan jest w swym świętym przybytku, Pan, którego tron w niebie” (Ps. 11,4). 

6. Jerozolima jest tronem (kisse) Pana: „W owym czasie będą nazywać 

Jeruzalem tronem Pana” (Jer. 3,17). Ale on jest także umiejscowiony w niebie: „Pan na 

niebiosach utwierdził swój tron” (Ps. 103,19). 
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Teologicznie rzecz ujmując sugeruje nam to, w kontekście niebiańskiej i ziemskiej świątyni, że 

niektóre z tych odniesień (szczególnie migdas - „świątynia Boża”) mogą odnosić się do 

świątyni niebiańskiej. 

Chwała dla proroków. Prorok Izajasz w jednej ze swoich wizji ujrzał Boga zasiadającego 

na tronie, podczas gdy kraj Jego szaty wypełniał świątynię (Iz. 6,1-4 = hekal). W wizji tej 

został on jednak uniesiony ponad świątynię w Jerozolimie, ku samemu niebu[40], gdzie 

zobaczył Boga otoczonego przez Serafinów. Ich obecność wokół tronu przypomina aniołów 

umieszczonych na Arce Przymierza, ale ponieważ są to żywe istoty, prorok ma świadomość, 

że znajduje się w niebie. Fragment ten może więc być odniesieniem do świątyni w niebie. 

W akcie oczyszczenia Izajasza, dokonanego przez niebiańską istotę przy pomocy węgielka 

wziętego z poświęcanego ołtarza tej świątyni, Bóg pragnie pokazać, że skuteczność usług 

świadczonych na rzecz grzeszników w świątyni jerozolimskiej była możliwa jedynie w oparciu 

o niebiańską świątynię, w której ziemska świątynia znalazła swoje dopełnianie[41]. „Niebo 

jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg: Jakiż to dom [świątynię] chcecie mi 

zbudować i jakież to jest miejsce, gdzie mógłbym spocząć?” (Iz. 66,1). 

Widzimy tu zatem doskonałą harmonię w przeplataniu się rzeczywistości, ale nie ma tu mowy 

o identyczności materialnej i przestrzennej, istniejącej pomiędzy obydwoma świątyniami. 

Prorok Ezechiel rozpoczyna swoją księgę wizją niebiańską. Jej bezpośrednią scenerię 

stanowią otwarte niebiosa, a ragia [sklepienie niebieskie][42] wyraźnie kieruje naszą uwagę 

do niebiańskiej sali tronowej, gdzie na tronie otoczonym żywymi istotami (cherubinami) 

zasiada sam Bóg (Ezech. 1,26). Jest to wspaniały obraz chwały Bożej podobny do tego, jaki 

wcześniej ujrzał prorok Izajasz. Niektórzy uważają, że wizja ta ma miejsce w niebiańskiej 

świątyni[43]. 

Księga Ezechiela kończy się również wizją świątyni (Ezech. 40-48), która nigdy nie została 

urzeczywistniona w konkretnie wzniesionym budynku, który odpowiadałby objawionym 

wymiarom. Ponieważ wizja ta przedstawiona została zaraz po opisie eschatologicznej bitwy 

(Ezech. 38-39), dla wielu wydaje się być oczywistym, że świątynia ta również powinna być 

rozpatrywana eschatologicznie. Oznaczałoby to, że świątynia ta ma zostać założona w 

późniejszym czasie na ziemi oraz ma stanowić jej centrum. To może być przyczyną, dla której 

nowe miasto nosi imię: „Jahwe tam mieszka” (Ezech. 48,35). 

Również prorok Daniel wiele uwagi poświęca zagadnieniom związanym ze świątynią. 

Kluczową wypowiedzią jest oczywiście Dan. 8,14, gdzie czytamy, że po dwóch tysiącach 

trzystu wieczorach i porankach świątynia  miała zostać „oczyszczona”, „usprawiedliwiona” 

(hebr. -  nisdak)[44]. Słowo nisdak kryje w sobie zarówno dzieło dotyczące odnowienia, jak i 

usprawiedliwienia. Dlatego niektóre tłumaczenia oddają ten tekst następująco: „wtedy 

świątynia będzie usprawiedliwiona” lub „odzyska swoje prawa”, czy też „wtedy przyjdą do 

odnowienia usługi święte”. Takie tłumaczenie kryje w sobie głęboką treść, albowiem, jak 

czytamy, wcześniej świątynia przez długi czas była „deptana nogami”, a prawda była 



27 
 

„powalona na ziemię”. Proroctwo zapowiadało jednak, że po okresie 2300 wieczorów i 

poranków zarówno świątynia, jak i prawda o niej, miały zostać podźwignięte. 

Trudno o głębsze zrozumienie całego ósmego rozdziału Księgi Daniela bez połączenia go z 

Księgą Kapłańską. Powiązania, jakie występują (przede wszystkim poprzez słownictwo) 

pomiędzy tymi dwoma księgami, bezpośrednio związane są ze służbą świątynną[45], a 

szczególnie z Dniem Pojednania – yom kippur. 

Także w Dan. 9,24-27, gdy mowa jest o ziemskiej służbie Mesjasza, użyty został zwrot kodesz 

kodaszim, które ściśle związane jest z terminologią świątynną[46]: „Najświętsze będzie 

namaszczone” (Dan. 9,24). 

Wnioskować zatem należy, że proroctwo Daniela zapowiada zarówno namaszczenie świątyni 

podczas inauguracji Mesjasza jako kapłana, jak również ostateczne jej oczyszczenie, jako 

główny element yom kippur - Dnia Pojednania lub Dnia Sądu (3Mojż. 16,30), będącego 

według wizji Daniela zapowiedzią Sądu Ostatecznego (Dan. 7,9.10.13.14). Jedyną świątynią, 

która mogła być wówczas „namaszczona”, a ostatecznie i „oczyszczona”, była świątynia 

niebiańska. Boży plan zbawienia przeszedł wówczas ze sfery obietnic do sfery faktu. 

„Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do światyni (niebiańskiej) nie została 

jeszcze objawiona, dopóki stał pierwszy przybytek (świątynia w Jerozolimie)” (Hebr. 9,8; 

10,19). Biblia nazywa to wydarzenie przejścia czasem zaprowadzenia nowego 

porządku (Hebr. 9,10). [47]. 

Najwyższy kapłan 

Żaden człowiek nie mógł piastować urzędu najwyższego kapłana sam z siebie, ale tylko ten, 

kto został na niego powołany przez Boga (Hebr. 5,4). Początków dla tej służby upatrywać 

należy już w czasach patriarchalnych. Adam, Noe czy Abraham byli odpowiednikami 

późniejszych kapłanów. Składali oni ofiary w imieniu swoim oraz swoich rodzin[49]. Kiedy 

Izrael stał się wielkim i zróżnicowanym narodem, składającym się z tysięcy poszczególnych 

rodzin, stary system przestał być wystarczający. Istniało bowiem potencjalne 

niebezpieczeństwo wypaczenia patriarchalnego systemu ofiarniczego. Z chwilą zawarcia 

przymierza na Synaju, przyszła kolej na zinstytucjonalizowane kapłaństwo[50]. 

Nie było takiej dziedziny życia oraz służby w Izraelu, w której najwyższy kapłan nie 

odgrywałby istotnej roli[51]. Codziennie składał on ofiary w świątyni (Hebr. 7,27; 3Mojż. 

6,19-23), troszczył się o lampy (3Mojż. 24,2-4; 2Mojż. 30,8; 4Mojż. 8,2) oraz spalał kadzidło 

(2Mojż. 30,7-8). Przysługiwało mu prawo służby w każdej części ceremoniału i w każdej 

służbie, którą wykonywali w jego imieniu inni kapłani[52]. Najwyższy kapłan był 

pośrednikiem pomiędzy Bogiem i całym Izraelem, zaś zwyczajni kapłani jego asystentami. 

Praktycznie te dwie kategorie stanowiły jedno kapłaństwo, w którym zwyczajni kapłani 

umożliwiali najwyższemu kapłanowi spełnianie jego posługi, której z obiektywnych względów 
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nie był w stanie spełniać samodzielnie[53]. W ten sposób najwyższy kapłan 

symbolizował sobą całe kapłaństwo. 

Służba najwyższego kapłana realizowana była w świątyni w oparciu o trzy podstawowe cele: 

(1) składanie ofiar ze zwierząt i usługiwanie ich krwią, (2) wstawiennictwo przy ołtarzu 

kadzenia, (3) usługiwanie przy orzeczeniu sądowym podczas Dnia Pojednania: 

„I wybrałem go sobie spośród wszystkich plemion izraelskich na kapłana, aby składał ofiary 

na moim ołtarzu i palił kadzidła i nosił efod przede mną” (1Sam. 2,28); „A gdy skończy 

obrzęd przebłagania za świątynię, za Namiot Zgromadzenia oraz ołtarz ...” (3Mojż. 16,20). 

Opisana została tutaj służba w Dniu Pojednania, kiedy to najwyższy kapłan dokonywał 

przebłagania za świątynię (w tym rozdziale określenie miejsca najświętszego), za namiot 

zgromadzenia (miejsce święte) oraz ołtarz (dziedziniec)[54]; „Aaron zaś i jego synowie 

spalali ofiary na ołtarzu całopalenia i na ołtarzu ofiar kadzidlanych, pełniąc wszelką służbę 

w miejscu najświętszym i dokonując przebłagania za Izraela, zgodnie ze wszystkim, co 

nakazał Mojżesz, sługa Boży” (1Kron. 6,34). 

Służba codzienna 

Hebrajskim słowem oznaczającym różne czynności składające się na służbę na (1) dziedzińcu 

oraz w (2) pierwszym pomieszczeniu świątyni jest tamid. Słowo to zawiera w sobie ideę 

„trwania czegoś bez przerwy”, „ustawicznie”[55]. Służba ta rozpoczynała się o świcie 

oporządzeniem w miejscu świętym świecznika. Następnie otwierane były drzwi do świątyni. 

Wtedy na dziedzińcu zabijano na codzienną ofiarę całopalną rocznego baranka i wraz z ofiarą 

z pokarmów spalano go na ołtarzu całopaleń (2Mojż. 29,38-42). Jego krew wylewano u 

podstawy tego ołtarza. Następnie ofiarowywano kadzidło na złotym ołtarzu w miejscu 

świętym. Po wykonaniu tych wszystkich czynności dęto w trąby obwieszczając, że ofiara 

została dokonana[56]. Wówczas rozpoczynano służbę przy składaniu ofiar indywidualnych, 

przynoszonych z różnych intencji i okazji przez poszczególnych wyznawców. Służbę 

codzienną kończono wieczorem, składając drugiego baranka na ofiarę całopalną (4Mojż. 

28,9-10) oraz ponownie oporządzając świecznik i spalając kadzidło na ołtarzu kadzenia. 

Codzienna służba obejmowała zatem ustawiczne usługiwanie najwyższego kapłana (oraz jego 

współpracowników) przy ołtarzu całopaleń na dziedzińcu, a także przy świeczniku, ołtarzu 

kadzidlanym i stole na chleby pokładne w pierwszym pomieszczeniu świątyni. Cały ten 

system funkcjonował ustawicznie dla zbawienia grzeszników. 

Służba na dziedzińcu – ołtarz całopalenia. Najważniejszym sprzętem na dziedzińcu świątyni 

był ołtarz całopaleń. Na nim wykonywana też była najważniejsza posługa tej części świątyni, a 

mianowicie służba ofiarnicza (działalność ofiarnicza przejawiała się jedynie w powiązaniu z 

tym ołtarzem). Był on umieszczony u wejścia do świątyni (2Mojz. 27,1-8). Na nim składano 

ofiarę całopalną wraz z ofiarą z pokarmów (2Mojż. 29,38-42). Krew wylewano u podstawy 

tego ołtarza oraz mazano nią jego rogi. Była ona środkiem, za pomocą którego grzech 

przenoszony był na świątynię, a grzesznik otrzymywał przebaczenie (3Mojz. 4,30-31). 
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Pisarze nowotestamentowi jednoznacznie identyfikują rytualne ofiary ze zwierząt i ich krew 

ze śmiercią Jezusa Chrystusa na Golgocie[57]. Ołtarz całopaleń ukazuje wyraźnie Boży sąd 

nad grzechem. Bóg uczynił zadość swoim wymaganiom zastępując nas i ponosząc karę w 

naszym imieniu. Bóg i „Baranek” przyjęli na siebie swój wyrok za grzech ludzkości. 

Służba w miejscu świętym - ołtarz kadzidlany. Najważniejszą czynnością, jaka wykonywana 

była w miejscu świętym, było spalanie kadzidła na złotym ołtarzu przed zasłoną oddzielającą 

miejsce święte od najświętszego (2Mojz. 30,9). Był to symbol pośredniczej służby kapłana na 

rzecz ludu. W urzędzie kapłańskim przy złotym ołtarzu podkreślona została w szczególny 

sposób konieczność pośredniczenia pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Podczas ofiarowywania 

kadzidła, kapłan znacznie bardziej przybliżał się do bezpośredniej obecności Boga aniżeli 

podczas wykonywania jakiejkolwiek innej służby codziennej. Ponieważ wewnętrzna zasłona 

nie sięgała do sufitu, dym kadzidła unosił się do miejsca najświętszego opadając na ubłagalnię 

i napełniając przedział najświętszy. 

Autor Listu do Hebrajczyków sprawozdaje, że w Nowym Testamencie to Jezus Chrystus stał 

się „pośrednikiem nowego przymierza” (Hebr. 8,6; 9,15). 

Służba doroczna 

Raz w roku, na jesień, w Dniu Pojednania najwyższy kapłan usługiwał w drugim 

pomieszczeniu świątyni, kropiąc, między innymi, krwią ofiary wieko Skrzyni 

Przymierza[58] w celu zadośćuczynienia Bożej sprawiedliwości oraz pojednania Boga z 

grzesznikami. Zdaniem Clifforda Goldsteina słowo „pojednanie” oznacza tutaj „Boże działanie 

na korzyść człowieka, które dokonuje się jedynie za pomocą krwi” (3Mojż. 17,11)[59]. Bóg w 

osobie Jezusa dał „dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze 

grzesznikami, Chrystus za nas umarł” (Rzym. 5,8). 

Służba w miejscu najświętszym. Chociaż Dzień Pojednania koncentrował się na miejscu, w 

którym przechowywane były Boże przykazania, to jednak cały rytuał tego święta skupiał się 

wokół krwi[60]. Ona stanowiła najważniejszy element pojednania, będąc jednocześnie 

symbolem krwi Chrystusa, prawdziwego źródła pojednania: „Wiedząc, że nie rzeczami 

znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, 

przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i 

nieskalanego” (1Piotr 1,18-19). Rytuał ten sięgał swą symboliką daleko poza Golgotę, choć 

jego aspekt ofiarniczy wypełniony został właśnie w ofierze krzyża. Dzień Pojednania obrazuje 

proces sądowy wiodący do ostatecznego usunięcia grzechu, jego zwolenników oraz wszystkich 

jego skutków. Dlatego też słusznie należy go postrzegać jako symbol Sądu Ostatecznego. Tym, 

który brał na siebie odpowiedzialność za wszystkie grzechy zdeponowane w świątyni, był Bóg, 

który ją zamieszkiwał, i to On był w tym dniu oczyszczany z zarzutów. 

Frank B. Holbrook zauważa, iż pojednanie Boga z człowiekiem nie ograniczyło się wyłącznie 

do aktu ofiary Chrystusa na krzyżu, ale należy postrzegać je w znacznie szerszej 

perspektywie[61]. Jego zdaniem Pismo Święte przedstawia to zagadnienie w trzech różnych, 
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ale powiązanych ze sobą aspektach: (1) Pojednanie przez ofiarę. Ofiarna śmierć Jezusa 

stanowiła karę za wszystkie grzechy ludzkości. W tym sensie Jezus pojednał ludzi z Bogiem. 

(2) Pojednanie przez wstawiennictwo. Pojednawcza śmierć Chrystusa nie zbawiła 

automatyczne świata. Jednym z aspektów pojednawczego wstawiennictwa Chrystusa w niebie 

jest dokonanie osobistego pojednania skruszonego grzesznika z Bogiem. (3) Pojednanie przez 

sąd. Jest to ostateczne rozwiązanie problemu grzechu, symbolicznie przedstawione w służbie 

Dnia Pojednania. Sąd ostateczny ukaże końcowy efekt ofiary Chrystusa złożonej na Golgocie. 
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ten był karą za grzech przeciwko świątyni. Jest możliwe, że wizja niebiańskiej świątyni 

odpowiada na pytanie o skuteczność świątyni w Jerozolimie w okresie narodowego i 
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3. Chrystus i rzeczywistość nowotestamentowa 

Trudno byłoby w pełni pojąć plan zbawienia, zwłaszcza śmierć Chrystusa jako zastępczą 

ofiarę za grzech, Jego pośredniczą służbę w niebiańskiej świątyni oraz funkcję Sędziego w 

ostatecznym rozrachunku z grzechem, bez zrozumienia starotestamentowego systemu 

świątynnego. Jednak sam Stary Testament, choć przedstawia wiele szczegółów odnośnie 

budowy ziemskiej świątyni czy sposobu składania w niej ofiar, nie wyjaśnia ich znaczenia. 

Wyjaśnienia tego musimy poszukać dopiero w Nowym Testamencie, a on w zupełności 

wystarczy, aby w pełni poprawnie zrozumieć to zagadnienie. 

W świątyni starotestamentowej nie było mowy o wspólnocie, twarzą w twarz, pomiędzy 

człowiekiem i Bogiem. Zasłony oraz ściany oddzielały zwykłą osobę od świętych pomieszczeń. 

Jeżeli obecność Boga miała kiedykolwiek urzeczywistnić się w sposób bezpośredni i otwarty, 

potrzeba było czegoś lepszego. Proces ten rozpoczął się za sprawą wcielenia Syna Bożego, o 

którym apostoł Jan sprawozdaje, że „rozbił On namiot” pośród synów ludzkich (Jan 1,14). 

Przez trzydzieści trzy lata był On świątynią pośród rodziny ludzkiej, przykrywając swoim 

człowieczeństwem chwałę swej Boskiej natury[1]. W Jego słowach: „Ale mówię wam, że tutaj 

jest coś większego niż świątynia” (Mat. 12,6), dostrzec można, jak symboliczna funkcja 

ziemskiej świątyni oraz służba najwyższego kapłana w niej sprawowana, związana ze 

składaniem ofiar, zaczęła znajdować swoje wypełnianie. 

Chrystus jako Ofiara 

Pisarze nowotestamentowi jednoznacznie identyfikują rytualne ofiary ze zwierząt składane w 

służbie świątynnej ze śmiercią Jezusa Chrystusa. Ich liczne odwoływania się do krwi 

Chrystusa są aluzją do tej starotestamentowej praktyki[2]. Autor Listu do Hebrajczyków 

oświadcza, że Chrystus objawił się „jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez 

ofiarowanie [gr. hysia] samego siebie” (Hebr. 9,26); i dalej: „On złożył raz na zawsze jedną 

ofiarę” (Hebr. 10,12). Ponieważ każdy arcykapłan ustanawiany był w celu składania darów i 

ofiar, koniecznym było, aby także i Jezus miał co ofiarować (Hebr. 8,3). 

Jego przelana krew w oczywisty sposób przewyższała wartość ceremonialnego oczyszczenia za 

pośrednictwem krwi ofiarowywanych zwierząt: „Bo jeśli krew kozłów i wołów (…) uświęca 

skalanych i przywraca cielesną czystość [rytualne oczyszczenie], o ileż bardziej krew 

Chrystusa (…) oczyści sumienia nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu 

żywemu” (Hebr. 9,13.14). Możemy zatem z całą pewnością stwierdzić, że składane na ołtarzu 

ofiary jednoznacznie wskazywały na wielką ofiarę Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata[3]. 

Dzięki śmierci Chrystusa, Boże przebaczenie stało się dostępne dla wszystkich. W ten sposób 

Chrystus wypełnił pierwszy element służby najwyższego kapłana w posłudze ceremonialnej 

sprawowanej na dziedzińcu świątyni. 
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Chrystus jako Pośrednik 

Kolejnym elementem w procesie pojednania, pełnionego przez najwyższego kapłana w 

świątyni, była konieczność pośredniczenia pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Pośrednictwo 

kapłana było absolutną koniecznością i wskazywało na arcykapłańską służbę Chrystusa w 

miejscu świętym niebiańskiej świątyni w warunkach Nowego Przymierza. Nie nadał On 

jednak sam sobie godności arcykapłana, ale uczynił to Bóg, który powiedział do niego „Tyś 

kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka” (Hebr. 5,5-6). Jego kapłaństwo stanowi 

jedyny pomost pomiędzy grzesznym człowiekiem i świętym Bogiem: „Ja jestem droga i 

prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (Jan 14,6). Dlatego też, jak 

podaje List do Hebrajczyków, Chrystus „może zbawić na zawsze tych, którzy przez 

Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby wstawiać się za nimi” (Hebr. 7,25). W swojej 

bezgrzeszności może On stanąć przed świętym Bogiem, aby wstawiać się za grzesznikami bez 

obawy, że Jego pośrednictwo zostanie odrzucone, a On sam odprawiony z niczym. I chociaż, 

w przeciwieństwie do najwyższego kapłana, Jezus jest istotą bezgrzeszną, to jednak przez 

swoją inkarnację w pełni doświadczył cierpienia człowieczego losu, co przygotowało go do roli 

współczującego i wyrozumiałego arcykapłana (Hebr. 2,10.18). 

W odróżnieniu jednak od ofiary Chrystusa, która w obiektywnym sensie jednała świat z 

Bogiem, Jego pośrednictwo (zastosowanie Jego zasług na rzecz skruszonego wierzącego) 

czyni pojednanie z Bogiem osobistą rzeczywistością. F. B. Holbrook przedstawia to w sposób 

następujący: „Kiedy grzesznik zostaje doprowadzony przez Ducha Świętego, po opamiętaniu 

się i okazaniu skruchy, do przyjęcia Jezusa jako Zbawiciela i Pana, wówczas Chrystus – 

sprawujący urząd Najwyższego Kapłana – wstawia się u Ojca za skruszonym grzesznikiem na 

mocy zasług swojej ofiary, biorąc na siebie jego grzech i odpowiedzialność, chociaż On sam 

jest bezgrzeszny. Jego pojednawcza śmierć, jako Zastępcy i Poręczyciela grzesznika, zostaje 

przyjęta przez Ojca jako pełne zaspokojenie wymagań prawa Bożego w stosunku do 

grzesznika. Doskonałe posłuszeństwo Chrystusa zostaje przyjęte i zaliczone na konto 

skruszonego grzesznika, który dzięki temu otrzymuje zupełne przebaczenie ze względu na 

Chrystusa i zostaje uznany za usprawiedliwionego. Jego imię znajduje się odtąd w Księdze 

Życia (Łuk. 10,20; Fil. 4,3), a przebaczenie zostaje wpisane w odpowiedni rejestr obok jego 

imienia. Skruszony grzesznik zostaje łaskawie przyjęty przez Boga jako Jego dziecko (Jan 

1,12; 1Jan 3,1-3)”[4]. 

Służba ta, określona mianem służby pojednania, nazywana jest w Starym Testamencie służbą 

„ustawiczną”, „stałą” lub „codzienną”. To ze względu na nią jesteśmy przyjmowani przez Boga 

i otrzymujemy obiecane błogosławieństwo, „albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni 

zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać 

teraz za nami przed obliczem Boga” (Hebr. 9,24). W ten sposób Chrystus wypełnił kolejny 

element służby najwyższego kapłana w posłudze ceremonialnej sprawowanej w pierwszym 

pomieszczeniu świątyni. 
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Chrystus jako Sędzia 

Przyjrzyjmy się teraz trzeciej i ostatniej fazie służby najwyższego kapłana, przewidzianej w 

świątynnym kalendarzu, a mianowicie służbie w Dniu Pojednania. Główna cześć tego rytuału 

odbywała się w drugim pomieszczeniu świątyni, w miejscu najświętszym. Jeżeli codzienny 

rytuał obejmował oczyszczenie poszczególnych osób, to rytuał doroczny miał za 

zadanie oczyszczenie świątyni. Jego symbolika sięga aż do ostatecznego rozwiązania 

problemu grzechu. Słusznie zatem należy postrzegać go jako symbol Sądu Ostatecznego. 

W wyniku tego sądu uwidocznione zostaną końcowe owoce ofiary Chrystusa, a także 

zrealizowany zostanie ostateczny jej cel, zniweczone zostaną „dzieła diabelskie” (1Jan 3,8) 

oraz zniszczony zostanie ten, „który miał władzę nad śmiercią”, to jest sam Szatan (Hebr. 

2,14). Pojednanie przez sąd doprowadzi ponownie do przywrócenia pełnej harmonii we 

wszechświecie. 

Chrystus przyjął człowieczeństwo także i w tym celu, aby stać się naszym Sędzią[5]. I choć 

Bóg nie posłał Go na świat, aby świat osądził [gr. krisis - oznaczające także „potępić”], „lecz 

aby świat był przez niego zbawiony” (Jan 3,17), to jednak wiele tekstów Nowego Testamentu 

potwierdza, że Jezus upoważniony został przez Ojca do objęcia urzędu Sędziego całej 

ludzkości: 

„Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce” (Jan 3,35); „Wszystko zostało mi 

przekazane przez Ojca mego” (Mat. 11,27; Łuk. 10,22); „dałeś [Jezusowi] władzę nad 

wszelkim ciałem” (Jan 17,2); „Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. 

(...) I dał mu władzę [gr. eksusia] sądzenia, bo jest Synem Człowieczym” (Jan 5,22.27)[6];  

„Przekazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On [Jezus]  

jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych” (Dz. Ap. 10,42); Bóg bowiem 

„wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, 

potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych” (Dz. Ap. 17,31)[7]; „Będzie to 

w dniu, kiedy według ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa 

Chrystusa” (Rzym. 2,16). 

Chrystus powiedział o sobie: „Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi” (Mat. 28,18). 

Tekst ten nie pozostawia wątpliwości, co do wielkości i zasięgu Jego władzy. Wszystko, co 

było w posiadaniu Ojca, przekazane zostało Synowi. Bóg oddał Mu panowanie, władzę na 

niebie i ziemi, a także sprawy związane z sądem - jego ogłoszenie oraz wykonanie. Kiedy to 

nastąpi, wówczas Chrystus wypełni kolejny element służby najwyższego kapłana w posłudze 

ceremonialnej, tej sprawowanej w drugim pomieszczeniu świątyni. 

  

 

[1] Frank B. Holbrook, „The Israelite Sanctuary”, S&A, s. 9-10. 
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[2] Dz. Ap. 20,28; Efez. 1,7; Kol. 1,20; Hebr. 13,12.20; 1Jan. 1,7; Obj. 1,5; 7,14 itp. 

[3] Frank B. Holbrook, Pojednawcze kapłaństwo…, s. 106-107. 

[4] Ibid, s. 145. 

[5] Hebrajskie słowo szafat oznacza człowieka wydającego wyroki, broniącego uciśnionych. Z 

kolei słowo mispa odnosi się do prawości lub sądu wymierzanego przez szofer – sędziego. Ta 

prawość „jest warunkiem życia i uczestniczenia przez poszczególne osoby w strukturze i 

działaniach społeczeństwa zwłaszcza równości wobec systemu prawnego” (Bruce C. Birch, Let 

Justice Roll Down, s. 259). 

[6] „Ojciec powierzył Chrystusowi wykonanie sadu. Jest to uzasadnione, bowiem Syn Boży, 

jako istota boska, jest także Synem Człowieczym, istotą ludzką, a jako taki opierał się 

pokusom (Hebr. 4,15), pokonał grzech i zakosztował śmierci za wszystkich. (...) Nikt inny we 

wszechświecie nie jest w taki sposób przygotowany, by wydać wyrok w sprawie ludzi oraz 

uwielbić Boga i oczyścić Go z zarzutów w wyniku sądu” (SDABC tom 5, s. 952-953). 

[7] Hebrajskie słowo cadek jest zazwyczaj tłumaczone jako sprawiedliwość. Jego temat 

oznacza być prawym albo postępować w sposób prawy (w sensie moralnym lub prawnym), 

a także oczyszczać się. „Jednakże wydaje się, że prawo jest raczej sposobem działania, a 

sprawiedliwość – cechą osoby. (…) Sprawiedliwość wykracza poza zakres prawości. Prawość 

jest ściśle określona – wskazuje obowiązki każdego człowieka. Sprawiedliwość jest 

utożsamiona z dobrocią, uprzejmością, łaskawością” (A.  J. Haschel, The Prophets, s. 201). 
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4. Świątynia niebiańska, służba pojednania i 
sąd w Księdze Objawienia 

  

Aby w pełni zrozumieć treść Księgi Objawienia, należy najpierw pojąć zasięg wielkiego boju 

pomiędzy dobrem i złem oraz fakt, że grzech jest problemem nie tylko naszej ziemi. Grzech 

zaistniał w niebie. Tam Szatan zniesławił Boży charakter wobec całego wszechświata, 

kwestionując Jego sposób rządzenia, Jego prawo oraz Jego sprawiedliwość. Od tego czasu 

całe stworzenie ma problem z grzechem, problem, który od tysięcy lat czeka na swoje 

ostateczne rozwiązanie. 

Wielu interpretatorów podkreśla bezpośrednią zależność Objawienia św. Jana od takich ksiąg 

jak: Księgi Mojżeszowe, Izajasza, Ezechiela, Daniela czy Zachariasza[1]. Bez trudu można też 

dostrzec rolę, jaką odgrywają w tej księdze niektóre święta żydowskie, jak np. Pascha czy 

Dzień Pojednania. 

Świątynia niebiańska     

Chociaż biblijna nauka o świątyni niebiańskiej odgrywała istotną rolę w judaizmie oraz we 

wczesnym chrześcijaństwie (Hebr. 8,1-5), to jednak zanikła we wczesnym średniowieczu pod 

wpływem filozofii platońskiej. Niebiańska, materialna świątynia nie pasowała do 

platońskiego modelu, dlatego wraz ze wzrostem jego popularności wśród średniowiecznych 

scholastyków, powędrowała do lamusa[2]. Była również i druga przyczyna: „Po wyjściu 

chrześcijaństwa z katakumb i przyjęciu protektoratu władzy świeckiej (era konstantyńska), 

poczęto wznosić wspaniałe i okazałe budowle kościelne, ozdabiać ich wnętrza arcydziełami 

sztuki, wznosić ołtarze i posągi. Wbrew nauce Słowa Bożego, głoszącej, że Bóg 'nie mieszka 

w świątyniach zbudowanych ręką ludzką' (Dz. Ap. 17,24), poczęto uważać te budowle za 

przybytki Bóstwa i traktować je jako centrum nie tylko kultowe, ale także zbawcze. W ślad za 

tym rozwijała się odpowiednia nauka teologiczno-liturgiczna. W ten sposób świątynie 

ziemskie - pełne blasku i wewnętrznego przepychu - zajęły miejsce świątyni niebieskiej, 

przykuwając do tych rzeczywistości ziemskich wzrok wyznawców Chrystusa. Nowy Testament 

znał jedynie pojęcie domów modlitwy jako miejsc wspólnych nabożeństw, lecz teologia 

czasów postapostolskich przekształciła je w sanktuaria, będące przybytkami Bóstwa, a przez 

ten fakt spowodowała przysłonięcie świątyni niebieskiej"[3]. 

W odróżnieniu od Listu do Hebrajczyków, który swą argumentację opiera przede wszystkim 

na Przybytku Mojżesza, Księga Objawienia wiąże swoje wizje ze Świątynią Salomona. 

Przybytek Świadectwa wydaje się być umieszczony wewnątrz niebiańskiej świątyni tak, jak w 

widoczny sposób umiejscowiony był on w Świątyni Salomona (Obj. 15,5)[4]. 

W Księdze Objawienia odnaleźć można aż czternaście odniesień do świątyni[5]. Poruszone w 

nich zostały wszystkie ważne szczegóły związane ze starotestamentową służbą świątynną, 

którą w subtelny sposób połączono ze służbą Chrystusa w świątyni niebiańskiej. Służba ta 
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oscyluje wokół świecznika i złotego ołtarza w miejscu świętym oraz tronu (symbolizowanego 

w ziemskiej świątyni przez arkę przymierza) i Boga w miejscu najświętszym. 

Miejsce święte. Sześć z owych czternastu odniesień dotyczy w Księdze Objawienia miejsca 

świętego. Na wstępie ukazanych zostało siedem świeczników (Obj. 1-3 = gr. lujnias, 

„lichtarzy”), będących odbiciem siedmioramiennego świecznika, jaki znajdował się w miejscu 

świętym ziemskiego Przybytku. Jeżeli zsumujemy wszystkie świeczniki, które Jan zobaczył w 

swych wizjach (Obj. 1,12.20; 4,5; 11,4) wówczas otrzymamy dokładnie taką samą ich ilość, jak 

tę, którą Salomon kazał wykonać dla miejsca świętego w zbudowanej przez siebie świątyni 

(1Król.1,49). Nie można zapominać, że zwiększenie ilości świeczników z jednego do dziesięciu 

w świątyni Salomona, było także w zgodzie z planem oraz szkicem, jaki Bóg dał ojcu 

Salomona, Dawidowi, w związku z niebiańskim wzorem (1Kron. 28,19). 

Dalej widzimy Jezusa ubranego w strój najwyższego kapłana (Obj. 1,13 = gr. poderes)[6]. Jest 

to jedyne miejsce w Nowym Testamencie, w którym to słowo występuje. Septuaginta używa 

go wyłącznie w odniesieniu do szczególnego stroju najwyższego kapłana (2Mojż. 25,6.7; 28,4; 

Ezech. 9,2.3.11 itd.). 

Kolejnym wyszczególnionym sprzętem jest złoty ołtarz kadzenia (Obj. 8,3.5; 11,1; 14,18; 16,7 = 

gr. thusiasterion), przy którym Chrystus sprawuje swoją służbę spalając jako Arcykapłan 

kadzidło na „złotym ołtarzu przed tronem” (Obj. 8,3-5). 

Pozostałe odniesienia dotyczą takich zagadnień jak: siedem pochodni (Obj. 4,5 = lampades), 

dymu kadzidła (Obj. 8,4) oraz kadzielnicy wypełnionej ogniem z ołtarza (Obj. 8,5). 

Miejsce najświętsze. Miejsce najświętsze w Księdze Objawienia określone zostało za 

pomocą greckiego słowa naos (świątynia), gdzie przypisano mu obecność tronu Boga (Obj. 

7,15; 16,17; patrz: 5,1.13; 6,16; 7,8.10; 12,5; 14,3.5; 19,4-5; 20,11; 21,5; 22,3) [7]. 

Jan sprawozdaje także o Skrzyni Przymierza (Obj. 11,19), znajdującej się w miejscu 

najświętszym niebiańskiej świątyni, która z tego właśnie powodu nazwana została świątynią 

namiotu świadectwa, nie zaś świątynią kadzenia, krwi czy nawet ubłagalni (Obj. 15,5). 

W Obj. 7,15 świątynia (naos) i tron Boga stanowią to samo miejsce. Przed tronem, w 

bezpośredniej obecności Boga (Obj. 7,10), znajdują się wszyscy aniołowie, starsi, cztery 

postacie (Obj. 7,11), wielki tłum (Obj. 7,9) i 144 000 (Obj. 14,1-3; 15,2-4). Odnośnie owych 

144 000 Jan mówi: „Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni 

Jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją” (Obj. 7,15). W wierszu tym 

dokonano zrównania naos z miejscem najświętszym. 

W Obj. 11,19 naos jest miejscem, gdzie znajduje się arka: „I otworzyła się świątynia Boża, 

która jest w niebie, i ukazała się Skrzynia Przymierza wewnątrz świątyni Jego. Jest to również 

jednoznaczne z miejscem najświętszym, ponieważ „arka Jego testamentu” ulokowana była w 

tym właśnie miejscu (Hebr. 9,3-4). 
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W Obj. 11,1-2 wymieniono wszystkie  trzy części świątyni: (1) dziedziniec (aule), (2) ołtarz, 

równoznaczny z miejscem świętym (thusiasterion), (3) oraz miejsce najświętsze (naos). 

Arcykapłańska służba Chrystusa 

Krok po kroku, podczas swej ziemskiej służby Chrystus przygotowywany był do objęcia 

arcykapłańskiego urzędu: (1) Podobnie jak Mojżesz obmył Aarona, przygotowując go do 

funkcji najwyższego kapłana w Izraelu, tak i Chrystus obmyty został w wodach Jordanu 

podczas chrztu świętego (Mat. 3,13-17). (2) Jak Mojżesz przyodział Aarona w odświętne szaty, 

tak i Bóg ubrał Jezusa „w szaty zbawienia” i „płaszczem sprawiedliwości” przyodział Go (Iz. 

61.10). (3) Jak Mojżesz pomazał Aarona, tak Bóg „pomazał” Jezusa do głoszenia ewangelii 

(Łuk. 4,18). (4) Jak ukoronowano Aarona „Świętością Panu”, a równocześnie nosił on 

„nieprawość świętych rzeczy”, tak i Jezusa „ukoronowano chwałą i czcią”, podczas gdy Bóg 

włożył na Niego „nieprawość nas wszystkich” (Hebr. 2,9; Iz. 53,6). 

Kiedy Jego misja na ziemi dobiegła końca, Bóg wywyższył Go ponad wszystkich, mianując 

„najwyższym kapłanem według porządku Melchisedeka” (Hebr. 5,10). To umożliwiło 

Chrystusowi służbę Najwyższego Kapłana w świątyni niebiańskiej, gdzie obecnie usługuje On 

„swoją własną krwią”[8]. 

Służba Jezusa w miejscu świętym. W Objawieniu mamy trzy odniesienia do służby 

Chrystusa w miejscu świętym niebiańskiej świątyni. Dwa z nich związane są z siedmioma 

świecznikami (Obj. 1,12-13 i 4,5) a jedno ze służbą przy złotym ołtarzu (Obj. 8,3-5). Służba 

Chrystusa pośród świeczników miała służyć temu, aby ich lampy płonęły stale czystym 

światłem. Z kolei służba kadzenia przy złotym ołtarzu sprawiała, że modlitwy Jego ludu, 

zmieszane z zapachem kadzidła, znajdowały przystęp do Boga. 

W tym kontekście pamiętać należy, że „Ten, który strzeże Izraela, nigdy nie drzemie ani nie 

zasypia” (Ps. 121,4), a „tlącego knota nie dogasi” (Mat. 12,20; Iz. 42,3). Ta nieustanna opieka 

nad ludem Bożym realizowana była w oparciu o ustawiczną służbę (tamid) Jezusa pełnioną w 

pierwszym przedziale świątyni. 

Służba Jezusa w miejscu najświętszym. W odniesieniu do służby Chrystusa w miejscu 

najświętszym, w szczególny sposób podkreślono Jego działalność związaną z sądem. W Obj. 

11,19 opisano otwarcie tej części „świątyni Boga”, gdzie znajdowała się „arka przymierza”. To 

tutaj Jezus miał rozpocząć ostatnią fazę swojej służby, podobną do tej, jaką najwyższy kapłan 

wykonywał w drugim przedziale ziemskiej świątyni w Dniu Pojednania. Jeżeli w tym miejscu 

ma odbyć się sąd, obecność Prawa jest niezbędna. Boże Prawo miało być użyte jako laska 

miernicza świątyni, ołtarza i modlących się w niej ludzi (Obj. 11,1-3). Służba w miejscu 

najświętszym zostanie szczegółowo przedstawiona poniżej. 
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Sąd Ostateczny 

Jak powiedzieliśmy już na początku, sąd z raju odłożony został do czasu, kiedy człowiek w 

pełni zrozumie Boży charakter. Osoba Jezusa, Jego ofiara, urząd kapłański i sędziowski miały 

mu w tym dopomóc. Powrót do sądu, który rozpoczął się w raju, ma miejsce właśnie w 

Księdze Objawienia. Jak zauważył Lightfoot: „mamy tutaj bardzo dobre, jeśli nie wprost 

wyjątkowe świadectwo, nad którym należy się zastanowić: że dzień sądu został 

zamierzony” [9]. 

Gdyby Bóg uwolnił człowieka od śmierci jedynie na mocy przebaczenia, byłby on słabo 

przygotowany do przebywania pośród bezgrzesznych aniołów. Świadomość win, skaz 

charakteru oraz uczucie bycia niegodnym, na zawsze prześladowałyby go, czyniąc 

nieszczęśliwym. Dlatego też Bóg postanowił dokonać pełnego jego oczyszczenia w oparciu o 

służbę pojednania, zwaną również służbą sądu. Kiedy w oparciu o to dzieło usunięte i 

wymazane zostaną grzechy Jego ludu ze świątyni, dokona się całkowite i wieczne pojednanie 

Boga i człowieka. „Dowodzi to niezbicie, że pojednanie dokonywane jest dla sprawiedliwych i 

obejmuje wyłącznie wierny lud Boży, który powierzył swe sprawy w ręce swojego Obrońcy, 

dokonującego pojednania w prawdziwej świątyni” [10]. 

Widzimy zatem, że Pan zatroszczył się o to, aby każda istota otrzymała satysfakcjonującą 

odpowiedź na nurtujące ją pytania odnośnie Bożej sprawiedliwości. A ponieważ sąd ma 

oczyścić Boga ze stawianych mu przez wieki zarzutów, dlatego też każda istota będzie miała 

swój udział w tym sądzie. 

Jeżeli Bóg dopuszcza aniołów i świętych do sądu, to w rzeczywistości sądzą oni dzieła Boże. W 

pewnym sensie osądzany zostaje również i sam Bóg (Rzym. 3,4). 

Sąd we wstępie do Księgi Objawienia. 

Dzień Pański (Obj. 1.10). Niektórzy z pisarzy uważają, że już pierwsza z wizji Jana ma 

miejsce w czasie sądu[11]. Jan sprawozdaje bowiem: „byłem w duchu w Pańskim dniu” (Obj. 

1,10)[12]. Jak zauważa R. H. Charles: „Ważność Obj. 1,10, wynika z faktu, że jest to pierwsze 

miejsce w chrześcijańskiej literaturze, gdzie dzień Pański został wspomniany”[13]. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że Jan nie używa zwrotu „dzień Pański” (hemera tu kyriu) 

powszechnie stosowanego w Septuagincie oraz w Nowym Testamencie, ale wprowadza 

zupełnie nowy zwrot: kyriake hemera. Wprowadzenie takiego sformułowania powoduje 

problem (na podstawie tego tekstu oraz jego kontekstu) z ustaleniem, czy Jan został 

wprowadzony w stan zachwycenia: w niedzielę, jak to postuluje przytłaczająca większość 

komentatorów[14]; w Niedzielę Wielkanocną, albowiem i taki pogląd wyznaje pewna część 

uczonych; w sobotę, jak to interpretuje większa cześć Adwentystów Dnia Siódmego, czy też 

wyrażenie to ma jeszcze inne znaczenie[15]. 
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Niektórzy komentatorzy uważają, że słowa te są odpowiednikiem zwrotu „dzień Pański”, 

pochodzącego ze Starego Testamentu: „yom Jahwe”, rozumianego jako eschatologiczny dzień 

paruzji Chrystusa oraz sądu[16]. Taka interpretacja oznaczałaby, że prorok przeniesiony 

został w Duchu w scenerię tego chwalebnego dnia i z tej perspektywy oglądał wydarzenia 

poprzedzające dzień sądu, jak i po nim następujące. Pewne dane usprawiedliwiają taką 

właśnie interpretację. 

A. R. Treiyer uważa, że Jezus nie spotkał się z Janem na wyspie Patos, ale w niebie, dokąd Jan 

został przeniesiony w Duchu (Obj. 1,10). „A zatem Jan został uzdolniony, aby zobaczyć 

swojego Zbawiciela najpierw pośród świeczników, w miejscu świętym niebiańskiej świątyni, 

skąd Pan posyłał Swoje poselstwa do Jego kościołów. Kościół ten został przedstawiony w 

niebie za pomocą świecznika, wskazując, że oni w rzeczywistości żyją duchowo ‘w okręgach 

niebieskich’ (Efez. 2,6.18), gdzie ich świadectwo jest tematem rozważań (Efez. 3,10). ‘Po tym’ 

przyjrzeniu się Jezusowi w miejscu świętym, Jan ponownie został przeniesiony w Duchu 

(Obj. 4,1-2), tym razem, aby zobaczyć Jezusa w najświętszym miejscu przed tronem (Obj. 5). 

W ten sposób, przejście z jednej wizji do drugiej nie jest przejściem z ziemi do nieba, ale od 

miejsca świętego niebiańskiej świątyni do najświętszego”[17]. 

Z kolei J. F. Walvoord zauważa, iż jest mało prawdopodobne, aby „tak zdumiewające 

objawienie zostało przedstawione Janowi w jednej wielkiej wizji w ciągu jednego dnia, 

natomiast bardziej prawdopodobne jest to, że składało się ono z całej serii objawień” [18]. 

Wyrażenia takie jak: „widziałem”, „patrzyłem”, „ukazano mi”, które pojawiają się w całej 

księdze, wydają się potwierdzać to przypuszczenie. 

Także Samuelle Bacchiocchi przekonany jest w oparciu o bezpośredni kontekst, który 

poprzedza Objawienie 1,10 oraz po nim następuje, że widzenie to zawiera jednoznaczne 

odniesienia do eschatologicznego „yom Jahwe”: „Bezpośredni kontekst nosi tu wyraźnie 

piętno eschatologiczne. Sugeruje to, że Jan sam czuł się przeniesiony przez Ducha w przyszły 

chwalebny dzień Pański”[19]. 

Odnośnie tej kwestii L. T. Talbot stawia następujące pytanie: Jeżeli Jan rzeczywiście 

przeniesiony został w „dzień Pański”, to jak mógł wówczas pisać o Kościele swojego czasu 

(Obj. 2-3)? Wyjaśnienie znajduje on w Obj. 1,10-12: „I usłyszałem za sobą głos potężny (...) i 

obróciłem się, aby widzieć”. Jan oglądał zatem najpierw ów „dzień Pański”, a następnie 

obrócił się i ujrzał Kościół swojego czasu, zanim, patrząc ponownie w przyszłość, zobaczył 

rzeczy, które miały nastąpić później. „Ten potrójny wymiar widzenia potwierdza Obj. 1,19, 

gdzie powiedziano Janowi: ‘Napisz więc, co widziałeś, co jest, i co się stanie potem’. Zgodnie z 

tym modelem wizji Jan zobaczył trzy rzeczy: (1) ‘dzień Pański’, (2) współczesny mu Kościół i 

(3) ustanowienie wiecznego królestwa Jahwe”[20]. 

Dla wielu komentatorów utożsamienie „dnia Pańskiego” z Obj. 1,10 z eschatologicznym 

„dniem Pana”, rozumianym jako dzień sądu, wydaje się być najbardziej wiarygodne[21]. 

Takie postrzeganie oznaczałoby, zgodnie z tą interpretacją, że całość Księgi Objawienia 

zawierałaby się w wizji tronu z Obj. 4-5, a nie jedynie wizja z rozdziałów 4 – 22[22]. 
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Według W. L. Truckera, praktycznie cała Księga Objawienia zbudowana została wokół tematu 

„otwartych w niebie drzwi” (Obj. 4,1; także 3,7-8; 11,19; 15,5; 19,11), wydarzeniu, które 

rozpocząć miało niebiański sąd. W jego ocenie wszystkie prorocze serie zaprojektowane 

zostały z myślą o tym właśnie wydarzeniu: „Księga Objawienia jest ‘księgą sądu’, ona jest ‘salą 

tronową Biblii’, ona otwiera się ‘z tronem’ i zamyka się ‘z tronem’ (Obj. 1,4; 22,3). Tron ten 

wskazuje na godzinę sądu”[23]. 

Głos potężny, jakby trąby (Obj. 1,10). Czy zwrot ten może być także aluzją do 

eschatologicznego „dnia Pańskiego”? P. Carrington uważa, że: „głos z Obj. 1,10 przywołuje na 

pamięć postać Anioła z trąbą obwieszczającego nadejście Dnia Sądu”[24]. 

I chociaż trąb w Starym Testamencie używano przy wielu okazjach, to jednak najczęściej były 

one kojarzone właśnie z „dniem Pana” (Joel 2,1.15; Zach. 9,14). Sofoniasz nazywa ten dzień 

„dniem trąby i okrzyku wojennego” (Sof. 1,14-16). Z kolei w Nowym Testamencie trąba 

kojarzy się z powtórnym przyjściem Chrystusa (Mat. 24,31; 1Tes. 4,16; 1Kor. 15,52). „Ten 

ścisły związek pomiędzy głosem trąby a powtórnym przyjściem Jezusa sugeruje taką 

możliwość, że ów ‘głos jakby potężnej trąby’ (Obj. 1,10), który Jan usłyszał, mógł być właśnie 

manifestacją ‘dnia Pańskiego”[25]. 

Miecz obosieczny (Obj. 1,16). Jan, podobnie jak Daniel (Dan. 10,8), ujrzał Jezusa w Jego 

chwale, w najświętszych szatach kapłańskich (Obj. 1,13 = poderes; patrz 3Mojż. 16,4.23; 

2Mojż. 28,4.5.8). Z kolei wizja, którą otrzymał prorok Daniel, przypomina wizję Jozuego, gdy 

przygotowywał się on do podboju Kanaanu (Joz. 5,13-15). „Mąż”, którego ujrzał wówczas 

Jozue, przedstawił się jako „wódz wojska Pana” (hebr. - sar hatsawa). Wyrażenie to poza 

Księgą Jozuego, występuje jeszcze w Dan. 8,11 i omawianym obecnie fragmencie, chociaż nie 

w bezpośrednim kontekście do niebiańskiego Najwyższego Kapłana w Dniu Pojednania. Myśl 

ta rozwinięta została w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia, gdzie autor opisując tę samą 

postać, nazywa ją Synem Człowieczym[26]. 

Także Ezechiel (Ezech. 1,28) opisując wizję „chwały Pana”, posługuje się takim samym 

słownictwem, co Obj. 1,13.17.18. Wymienia te same elementy (ogień, polerowany brąz, 

potężny głos), które Jan wyraźnie odnosi do Chrystusa. Dalej czytamy, że z Jego ust 

„wychodził obosieczny ostry miecz” (w. 16). Ten sam zwrot występuje również w Psalmie 149: 

„Niech w ustach ich będzie uwielbienie Boga, a miecz obosieczny w ich ręku, aby dokonać 

pomsty nad ludami, aby ukarać narody” (Ps. 149,6-7). Dzieło, jakie miecz ten ma do 

wykonania, jak wynika z kontekstu, jest bezpośrednio związane z sądem. Pomsta jest tutaj 

zwrotem oznaczającym charakter tego sądu. Ta sama myśl wyrażona została także w Księdze 

Ezechiela (Ezech. 21,8.9.10.14-22.35). 

Z kolei autor Listu do Hebrajczyków zauważa, że tym „mieczem obosiecznym (...) zdolnym 

osądzić zamiary i myśli serca” (Hebr. 4,12) jest Słowo Boże, które jest żywe i skuteczne. Także 

zgodnie z wypowiedzią Chrystusa ma ono stanowić miarę ludzkich myśli i uczynków: „Kto 

mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go 

będzie w dniu ostatecznym” (Jan 12,48). 
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Sąd w poselstwie do siedmiu Kościołów 

Bardzo często pomija się naturalne powiązania, jakie występują pomiędzy pierwszą wizją 

Jana (Obj. 1-3) a drugą, mającą miejsce „potem” (Obj. 4-5). Pierwsza wizja postrzegana jest 

jako mająca miejsce na ziemi, a druga w niebie, bez ich czasowego następstwa. W ten sposób 

typologiczny obraz niebiańskiej świątyni, obecny w Objawieniu, jest gubiony lub otwarcie 

mówiąc przekręcany. 

Poselstwa Jezusa mają przygotować kościoły na eschatologiczny sąd z rozdziałów 4 i 5. W 

oparciu o ten sąd Jezus obiecuje im wieczną nagrodę zwycięstwa (Obj. 2,7.11.17.26-28; 

3,5.12.21). W poselstwach tych Chrystus pokazany został jako ten, „który bada” umysły i 

serca, mogąc dzięki temu określić los każdego człowieka zgodnie z jego uczynkami (Obj. 

2,23). Fakt, że On „wyzna” ich imiona „przed Ojcem i przed jego aniołami”, pokazuje, że sąd 

ten należy stale jeszcze do przyszłości, kiedy to zgodnie z Obj. 5 pojawi się On przed tronem 

Boga i przed jego aniołami. Jego sędziowska funkcja, którą będzie wówczas pełnił, 

zobrazowana została przez fakt, że On „nie wymaże” imion zbawionych z „księgi żywota”, ale 

przyzna im białe szaty (Obj. 3,4-5). Jezus sam zadecyduje, kto będzie mógł wejść do 

niebiańskiej świątyni, a kto nie (Obj. 3,7-8.12). 

Porównując słowa z Obj. 3,5: „Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę 

imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami” z 

Dan. 7,9-10, możemy wyraźnie zobaczyć wspólne elementy występujące w obu tych tekstach. 

Obj. 3,5                                             Dan. 7 

aniołowie                                                          tysiące tysięcy 

Ojciec                                                                 Sędziwy 

Jezus                                                                  Syn Człowieczy 

księga                                                                księgi 

Imiona osób wierzących zapisane są w Księdze Żywota i jedynie ci, których imiona nie 

zostaną z niej wymazane, otrzymają prawo do dziedzictwa wiecznego. Jednak, jak czytamy, 

istnieje możliwość wymazania imienia z tej księgi, co równoznaczne jest z wyrokiem 

unicestwienia. O tym wypowiada się Jezus w innym miejscu Nowego Testamentu: 

„Powiadam wam: Każdego, który mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna 

przed aniołami Bożymi. Kto zaś zaprze się mnie przed ludźmi, tego i Ja się zaprę przed 

aniołami Bożymi” (Łuk. 12,8-9). Jezus albo wyzna imię wierzącego przed Ojcem 

(„Sędziwym”) i jego aniołami („tysiące tysięcy”), albo się go zaprze. W Obj. 3,5 stwierdzono, 

że imiona tych, którzy nie zostaną zbawieni, będą wymazane z księgi. 

W przeciwieństwie do tego Nowy Testament wspomina także o wymazywaniu grzechów (nie 

imion) ludzi zbawionych. A zatem, jeśli imię tego, kto podaje się za osobę wierzącą, zostanie 
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wymazane, wówczas będzie on zgubiony, ale jeśli to jego grzechy zostaną wymazane, wówczas 

będzie zbawiony. 

Objawienie 3,12 jest pierwszym tekstem, w którym słowo „świątynia” występuje w tej księdze 

i jest ono zawarte w obietnicy skierowanej do kościoła w Filadelfii: „Zwycięzcę uczynię filarem 

w świątyni [naos] Boga mojego i nigdy już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga 

mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga 

mojego, i moje nowe imię". Pisząc do kościoła w Filadelfii, datowanego na okres przed 

rozpoczęciem się dzieła sądu, Jan czyni to w imieniu tego, „który ma klucz Dawida, (…) który 

otwiera, a nikt nie zamknie, (…) który zamyka, a nikt nie otworzy” (Obj. 3,7)[27]. 

Jego poselstwo brzmi: „oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi” (Obj. 3,8). Wizja ta 

rozszerzana została w rozdziałach 4 i 5. Ona rozpoczyna się tą samą myślą: „drzwi były 

otwarte w niebie” (Obj. 4,1). Wówczas dopiero pojawia się opis tronu Bożego (Obj. 4,2-5,1) i 

Baranka-Kapłana, który godzien jest otworzyć księgę otrzymaną od Tego, który zasiadał na 

tronie oraz zerwać jej pieczęcie (Obj. 5,2-14). Poselstwa te mają na celu pomóc Kościołowi 

przejść przez ostateczna próbę oraz sąd (Obj. 3,10). 

Tak więc sąd, zgodnie z obietnicą, którą Jezus dał piątemu kościołowi, że nie wymaże ich 

imion z Księgi Żywota (Obj. 3,5), stale jeszcze należał do przyszłości. Jednak już szósty kościół 

został przedstawiony w kontekście drzwi, które Chrystus ma moc otworzyć, a które są 

drzwiami do miejsca najświętszego. On zamierza otworzyć te drzwi, prowadzące 

bezpośrednio przed Boży sąd. Do siódmego kościoła Jezus zwraca się z nazwą „lud sądu”, a 

siebie określa imieniem „Amen”. Jest On „świadkiem wiernym i prawdziwym” (Obj. 3,5), a 

fakt, że jest w tym samym czasie Stworzycielem, daje Mu jeszcze istotniejszą pozycję na 

sądzie (Obj. 3,14; także Kol. 1,15-18; Obj. 14,7). Jako Stworzyciel i Odkupiciel, weźmie On na 

siebie odpowiedzialność osądzenia swej pracy (Jan 5,22). Oto dlaczego całe stworzenie uznaje 

Go na sądzie za „godnego” błogosławieństwa i czci, i chwały, i mocy na wieki wieków (Obj. 

5,9-14). 

W centrum Wszechświata 

Kolejna wizja prowadzi nas do samego centrum Wszechświata (Obj. 4,1-5,14). Jest to 

najdłuższy fragment przedstawiający wizerunek świątyni w Księdze Objawienia. Zawiera on 

bogactwo obrazów pochodzących z prawie każdego aspektu hebrajskiego kultu. W izraelskiej 

świątyni jedynie dwa wydarzenia dotykały zasadniczo takiej chwały, jaka opisana została w 

tych tekstach. Była to (1) inauguracja świątyni - podczas której była ona oddawana do użytku 

(2Mojż. 29,43-44; 40,9.34-35; 3Mojż. 9,23; 2Kron. 7,1-2; Ezech. 43,1-5) oraz (2) Dzień 

Pojednania - związany bezpośrednio z sądem (3Mojż. 16,2.12-13.17)[28]. W obydwu 

przypadkach miało miejsce pomazywanie Przybytku i kropienie go krwią w celu oczyszczenia 

samej świątyni oraz jej sprzętów (Hebr. 9,22; 2Mojż. 30,26-29; 3Mojż. 8,18; 16,19), a także 

otwierane były drzwi oddzielające dziedziniec od miejsca świętego oraz miejsce święte od 

najświętszego. Służba codzienna lub „ustawiczna” sprawowana była tylko przy jednych 

otwartych drzwiach, które prowadziły na dziedziniec (3Mojż. 16,2). Jednakże przy końcu 
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roku, w Dniu Pojednania, drzwi, które oddzielały dziedziniec od pierwszego pomieszczenia 

świątyni były zamykane (3Mojż. 16,17), ponieważ otwierano drzwi, które prowadziły 

bezpośrednio do miejsca najświętszego (3Mojż. 16,2.12-13.29.34)[29]. 

Obie te ceremonie wymienione zostały jako odrębne wydarzenia. Jedna oddawała świątynię 

do użytku na rzecz służby pojednania; druga dokonywała oczyszczenia świątyni z 

zanieczyszczeń związanych z grzechami ludu. W przeciwieństwie jednak do aktu 

inauguracyjnego, w którym oboje drzwi były otwierane, w Obj. 4 mamy do czynienia tylko z 

jednymi otwartymi drzwiami, które prowadziły do pomieszczenia, gdzie znajdował się Boży 

tron. Oznaczałoby to, że scena ta nie odnosi się do inauguracji świątyni, ale do końcowego 

sądu, przedstawionego w obrządkach Dnia Pojednania, jaki pełniony jest w miejscu 

najświętszym. 

Natura wizji Obj. 4-5 stanowi jeden z większych problemów dla współczesnych 

interpretatorów tej księgi. Dla wielu z nich te dwa rozdziały stanowią klucz do zrozumienia 

pozostałej jej części[30]. Pośród historycznych interpretacji, prezentowane są obecnie trzy 

kierunki. Dwa z nich zakładają, że scena ta przedstawia inaugurację niebiańskiej świątyni na 

początku ery chrześcijańskiej. W tym przypadku, pieczęci oraz trąby postrzegane są jako 

wydarzenia mające swoje źródło w tamtym czasie i biegnące w przyszłość. Trzecia 

interpretacja łączy jednak tę wizję, wraz z innymi podobnymi do niej wizjami tronu, z 

niebiańskim dworem oraz czasem końca, a pieczęci i trąby postrzegane są jako wydarzenia 

będące streszczeniem głównych wydarzeń ery chrześcijańskiej, które obecnie są rewidowane 

przez niebiański trybunał[31]. Interpretacja ta ma obecnie coraz więcej zwolenników. 

Otwarte drzwi (Obj. 4,1). Warto zauważyć, że cała Księga Objawienia, nawet jeśli opisuje 

różne wydarzenia, praktycznie zbudowana jest wokół tematu „otwartych w niebie drzwi” 

(Obj. 3,7-8; 4,1; 11,19; 15,5; 19,11). Wszystkie serie prorocze zbudowane zostały właśnie w 

oparciu o to wydarzenie. Zdaniem wielu autorów, ostrzeżenia w nich zapisane przedstawione 

zostały na tle Sądu Ostatecznego[32]. 

Obj. 4,1-2 wspomina o innym czasie, jednak w identycznych słowach, jak w Obj. 1,10: „I zaraz 

byłem w duchu”. Wówczas to Jan ponownie przeniesiony zostaje w przyszły „dzień Pański”. 

Drzwi, które wówczas zobaczył, nie były drzwiami, jak to wielu uważa, do nieba, ale drzwiami, 

które otwarte zostały w niebie. Otwarcie tych drzwi umożliwiło Janowi ujrzenie tronu Bożego, 

co bezpośrednio wiąże się z jego wejściem do miejsca najświętszego[33]. Pierwsza część 

służby Chrystusa w miejscu świętym świątyni niebiańskiej dobiegła końca, a obecnie Jego 

dzieło wstawiennicze rozpoczęło się w miejscu najświętszym[34]. 

Głos, który zapraszał Jana „wstąp tutaj”, jest w obydwu przypadkach głosem Jezusa. O ile w 

pierwszej wizji Syn Człowieczy znajdował się w pierwszym przedziale niebiańskiej świątyni, 

pomiędzy siedmioma świecznikami (Obj. 1,12-13), o tyle w drugiej wizji udaje się On do 

miejsca najświętszego (Obj. 4,1), tuż  „przed sam tron” Boży (Obj. 5,6). Inscenizacja ta 

postrzegana jest jako wizja sądu, podobna do tej, jaką ujrzał prorok Daniel (Dan. 7,9-14) w jej 
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typologicznej zgodności z rytuałem Dnia Pojednania[35]. Jezus udaje się tam po to, aby 

otrzymać z rąk Najwyższego Sędziego zapieczętowaną księgę. 

Baranek i zapieczętowana księga (Obj. 5,3-5). Kiedy Jan ujrzał w ręce siedzącego na 

tronie księgę zapieczętowaną siedmioma pieczęciami, rozpłakał się[36], gdyż, jak mu się 

wydawało, nikt nie był godnym, aby ją otworzyć oraz do niej zajrzeć. W Księdze Objawienia 

żadne inne księgi nie zostały wymienione z imienia poza Księgą Żywota. Jest bardzo 

prawdopodobne, że Księga Żywota i „zapieczętowana księga” to jedno i to samo, ponieważ 

Baranek jest jedynym, który jest godnym, aby wziąć tę księgę z ręki Boga i ją otworzyć,  a 

Objawienie wyraźnie podkreśla, że Księga Żywota jest księgą „Baranka” (Obj. 13,8; 

21,27)[37]. 

Jan był świadomy tego, że Jezus zwyciężył i że zasiadł wraz ze swoim Ojcem na Jego tronie 

(Obj. 1,18; 3,21). Wydarzenie to miało przecież miejsce ponad sześćdziesiąt lat wcześniej. Jego 

płacz wydaje się być związany z faktem, iż obecnie znajdował się on przed niebiańską radą, w 

scenie niebiańskiego sądu czasów końca, a ten, który mógł oczyścić świętych z zarzutów oraz 

uprawniony był do tego, aby otworzyć księgę, pozostawał stale ukryty przed jego wzrokiem. 

W związku z tym, że zapieczętowaną księgę mógł otworzyć jedynie Baranek (Obj. 5,3-5), nie 

mogła ona zostać otwarta przed Jego pojawieniem się. Jeżeli Jezus nie mógłby jej otworzyć, 

wówczas i inne księgi – które zgodnie z Księgą Daniela powinny także zostać otwarte – 

musiałyby nadal pozostać zamknięte. 

W momencie, kiedy Chrystus bierze do ręki księgę, rozlega się pieśń: „Godzien jesteś wziąć 

księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z 

każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu” (Obj. 5,9). Kompetencje potrzebne do jej 

otwarcia związane są zatem z ofiarą złożoną na krzyżu, co pokazane zostało Janowi w 

symbolu Baranka „jakby zabitego”, stojącego przed tronem Bożym. 

Jakkolwiek dziedzictwo świętych zostało im zagwarantowane, musi ono jednak najpierw 

zostać odebrane z rąk uzurpatora. Według hebrajskiego prawa, utracone dziedzictwo 

powracało do pierwotnego właściciela w roku jubileuszowym[38]. Jak sprawozdaje rabin 

Sacha Pecaric: „W szofer (róg) obwieszczający jowel (jubileusz) dmie się także w Yom Kippur, 

ponieważ istota roku jubileuszowego i istota Yom Kippur są takie same”[39]. Polega to jego 

zdaniem na tym, że tak jak w roku jubileuszowym następował powrót rzeczy do ich 

pierwotnego stanu – ziemi do ich pierwotnych właścicieli, a niewolników do ich pierwotnego 

statusu ludzi wolnych – tak samo w Yom Kippur wszelkie stworzenie powracało do swego 

naturalnego stanu, tzn. poprzez przebaczenie zapewnione przez Boga w tym dniu, cała 

ludzkość miała możliwość rozpoczęcia wszystkiego od nowa. Tak więc płacz Jana z powodu 

tego, że nikt nie był godny, aby otworzyć prawo do dziedzictwa, łatwiej jest powiązać z Dniem 

Pojednania niż z inauguracją świątyni, ponieważ w tym dniu rozpoczynał się rok Jubileuszu, 

kiedy to ludzie otrzymywali utracone dziedzictwo (3Mojż. 25,8-13). Zanim to jednak mogło 

nastąpić, ludzie musieli najpierw trapić swoje dusze (3Mojż. 16,29.31; 23,29). 
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Na uwagę zasługuje jeszcze jeden fakt, a mianowicie to, że Jezus, kierując swoje poselstwo do 

kościoła w Laodycei, opisany został jako ten, który zasiadł wraz ze swoim Ojcem na Jego 

tronie (Obj. 3,21). A zatem owo „zasiadanie” nie może mieć miejsca po zwrocie „potem” z Obj. 

4,1, ale bezpośrednio po inauguracji służby Jezusa w niebie, która miała już miejsce 60 lat 

wcześniej. Innymi słowy, Jan ujrzał tron już „po” zakończeniu służby Jezusa pośród 

świeczników, kiedy On udał się do swego Ojca, nie po to, aby zasiąść po Jego prawicy, ale 

pozostać „stojącym bezpośrednio przed tronem” (Obj. 5,6-7 NIV). Nie powinniśmy 

lekceważyć faktu, że w Objawieniu inauguracyjna intronizacja Jezusa pojawia się jedynie w 

Jego poselstwie do ostatniego kościoła (Obj. 3,21). Kolejna scena (Obj. 4-5) przedstawia tylko 

jedną osobę zasiadającą na tronie, a mianowicie Ojca. Syn pojawia się przed tronem, ale 

pozostaje stojąc (Obj. 5,6; 6,16; 7,15.17; 19,4; 20,11; 21,5). Jest to wyraźna aluzja do sądu, 

który także Szczepan zobaczył w swojej wizji. Gdy był kamieniowany, ujrzał stojącego po 

prawicy Boga swojego niebiańskiego obrońcę, wówczas gdy ludzki sąd go potępił (Dz. Ap. 

7,55-56; także Mat. 10,32-33; Obj. 3,5). Wydarzeniem, w którym Jezus ponownie 

przedstawiony został jako siedzący, jest Jego Powtórne Przyjście (Mat. 25,31; Obj. 14,14)[40]. 

Interpretacja ta ma dzisiaj coraz więcej zwolenników. Obraz ten identyfikowany jest z 

miejscem najświętszym, sama zaś scena postrzegana jest jako wizja sądu. Znaczna liczba 

interpretatorów szkoły historycznej, którzy odrzucają zarówno preterystyczną oraz 

futurystyczną szkołę interpretacyjną, nie ma problemu z zauważeniem w Obj. 4-5 elementów 

niebiańskiego sądu[41]. 

Dwudziestu czterech starszych (Obj. 4,4). Dwudziestu czterech starszych[42] stanowi 

kolejną zagadkę do rozwikłania. Zgodnie z różnymi propozycjami mieli być oni patriarchami, 

apostołami, sędziami lub starszymi, także starożytnego Izraela lub samego kościoła. Dla 

jednych są oni jedynie symbolicznym ciałem, podczas gdy dla innych stanowią rzeczywiste 

niebiańskie istoty reprezentujące ludzi przed Bogiem. 

Instytucja starszych wyróżniała się spośród wszystkich pozostałych instytucji w starożytnym 

Izraelu (2Mojż. 3,16; 4,29; 12,21). Jest to pierwsza instytucja, jaka w ogóle pojawiła się po 

śmierci patriarchów. Wszystkie inne zostały powołane do istnienia znacznie później. Po 

wyjściu z Egiptu siedemdziesięciu starszych miało wraz z Mojżeszem dźwigać ciężar 

odpowiedzialności za Zbór, będąc namaszczonymi Duchem Bożym (4Mojż. 11,16-17, 24-30). 

Byli oni blisko związani z sędziami w postanowieniach sądu (5Mojż. 21,1-9.19-21; 22,13-19 

25,5-10; Joz. 20,4; Sędz. 11,11; 21,16; Rut 4,2.9.11, etc). Starsi w Starym Testamencie 

sprawowali sąd w bramach miasta (5Mojż. 21,2-6.19-20; 22,15-18; 25,7-9; Rut 4,2.4.9.11). 

Kiedy sprawa była zbyt trudna do osądzenia, mogli oni udać się do świątyni, aby ci, którzy 

mieli pieczę nad prawem, pomogli im w wydaniu werdyktu (5Mojż. 17,8-13). Pojedynczy 

człowiek oraz kościół w ogóle musieli respektować ich osąd. 

Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, starsi darzeni byli szczególnym szacunkiem 

(1Tym. 5,1.19; 1Piotr 5,5; 3Mojż. 19,32). Ich rola jako przywódców, administratorów i sędziów 

ludu Bożego, w obu testamentach była wielce znacząca. Musieli oni często pełnić funkcję 
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pośredników, reprezentujących lud przed Bogiem (3Mojż. 4,15; w. 13-14), a także wstawiać 

się za nimi w swoich orędowniczych modlitwach (5Mojż. 21, 6-8; Joz. 2,16; Jak. 5,14). 

Dlatego dwudziestu czterech starszych z Objawienia postrzeganych jest jako niebiańskie 

istoty, będące odpowiednikiem najwyższego żydowskiego Sanhedrynu[43] i jego synagog[44]. 

W Mat. 5,22, Jezus wspominając o duchowym zastosowaniu księgi prawa mówi, że ten, kto ją 

narusza, będzie winnym na „sądzie”, i przed „[niebiańskim] Sanhedrynem”. Wiele 

przekładów preferuje tłumaczenie „rada” zamiast Sanhedryn, ukazując trudność, jaką 

niektórzy interpretatorzy mają obecnie w zrozumieniu, dlaczego Jezus wymienił Sanhedryn w 

erze Nowego Testamentu. Wizja dwudziestu czterech starszych z Obj. 4-5 może dopomóc w 

wyjaśnieniu tej wypowiedzi Jezusa (patrz Ps. 122, 4-5). 

Ten niebiański sąd, stanowiony przez 24 starszych, ma zatem swoich ziemskich 

odpowiedników. Takie przeświadczenie, oparte na pewnych tekstach Starego Testamentu, w 

których uczynione zostały odniesienia do niebiańskiego trybunału, przyświeca A. R. 

Treiyerowi, który  pisze, że w Obj. 4-5 dwudziestu czterech starszych „zasiadło na tronach w 

półkolu, w podobny sposób, jak zasiadała rada starszych lub w późniejszym czasie żydowski 

Sanhedryn oraz niebiański sąd w innych wizjach Starego Testamentu. Ze wszystkich 

propozycji przedstawionych w celu zidentyfikowania starszych z wizji Jana, tylko jedna 

odpowiada w sposób poprawny liczbie 24 oraz nazwie starsi. W każdym z miast Izraela były 

sądy składające się z 24 starszych sądu Izraela, a nawet w Jerozolimie, w której mieścił się 

Najwyższy Sanhedryn składający się z 72 starszych, podstawową liczbą była liczba 24, 

ponieważ był on złożony z trzech mniejszych sanhedrynów po 24 członków w każdym”[45]. 

Ich bliska więź z odkupionymi została pokazana w fakcie, że każdy z nich posiada część 

wonnego kadzidła, „z modlitwami świętych” (Obj. 5,8; Ps. 141,2). Starsi są umiejscowieni 

przed aniołami (Łuk. 15,10). Razem z czteroma żywymi istotami, wielbią oni Boga i Baranka 

za zbawienie ludu Bożego (Obj. 4,9-11; 5,8-10). Miliony aniołów, które są za nimi, a 

ostatecznie całe stworzenie, raduje się w uwielbieniu, które oni zapoczątkowują i wszyscy 

razem uznają wielkość, moc i chwałę Tego, który zasiada na tronie i Baranka (Obj. 5,11-14). 

Ilustracja tronów, na których zasiedli owi starsi, została użyta w wizji Daniela (Dan. 7,9) oraz 

Jana (Obj. 20,4), w kontekście sądu. Tron oraz złote korony na głowach starszych, obrazowo 

przedstawiają autorytet, który oni otrzymali w celu osądzenia ludu Bożego. W takim 

przypadku niekoniecznie muszą oni wyobrażać zbawionych ludzi[46]. 

Sąd w poselstwie siedmiu pieczęci 

Kiedy Adam zgrzeszył, utracił wszelkie prawa do tego świata. Utracone dziedzictwo wymknęło 

się nie tylko jemu, ale również jego potomstwu. Szatan zagarnął je, uzurpując sobie do niego 

prawo. Taki stan rzeczy będzie miał miejsce jedynie do pewnego momentu, kiedy to Chrystus 

odpieczętuje księgę i odzyska utraconą własność. Aby to mogło nastąpić, prawo własności 

musi zostać jednoznacznie Jemu przyznane. Na podstawie tego, co zawiera treść owej księgi, 

orzeczony zostanie los każdego człowieka: „Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni 

nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni 
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sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca” (Obj. 22,11). Jest to część sądu 

powiązana z weryfikacją materiału dowodowego. 

Czterej jeźdźcy (Obj. 6,1-8).  Zapis pod pierwszymi czterema pieczęciami zaczerpnięty 

został z przekleństw zapisanych w księdze przymierza Starego Testamentu. Dotyczy on tego 

momentu w historii świata, o którym już wcześniej wypowiedział się apostoł Piotr: „Nadszedł 

bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego” (Piotr 4,17). Jak wynika z kontekstu, 

treść księgi stanowią odkupieni. Rozpatrywana jest tutaj sprawa każdego, kto kiedykolwiek 

przyznał się do Jezusa, jako do swojego Mistrza i którego imię w związku z tym zapisane 

zostało do Księgi Żywota. Należy zatem zbadać każdy przypadek. W tym celu 

przeanalizowana ma zostać ta księga, albowiem wewnątrz niej znajdują się imiona wszystkich 

tych, którzy ostatecznie dostąpić mają zbawienia. 

Kiedy więc pieczęcie zostały zerwane, Janowi ukazały się dramatyczne sceny. Każda z 

czterech żywych istot zapraszała go, aby podszedł bliżej i spojrzał na żywą zawartość pieczęci 

(Obj. 6,1.3.5.7). To pokazuje nam, że niebiański dwór zebrał się między innymi po to, aby 

umożliwić człowiekowi zrozumienie przedstawionych tam wydarzeń (Obj. 5,5; 7,13-17). To, co 

dzieje się na świecie, oraz to, co dzieje się z ludem Bożym, jest pilnie obserwowane oraz 

osądzane z perspektywy niebiańskiej rzeczywistości (Obj. 5,8-10; 11,16-18; także Łuk. 15,7-10; 

12,8-10). 

Dusze pod ołtarzem – Obj. 6,9-11. Prorokowi pokazano ołtarz całopalenia, taki sam jak 

ten, który znajdował się na dziedzińcu świątyni starotestamentowej, a poniżej niego dusze 

zamordowanych dla Chrystusa (Obj. 6,9). Słudzy Boży przedstawieni zostali tutaj jako ofiary 

złożone dla Boga. Tak jak krew ofiar starotestamentowych była wylewana u podstawy ołtarza, 

tak dusze tych ludzi znalazły się u stóp ołtarza w postaci ich przelanej krwi[47]. Ponieważ 

krew oznacza życie (3Mojż. 17,11), wizja ta przedstawia naśladowców Jezusa, których krew na 

przestrzeni wieków została przelana w służbie dla Boga. Sami bowiem prześladowani za wiarę 

chrześcijanie uważali siebie z owce ofiarne i byli gotowi w każdej chwili dolać swą krew do 

ofiar i obrzędu ofiarniczego (Rzym. 8,35-37). 

Ich imiona zostały zapisane do Księgi Żywota, a krew [życie] zachowana do dnia, kiedy 

„przyszedł Sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane świętym Najwyższego, i nadszedł 

czas, że Święci otrzymali królestwo” (Dan. 7,22). Poselstwo pierwszych czterech pieczęci 

ukazuje nam skąd pochodzą owi „zabici dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli”. Sąd 

ma na celu przywrócić im niewinność i należną godność. 

Każdemu z nich przyznano białą szatę. Jest to wyraz Bożej akceptacji ich postawy, wyborów i 

charakteru. Oznacza to dla nich wyrok uniewinniający oraz przywrócenie im dobrego imienia, 

którego za życia ich pozbawiono. Białe szaty są symbolem „sprawiedliwych uczynków 

świętych” przyznanym im w wyniku prowadzonego w niebie postępowania sądowego. 

Osobom tym kazano jeszcze przez pewien czas poczekać z powodu resztki, która podobnie jak 

oni miała przypieczętować swoją wiarę przez cierpienie. Bóg będzie miał w ostatnich dniach 

historii ziemi jeszcze i resztkę, poprzez którą, na oczach całego uniwersum, zademonstruje 
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swoją sprawiedliwość. Będą to ci, którzy przyjmą tę sprawiedliwość od Boga, stając się w ten 

sposób sami zwycięzcami. Kiedy niebiańska księga zostanie otwarta, ich życie będzie w 

doskonałej z nią harmonii (Obj. 6,11). 

W piątej pieczęci wyraźnie przedstawiony został ów podział, potwierdzający zgodnie z Obj. 

1,19, że Jan ogląda wszystkie objawione mu wydarzenia z perspektywy wielkiego Dnia Sądu: 

1. Co widziałeś? Mamy tu pokazanych świętych domagających się sądu. Są to ci, 

którzy pochodzą z czterech pierwszych pieczęci (Obj. 6,9-10). 

2. Co jest? Rozpoczyna się sąd. Świętym przyznano białe szaty (Obj. 6,11 cz. 1) 

3. Co się stanie potem? Ma pojawić się jeszcze pewna grupa świętych, na krótko, w 

czasie obradowania tego sądu, ale jeszcze przed powrotem Chrystusa (Obj. 6,11 cz. 2). 

Wypełnią się wydarzenia z szóstej i siódmej pieczęci. 

Znaki czasów końca (Obj. 6,12-17). W szóstej pieczęci opisane zostały znaki czasów 

końca, w odniesieniu do wizji tronu z rozdziałów 4 i 5, przedstawiającej czas sądu. Ziemski 

okrzyk bezbożnych związany jest z ustaleniem tożsamości tych, którzy będą mogli się ostać 

przed tronem oraz przed gniewem Baranka (Obj. 6,17). W kolejnej wizji Jan otrzymuje 

odpowiedź na to pytanie w obrazie pieczętowania 144 000 oraz w zbawieniu wielkiego tłumu 

zwycięzców już przyjętych i zapieczętowanych przez sąd (Obj. 7,4-17). Ich białe szaty wyprane 

zostały „we krwi Baranka” (Obj. 7,14). Jest to pełna odpowiedź na postawione wcześniej 

pytanie. 

Wraz z otwarciem siódmej pieczęci służba Baranka w miejscu najświętszym kończy się. 

Nadszedł czas pomszczenia męczenników Jezusa. Pieczęć ta objawia niebiańskie świadectwo 

odnośnie wierności Boga w dochowywaniu przymierza. Jan zobaczył siedmiu aniołów 

trzymających siedem trąb i innego anioła, który kładzie kadzidło na modlitwy świętych. Tak 

więc, gdy niebiański sąd dobiegnie końca, anioł weźmie kadzielnicę i rzuci ją wraz z ogniem z 

ołtarza na ziemię. Ziemia i jej atmosfera ulegną strasznemu wstrząsowi (Obj. 8,5). 

Fakt, że grzmoty, głosy i błyskawice mają miejsce w serii pieczęci, po siedmiu aniołach 

mających siedem trąb oraz innym aniele pojawiającym się w tej scenie przed ołtarzem, jest 

kolejnym dowodem na to, że zawartością siódmej pieczęci nie jest cisza w niebie, ale że ma 

ona związek z siedmioma trąbami[48]. Wiele szczegółów, które zostały pokazane w tym 

aspekcie, pojawia się także w czasie wylania siedmiu plag[49]. Słyszany tam głos, który uznaje 

sprawiedliwość Boga w związku z sądami plag (Obj. 16,7) może być głosem anioła z Obj. 8,3-

5, który odpowiada na płacz świętych, kiedy siódma pieczęć została otwarta. Jeśli jest to 

prawdą, wówczas siedem plag dopełnia lub uzupełnia Bożą odpowiedź na modlitwy 

męczenników Jezusowych (Obj. 6,10-11), co po części już wcześniej miało miejsce przy 

prezentacji historycznych sądów trąb (Obj. 8,7.9.10.12; 9,15.18 = „trzecia część”). 
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Sąd w poselstwie siedmiu trąb 

Poselstwo trąb związane jest bezpośrednio z aniołem mającym w ręce złotą kadzielnicę oraz z 

siedmioma aniołami trzymającymi trąby (Obj. 8,2). Wielu interpretatorów uważa, iż 

powiązane jest ono bezpośrednio z odpowiedzią Boga na krzyk męczenników z piątej pieczęci: 

„Kiedyż, Panie święty i prawdziwy (…) pomścisz krew naszą” (Obj. 6,10) [50]. Ma zatem 

pokazać, że modlitwy świętych nie zostały zignorowane przez Boga i doczekały się 

odpowiedzi. 

W Księdze Objawienia dźwięk trąb związany jest z zapowiedzią sądu oraz jego 

wypełnieniem[51]. Sądy te oparte zostały na motywie Exodusu egipskiego i 

babilońskiego[52]. Mamy tutaj przykład wołania ludu Bożego o Jego interwencję, podobny do 

tego, o którym czytamy w Księdze Wyjścia: „Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w 

Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego; znam cierpienia jego”. Bóg słyszał 

krzyk ludu znoszącego jarzmo niewoli egipskiej (2Mojż. 2,23-24; 3,7-10; 6,5-6). Inne 

królestwo z Objawienia reprezentowane jest przez ciemiężącą moc Babilonu. Jan widzi 

Babilon „pijany krwią świętych, krwią tych, którzy niosą świadectwo Jezusa” (Obj. 17,6 NIV). 

„W niej znaleziono krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi” (Obj. 18,24 

NIV). Faktycznie, ostatnie biada Boże upada na miasto, aby pomścić cierpienia, które ono 

zadało Jego ludowi podczas całej ery chrześcijańskiej (Obj. 18,10.16.19; w. 4-6). 

Anioł z kadzielnicą (Obj. 8,3-4). Wiodącym tematem wizji siedmiu trąb 

jest wstawiennictwo przy złotym ołtarzu kadzidlanym, które pozostaje aktywne aż do końca 

szóstej trąby. Ostatecznie anioł rzuca na ziemię ogień z ołtarza, bez dodatku kadzidła, 

wskutek czego pojawiają się wydarzenia o charakterze kosmicznym (w. 5). 

W wizji tej odkrywamy znaczenie posługi kapłańskiej. Przedstawia ona wstawienniczą służbę 

Jezusa w niebie przed obliczem Boga. To właśnie ze względu na Niego mamy przystęp do 

Boga i możemy oczekiwać, że zostaniemy wysłuchani: „Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko 

przeze mnie” (Jan 14,6). 

W końcowej scenie Chrystus nie używa już dłużej kadzielnicy dla celów wstawienniczych, lecz 

do sądu: jest to ogień pozbawiony miłosierdzia. To oznacza, że modlitwy świętych (Obj. 6,9-

11) zostały wysłuchane za sprawą pojawienia się Sędziego w powiązaniu z kosmicznym 

trzęsieniem ziemi. To samo możemy zobaczyć u Ezechiela, który opisuje sąd Jahwe nad 

niepokutującą Jerozolimą: „I rzekł Bóg do męża, odzianego w lnianą szatę, tak: Wejdź między 

koła pod cherubami i napełnij swoje garście rozżarzonymi węglami spod cherubów, i rozrzuć 

po mieście” (Ezech. 10,2). Z kontekstu wynika, że wizja ta opisuje czas gniewu Bożego, 

będącego jednocześnie zapowiedzią czasu ostatecznego sądu nad ludzkością. 

Z miejsca świętego do najświętszego. Element przemieszczenia pomiędzy miejscem 

świętym a najświętszym widoczny jest dopiero w szóstej i siódmej trąbie. Głos słyszany przez 

Jana, kiedy rozlega się dźwięk szóstej trąby, nie dochodzi spomiędzy czterech żywych istot, 

jak to miało miejsce w Obj. 6,6, ale z „narożników złotego ołtarza, który jest przed Bogiem 
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(Obj. 9,13); „przed tronem” (Obj. 8,3; także 2Mojż. 30,6; 40,5 = „przed arką przymierza”). 

Głos ten po raz ostatni kieruje naszą uwagę na ołtarz w miejscu świętym (Obj. 9,13; patrz 8,3-

4). Jeżeli jest on adresowany do anioła, który trąbi, wówczas oznacza to, że wołania świętych 

zostały wzięte pod uwagę. Szósta trąba kończąc się dociera do godziny Sądu Ostatecznego 

(Obj. 9,15). 

Poselstwo siódmej trąby rozpoczyna się, kiedy drzwi oddzielające miejsce święte od 

najświętszego zostają otwarte. Jej dźwięk przenosi nas ponownie do wizji tronu wraz z 24 

starszymi w miejscu najświętszym z Obj. 4-5. Fakt, że starsi nie pojawiają się podczas 

pierwszych sześciu trąb, ale dopiero teraz, potwierdza, że drzwi, które do tej pory były 

zamknięte, otworzyły się. Trąba ta przedstawiona została w kontekście dopełnienia się służby 

Bożej (Obj. 10,7), proroczego czasu (Obj. 10,6; Dan. 12,6-9) oraz objęcia przez Boga władzy 

nad królestwami świata, ostatecznym sądem i nagrodą dla świętych (Obj. 11,15-19). 

Pojawienie się w tym momencie Arki Przymierza uwydatnione zostało w szczególny sposób, 

jako ostrzeżenie o naturze sądu, który wówczas ma miejsce (Obj. 11,19). Ludzie są sądzeni 

zgodnie z prawem Dekalogu, który stanowi fundament Bożego tronu. Ten ścisły związek, jaki 

zachodzi pomiędzy głosem trąby a powtórnym przyjściem Jezusa sugeruje nam powiązanie 

tego poselstwa z poselstwem płynącym ze starotestamentowego Dnia Pojednania. „To 

również i Ja postąpię wobec was opornie i także Ja uderzę was siedmiokrotnie za wasze 

grzechy” (3Moj. 26,24). 

Mierzenie świątyni niebiańskiej (Obj. 11,2). Objawienie 11,1-2 zawiera silną aluzję do 

Dnia Pojednania[53]. W Księdze Kapłańskiej rozdz. 16 (głównym rozdziale dotyczącym Dnia 

Pojednania) opisane jest pojednanie czynione za najwyższego kapłana, świątynię, ołtarz oraz 

ludzi. Jest jeszcze tylko jedno miejsce w Piśmie Świętym, gdzie 

słowa świątynia, ołtarz i ludzie występują bezpośrednio obok siebie, a mianowicie w 

Objawieniu 11,1-2. Ponieważ nowotestamentowy Najwyższy Kapłan, Jezus Chrystus, nie 

potrzebuje oczyszczenia, odniesienie do świątyni, ołtarza i ludzi, które miały być zmierzone, 

wydaje się być tutaj rozmyślnym przypomnieniem Dnia Pojednania, w którym wszystko to 

było oceniane lub inaczej mówiąc „mierzone” (2Sam. 8,2; Mat. 7,2). Ta subtelna aluzja do 

Dnia Pojednania prowadzi do lepszego zrozumienia Objawienia 11,18-19. 

Jan otrzymał trzcinę podobną  do laski mierniczej (Obj. 11,1), aby przy jej pomocy zmierzyć 

świątynię Bożą, złoty ołtarz, na którym niebiański kapłan pełnił swoją ustawiczną służbę 

wstawienniczą (tamid), oraz tych, którzy się w niej modlili przez wiarę w to kapłańskie 

dzieło[54]. Sąd ma tutaj do czynienia z tymi, którzy wielbią Boga w świątyni, nie zaś z tymi, 

którzy ją odrzucają i pozostają na zewnątrz. Wszystko to skupione jest wokół otwartych drzwi 

do miejsca najświętszego, ponieważ jak to możemy zauważyć z kontekstu, oba wydarzenia 

należą do tego samego okresu czasu. Najpierw zmierzona ma zostać „świątynia” w 

powiązaniu z miejscem najświętszym (Obj. 11,1; 3Mojż, 16,16a = świątynia). Potem mierzony 

jest ołtarz z miejsca świętego oraz ci, którzy się tam modlą przez wiarę (Obj. 11,1; 3Mojż. 

16,16b-17 = Namiot Spotkania). Dziedziniec natomiast nie jest mierzony, ponieważ służba 
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Jezusa na tym miejscu została już zakończona. Nakaz odnośnie dziedzińca, dany Janowi, 

brzmi: „ale zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go” (Obj. 11,2)[55]. 

Dziedziniec świątyni wyłączony został z mierzenia, gdyż był symbolem naszej ziemi, a 

dokładniej Golgoty, na której Jezus Chrystus oddał swoje życie jako prawdziwy Baranek. Jego 

śmierć była zagadnieniem, które Kościół doskonale rozumiał i nie miał potrzeby tego 

„mierzyć”. Jedynie na tej części misji Chrystusa koncentrował się do tej pory Kościół i nie brał 

pod uwagę dalszego dzieła Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu. To wymagało zmiany. 

Dlatego w pewnym momencie Bóg nakazał zwrócić uwagę Kościoła i na inne zagadnienia. 

Świadectwo dwóch świadków (Obj. 11,3-13). Okres prorokowania dwóch świadków 

(1260 proroczych dni) przypada na czas służby Jezusa w pierwszym pomieszczeniu świątyni. 

Są oni nazwani „dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami…” (Obj. 11,4). Te „dwa 

świeczniki, które stoją przed Panem ziemi”, w kontekście służby świątynnej mogą być 

zinterpretowane jedynie w powiązaniu z pierwszym jej pomieszczeniem (Obj.11,4). 

Kiedy owi świadkowie kończą swoje poselstwo, z Abyssos (otchłani) powstaje moc, która ich 

uśmierca. Jej potęga przedstawiona została za pomocą symbolu Sodomy i Egiptu (Obj. 11,7-

8). Wkrótce po tym, za sprawą mocy Bożej, świadkowie ci zostali ponownie wzbudzeni do 

życia i zabrani „do nieba w obłoku”, na oczach swoich przeciwników (Obj. 11,12; patrz 6,16). 

Trzęsienie ziemi, które wówczas powstało, stało się przyczyną lęku (emfobai) u tych 

wszystkich, którzy przeżyli, a którzy nakłaniani byli do uwielbienia Boga niebios (Obj. 11,13 = 

„w tej godzinie”; oni „oddali cześć…”). W tej samej „godzinie” rozpoczęło się również 

głoszenie ogólnoświatowego poselstwa pierwszego anioła przedstawione tymi samymi 

słowami: „Bójcie się Boga (fobezete) i oddajcie Mu chwałę, ponieważ nadeszła godzina sądu 

Jego” (Obj. 14,7). 

Także nagroda, opisana w siódmej trąbie, dana jest tym, którzy boją się (foboumenois) Jego 

imienia (Obj. 11,18). Wszystko to jest echem sceny niebiańskiego sądu przedstawionej Janowi 

w Obj. 4-5 (Obj. 4,11; 5,11-14). 

Siódma trąba (Obj. 11,15-19). Siódma trąba pokazuje sąd nad narodami, które 

zlekceważyły poselstwo dwóch świadków, a ostateczne także samo poselstwo sądu (Obj. 10,5-

11,4). W tym kontekście pamiętać należy, że sądy pierwszych sześciu trąb, pochodzące z 

miejsca świętego (Obj. 9,13), kontrastują z poselstwem siódmej trąby, która otwiera drzwi do 

miejsca najświętszego niebiańskiej świątyni (Obj. 11,19). Skierowanie tam uwagi wierzących 

związane jest z jej oczyszczeniem, a sąd w niej przedstawiony kładzie nacisk na uniewinnienie 

wierzących. Dlatego ludzie wierzący nie powinni obawiać się sądu, oceniając go przez pryzmat 

własnych negatywnych doświadczeń, ani nie uważać pomsty Boga za jakąś cyniczną, 

wyrachowaną i niewspółmierną do winy formę zemsty, ale za proces sądowy zakończony 

sprawiedliwym wyrokiem. 

Siódma trąba jest rozwinięciem Obj. 8. Jan widzi świątynię Boga w niebie otwartą ponownie, 

ale tym razem dostrzega także „arkę przymierza”, po czym następują grzmoty, błyskawice, 
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trzęsienie ziemi i grad (Obj. 11,19). Widzenie przemieszcza się od niebiańskiego ołtarza 

kadzenia (Obj. 8,3) z pierwszego pomieszczenia na Bożą arkę przymierza, która 

umiejscowiona była w miejscu najświętszym izraelskiej świątyni. Taki rozwój wydarzeń może 

wskazywać jedynie na Dzień Pojednania związany bezpośrednio ze służbą pełnioną w tym 

dniu w drugim pomieszczeniu izraelskiej świątyni (3Mojż. 16). W tym końcowym dniu Bóg 

oddzielał pokutujących za grzech od zatwardziałych grzeszników: „Każdy zaś, kto się nie 

ukorzy w tym dniu, będzie wytracony ze swojego ludu” (3Mojż. 23,29). 

Głos siódmej trąby oznajmia wszem i wobec,  że „panowanie nad światem przypadło w 

udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego”. To wszystko dzieje się w zgodzie z symboliką 

służby sprawowanej w ziemskiej świątyni. Dopiero w Dniu Pojednania najwyższy kapłan 

wstępował do miejsca najświętszego, aby stanąć przed Bożym Zakonem oraz przed chwałą 

Sędziego Izraela. Każdy zaś, kto w tym czasie nie „trapił swej duszy” przez „przypominanie 

grzechów na każdy rok” (Hebr. 10,3 BG) i nie ukorzył się przed Bogiem, został wykorzeniony 

z Izraela (3Mojż. 16, 23.27-32). 

W dziele oczyszczenia świątyni brali udział jedynie ci, których grzechy zostały tam 

przeniesione. Sąd nad bezbożnymi, jako odrębne wydarzenie, będzie miał miejsce w 

późniejszym okresie. „Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego; a jeśli 

zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą ewangelii Bożej?” (1Piotr 

4,17). 

Ponieważ końcowy opis z Obj. 11,19, przedstawiający siódmą trąbę, zawiera takie samo 

zakończenie jak siódma plaga, ostatnie plagi uważane są za kontynuację trąb. Zarówno trąby, 

jak i plagi, utwierdzone są w wizji tronu z Obj. 8,2-5. 

Poselstwo trójanielskie 

Prawdopodobnie najwyraźniejsze połączenie ewangelii wiecznej i sądu możemy znaleźć w 

poselstwie pierwszego anioła z Księgi Objawienia: „I widziałem innego anioła, lecącego przez 

środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i 

wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: Bójcie 

się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, 

który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód” (Obj. 14,6-7). Mamy tutaj do czynienia z 

wyraźnym połączeniem „wiecznej ewangelii” z sądem. Nierozsądnym wydaje się więc 

odsuwanie sądu na plan dalszy w celu wywyższenia ewangelii. 

Według anioła, sąd jest integralną częścią wiecznej ewangelii. Nie można ograniczyć dzieła 

zbawienia jedynie do tego, co Chrystus uczynił dla nas będąc tutaj na ziemi, a także 

zlekceważyć tę część planu zbawienia, która wiąże się z kapłańską służbą Chrystusa. Wersety 

te dowodzą również, że ewangelia głoszona jest także podczas trwania tej fazy sądu, a 

poselstwa kolejnych dwóch aniołów pomagają ustalić jego ramy czasowe. Poselstwo 

trójnanielskie głoszone jest w kontekście dni ostatecznych, gdyż dotyczy czasu bezpośrednio 
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poprzedzającego powtórne przyjście Chrystusa. A zatem jak wynika z kontekstu, sąd 

obwieszczany przez pierwszego anioła musi odbywać się przed powtórnym przyjściem Jezusa. 

Poselstwo z czternastego rozdziału Objawienia łączy sąd z oczyszczeniem ludu. W odniesieniu 

do pierwszego poselstwa anielskiego Jan powiedział: „I widziałem innego anioła…” (Obj. 

14,6). Żaden inny anioł nie jest wspomniany od czasu pojawienia się siódmego anioła, który 

zatrąbił w ostatnią trąbę ostrzegając wszystkie narody. Ten anioł jest w posiadaniu wiecznej 

ewangelii, mieszczącej w sobie poselstwo związane z nastaniem „godziny sądu”. O ile to, co 

Jezus uczynił na krzyżu, było początkiem „wiecznej ewangelii”, to, co Jezus czyni na sądzie, 

stanowi jej dokończenie. Zrównoważone studium służby świątynnej objawia, w jaki sposób 

krzyż (ołtarz całopalenia) i sąd (Dzień Pojednania) stanowią dwie różne fazy tego samego 

procesu pojednania[56]. Poselstwo to prowadzi zatem czytelnika do miejsca najświętszego 

niebiańskiej świątyni, zapowiadając rozpoczęcie się sądu oraz kryzysu, który ostatecznie ma 

objąć wszystkie narody (Obj. 11,15-19). 

Wieść o zbawieniu głoszona była we wszystkich wiekach, ale poselstwo o godzinie sądu 

stanowi tę część ewangelii, która mogła być zwiastowana jedynie w czasach ostatecznych, 

gdyż jedyne wówczas mogła być ona prawdą. 

W drugim poselstwie anielskim ten pradawny obraz upadku mistycznego lub symbolicznego 

Babilonu został przedstawiony w związku z końcem świata. Przed powrotem Jezusa 

symboliczne wody rzeki Eufrat, która podtrzymuje Babilon, zostaną wysuszone (Obj. 16,12; 

17,14-15). Możemy o tym przeczytać w proroczych poselstwach Jeremiasza, Ezechiela i 

Zachariasza, gdzie upadek Babilonu przepowiedziany jest na czas niebiańskiego sądu. Bóg 

sądzi swój lud w Babilonie, oczyszcza ich oraz zabiera do Ziemi Obiecanej, gdzie odnawia na 

wieki swoje przymierze z tymi, którzy akceptują Jego wezwanie do opuszczenia Babilonu[57]. 

Z kolei dzieło pieczętowania, które pośrednio głoszone jest za sprawą trzeciego anioła (Obj. 

14,9-11), wydaje się mieć swoje źródło już w Obj. 7,1-8. Pytanie, które pojawia się w związku z 

powtórnym przyjściem Jezusa: „Któż może się ostać?” (Obj. 6,17), znajduje swoją odpowiedź 

w następnym rozdziale, w opisie 144 000 zapieczętowanych[58]. Zostają oni w ten sposób 

uzdolnieni do tego, aby stanąć przed Synem Człowieczym oraz przed tronem. Zwrot „stanąć 

przed Bogiem” równoznaczny jest z pojawieniem się przed niebiańskim trybunałem, aby zdać 

rachunek z całego swojego życia (Obj. 20,12; Rzym. 14,10; 2Kor. 5,10). O ile niegodziwi nie są 

godnymi, aby tam stanąć, to ci, którzy są czystego serca, nie będą odczuwać żądnej presji z 

tym związanej, a wręcz przeciwnie, właśnie wówczas powstaną, aby odebrać obiecane im 

dziedzictwo „przy końcu dni” (Dan. 12,13; Obj. 15,2; Ps. 24,3-6; 76,8-10 [7-9])[59]. Są oni 

tymi, którzy nie podporządkowali się bestii, ani też nie wielbili jej obrazu, ani nie przyjęli 

znaku na swoje czoło czy rękę (Obj. 14,9-12; 13,3-4.11-18). 

Wizja pieczętowania podobna jest do wcześniejszej wizji Ezechiela. Zgodnie z Ezechielem, 

jedynie ci, którzy otrzymali pieczęć na swoim czole, mieli zostać uratowani na sądzie (Ezech. 

9,4). Niebiańska postać, która ubrana była w taki sam strój, jak ten, którego używał najwyższy 

kapłan, kiedy oczyszczał świątynię w Dniu Pojednania, miała zapieczętować wiernych. Taw, 
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które jest ostatnią literą hebrajskiego alfabetu, kładzione było na ich czołach przez 

pieczętującego anioła. Ukazuje to, że dzieło klasyfikowania resztki zostało zakończone. Słudzy 

Boży zostali wzięci pod ochronę. Dzięki stwórczej Jego mocy, zostali oni odnowieni na Jego 

podobieństwo, przynosząc Bogu chwałę. Nic więc dziwnego, że słowa trzeciego anioła 

koncentrują się na posłuszeństwie (Obj. 14,12). 

Sąd w poselstwie siedmiu plag 

Kolejna wizja opisuje zamknięcie świątyni oraz zaprzestanie pełnienia w niej służby 

kapłańskiej. Gdy świątynia w niebie otworzyła się ponownie i wyszło z niej siedmiu aniołów z 

siedmioma czaszami pełnymi plag (to otwarcie świątyni jest zapowiedzią zakończenia 

wstawienniczej służby Jezusa Chrystusa), wówczas wylana została zawartość owych „złotych 

czasz pełnych gniewu Boga” (Obj. 15,7) na ziemię. W tym czasie żaden człowiek nie mógł już 

poprzez swojego Pośrednika „wejść” do świątyni w niebie, przed tron łaski Bożej (Obj. 15,8). 

Kto tego nie uczynił „w stosownej porze” (Hebr. 4,16) pozostawiony zostanie samemu sobie 

wraz z jego grzechami. Warto podkreślić, że decyzja oraz jej wykonanie wychodzą ze świątyni 

w niebie. Ponieważ służbą tą wzgardzono, w świątyni zapadł ostateczny wyrok, od którego nie 

było już odwołania. 

Koniec czasu łaski (Obj. 15,1-8). W scenie podobnej do inauguracji ziemskiej świątyni, 

gdzie Boża chwała napełniła przybytek, a „kapłani nie mogli spełniać swojej służby” (2Mojż. 

40,34-35; 1Król. 8,10-11; 2Kron. 5,11-14; 7,1-2), nakreślone zostało zakończenie niebiańskiej 

misji Najwyższego Kapłana. Nikt nie pełni już służby w niebie. Przeznaczenie każdego zostało 

przypieczętowane. Podobieństwo tej sceny do inauguracji ziemskiej świątyni wynika z faktu, 

że ostatnia część ceremonii, która kończyła doroczną służbę w Dniu Pojednania, jednocześnie 

rozpoczynała służbę noworoczną (3Mojż. 16,19). 

Jan w następujących słowach opisuje czas, kiedy w świątyni nie będzie już Pośrednika: „I 

napełniła się świątynia dymem od chwały Bożej i mocy jego, i nikt nie mógł wejść do świątyni, 

dopóki nie dopełni się siedem plag siedmiu aniołów” (Obj. 15,8). Ten czas jest czasem 

„siedmiu aniołów z siedmioma ostatnimi plagami, na nich zakończy się gniew Boży” (Obj. 

15,1). Trzeci anioł ostrzegał: „Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie 

znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu 

Bożego...” (Obj. 14,9-10). 

Kiedy Izajasz zobaczył Pana siedzącego na tronie, podczas gdy „świątynia była wypełniona 

dymem” (Iz. 6,1.4), otrzymał on poselstwo ogłaszające wyrok na grzeszny Izrael (Iz. 6,9-13). 

Podobnie i Jan ujrzał, jak świątynia napełniła się dymem pochodzącym ze złotych czasz 

„wypełnionych gniewem Bożym” (Obj. 15,7-8) Znaczenie jest oczywiste: „Czas 

wstawiennictwa minął. Bóg w swoim niedostępnym majestacie i mocy oświadczył, że 

nadszedł koniec. Dłużej już nie stoi i nie puka, ale wchodzi, aby sprawować sąd 

najwyższy”[60]. 
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Po okresie ciszy, która poprzedza wykonanie sądu (Hab. 2,20), ma miejsce wylanie siedmiu 

plag (Hab. 3,5; Obj. 15,7-8; 16)[61]. Jedna z żywych istot podaje złote czasze gniewu Bożego 

siedmiu aniołom, którzy wylewają ich zawartość na ziemię. 

Siedem czasz gniewu Bożego (Obj. 16). Przejście Izraela przez Morze Czerwone można 

porównać do tego, co czeka Kościół w czasie końca. Tak jak plagi spadły na Egipt (2Mojż. 8-

11), tak samo spadną na cały świat (Obj. 16). W czasie końca, gdy lud Boży będzie 

prześladowany przez duchowy Babilon (Obj. 13,12-15), Bóg dokona „dla was sądu nad nim” 

(Obj. 18,20; 19,2). 

Plagi poprzedzają bezpośrednio powtórne przyjście Jezusa. Ich sąd zogniskowany został w 

kontekście słów: „stało się” (Obj. 16,17), których ostateczne skutki widoczne są na ziemi w 

kulminacji wszystkich proroczych serii, w postaci błyskawic, głosów, grzmotów, trzęsień 

ziemi itp. (Obj. 16,18-21). Tak jak Jezus zawołał, kończąc swoją ofiarniczą służbę „wykonało 

się” (Jan 19,30), tak i teraz głos woła z niebiańskiej świątyni, w kontekście otwartych drzwi, 

„stało się”, aby wykazać, że Jego służba orędownicza dobiegła końca i każdy przypadek został 

ostatecznie zapieczętowany na wieki. 

Siedem plag, które spadają na narody przy samym końcu czasu, przywodzą na pamięć kary 

wcześniejszych trąb, które zostały zbagatelizowane przez ostatnie pokolenie[62]. Wszystkie 

opisane wydarzenia zostały powiązane z zakończeniem dochodzeniowej fazy sądu, opisanej w 

Liście do Hebrajczyków (Hebr. 12,26-29). W obydwu wizjach widoczny jest paralelizm 

pomiędzy głosem Boga, który poruszy „nie tylko ziemią”, jak na Synaju (2Mojż. 19,16.18-20), 

„ale i niebem”, gdy tylko Boski trybunał zostanie zamknięty, a orzeczenie sądowe wydane 

(Hebr. 12,22-24.25.26-29)[63]. 

Gniew Boży, który temu towarzyszy, nie jest, jak to czasem bywa przedstawiane, odwetem na 

grzesznikach, ale Bożą sprawiedliwością. Przyjrzyjmy się dwóm głównym greckim słowom, 

które przetłumaczone zostały w Księdze Objawienia jako „gniew”. 

Słowo thymos[64] wskazuje na gwałtowny wybuch gorącego gniewu, który wypływa z 

wewnętrznego oburzenia. Słowo to kładzie nacisk na gwałtowne wzburzenie i poruszenie, 

które wywołuje nagły wybuch emocji. Można użyć tego słowa na opisanie człowieka, który 

zwykle jest opanowany, lecz pod wpływem pewnych trudnych okoliczności może w sposób 

wybuchowy utracić panowanie nad sobą. 

Innym greckim słowem, które w Księdze Objawienia przetłumaczone zostało jako „gniew”, 

jest orge[65], które oznacza gniew w sensie odpłaty i pomsty. Wskazuje to na bardziej trwałą 

postawę, pewien ustalony sposób myślenia. Za każdym razem, gdy w Objawieniu mowa jest o 

gniewie Bożym, użyte jest słowo orge. Pokazuje to sposób, w jaki Bóg postępuje z istotami, 

które stworzył. Posiada On bowiem niezmienną nienawiść skierowaną przeciwko grzechowi, 

połączoną z trwałą miłością do sprawiedliwości. Innymi słowy Bóg nie traci panowania nad 

sobą, ani też nie mści się w sposób niesprawiedliwy. 
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List do Rzymian pokazuje, że gniew Boży objawia się w opuszczeniu grzesznika, kiedy ten 

podąża za skłonnościami własnego, złego serca. Z wielką niechęcią Bóg odsuwa się od 

nienawidzącego Go człowieka i pozostawia go pod nieograniczoną już mocą zła jego własnego 

serca. 

Plagi nie zawierają proroczych okresów. Ich celem jest jedynie pokazanie reakcji tych, którzy 

są przez nie dotknięci, jak i tego, że Bóg postąpił słusznie, karząc ich w taki sposób (Obj. 16,9-

11). Ich kara jest usprawiedliwiona poprzez odpowiedzialność, jaką oni ponieśli w związku z 

przelewaniem niewinnej krwi (Obj. 16,5-6; 17,6; 18,20.24). 

Wojna Armagedon (Obj. 16,16). Przenieśmy się obecnie do tekstu, w którym jest mowa o 

ostatnim zwiedzeniu w historii świata: „I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby 

wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka” (Obj. 16,13). 

Bliski związek pomiędzy aniołami i kościołem, już przedstawiony w Obj. 1-3, nie powinien 

zostać zapomniany. Trzech niebiańskich posłańców reprezentuje resztkę, która „trzyma się 

przykazań Bożych oraz wiary Jezusa” (Obj. 14,12; 12,17). Ostry kontrast pojawia się w trzech 

skradających się demonicznych mocach na ziemi, które w swych oszustwach i 

prześladowaniach łączą się ze sobą, by stoczyć walkę przeciwko Bogu, na miejscu, „które po 

hebrajsku nazywa się Armagedon” (Obj. 16,13-14.16; Obj. 13). 

Ponieważ słowo Armagedon występuje tylko jeden raz w Piśmie Świętym, krążą na jego 

temat przeróżne opinie, ale w zasadzie tylko jedna z nich ma głębokie biblijne uzasadnienie. 

Słowo to pojawia się w rozdziale opisującym Boży sąd nad światem w postaci siedmiu plag 

ostatecznych, a dokładnie w szóstej pladze (Obj. 16,12-16). Walka pomiędzy Szatanem a 

Chrystusem jest duchowym bojem. Także i my uczestniczymy w tym boju, wyposażeni przez 

Boga w duchową zbroję (Efez. 6,11-17). Ten duchowy bój jest tłem dla bitwy Armagedon. 

Czytamy tam, że „duchy demonów (…) idą do królów całej ziemi”, aby ich zgromadzić na tę 

wojnę. 

Cokolwiek by to słowo nie oznaczało, to tekst podaje, iż jest to słowo hebrajskie, chociaż 

podane w formie greckiej. Termin „harmagedon” składa się z dwóch członów: „har” i 

„magedon”. Słowo „har” oznacza górę, natomiast „mageddon”, często pojawiające się w 

Starym Testamencie, jest grecką nazwą miasta Meggido, leżącego u podnóża góry Karmel. 

Dosłownie więc „Armagedon” oznacza po prostu „góra Meggido”, co może także wskazywać 

na górę Karmel, miejsce, gdzie za sprawą Eliasza Bóg dokonał sądu na prorokach Baala. 

Według Pisma Świętego, „Armagedon” jest ostatnią duchową walką w dziejach ludzkości, 

która określona została jako „ów wielki dzień Boga Wszechmogącego (Obj. 16,14). Jej 

dopełnieniem jest powtórne przyjście Jezusa w chwale Ojca. 

Wesele Baranka 

W wyniku służby Syna Człowieczego pośród świeczników w miejscu świętym, kościół 

Chrystusa przygotowany został do wejścia w sposób duchowy na ceremonię zaślubin, która 
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odbywa się w miejscu najświętszym. Ceremonia ta czyni Jezusa Królem niebiańskiego miasta 

- Jego żony (Obj. 21,2.9-10). Ci, którzy wchodzą przez wiarę na tę ceremonię, będą 

ostatecznie przygotowani do udziału w Uczcie Weselnej Baranka, wydarzeniu mającym 

miejsce zaraz po Jego przyjściu (Mat. 8,11; Łuk. 12,37; 22,30; Obj. 19,9). 

Pierwsze zmartwychwstanie. Kiedy Jezus przychodzi, wraz z Nim przychodzi również 

zapłata dla tych, którzy ostali się przed trybunałem sądu niebiańskiego. Ich udziałem staje się 

życie wieczne wraz z Tym, którego umiłowali całym swoim sercem. „Błogosławiony i święty 

ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nim druga śmierć nie ma mocy, 

lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować będą z nim przez tysiąc lat” (Obj. 20,6).W 

tym czasie bezbożni są martwi. Księga Objawienia przedstawia ten czas za pomocą dwóch 

obrazów: 

Pierwszy przedstawia Chrystusa przychodzącego na białym obłoku, mającego na głowie złotą 

koronę oraz ostry sierp w swojej ręce (Obj. ,14). Powraca On, aby zebrać żniwo, symbolizujące 

tych, którzy zaakceptowali Jego pośrednictwo w niebiańskiej świątyni (Obj. 14,15). Czyni to 

już „nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu” (Hebr. 9,28) tych, którzy Go oczekują, aby 

obdarzyć ich wiecznym życiem. 

Drugi obraz przedstawia zbieranie „gron winorośli” (Obj. 14,18). Ten zbiór odbywa się 

jesienią. Przedstawia on bezbożnych, którzy wrzuceni zostaną do wielkiej tłoczni Bożego 

gniewu (Obj. 14,19). Ta część sądu będzie miała miejsce przy końcu tysiąclecia (Obj. 

20,13.15), kiedy to zmartwychwstaną (Obj. 20,5), aby ukazać się przed tronem Bożym w celu 

wykonania na nich wyroków sądu. 

Millenium.      Grzechy ludzi przechowywane są w rejestrach, które Jan nazywa „księgami” 

(Obj. 20,12 = gr. biblia) i „księgą żywota”[66] (to biblion tes zoes. Obj. 13,8; 17,8; 20,12; 

21,27). Pismo Święte wspomina przynajmniej trzy kategorie ksiąg (rejestrów) Bożych: (1) 

księga, którą można by nazwać umownie „księgą dowodów”, która zawiera dokładny opis 

życia, jakby film obejmujący życie poszczególnych jednostek ludzkich (Ps. 139,15-16; Mat. 

10,30; Ps. 87,4-6; Obj. 20,12; Ps. 56,9); (2) „księga wspomnień” (Mal. 3,16 BT), w której 

utrwalone są zdarzenia godne zapamiętania z życia bogobojnych ludzi oraz (3) „księga 

żywota” (Fil. 4,3), zawierająca rejestr imion ludu Bożego ze wszystkich wieków (Obj. 3,5; 

13,8; 17,8; 20,15; 21,27; Łuk. 10,20; Dan. 12,2; Ps. 69,29; 2Mojż. 32,32.33)[67]. 

Zapisy w księgach stanowią większą część materiału rozpatrywanego przez sąd. Objawienie 

sprawozdaje, że księgi sądowe otwierane są dwukrotnie. Pierwszy raz po 1260 latach (Dan. 7), 

drugi raz na koniec millenium (Obj. 20,11–13). Pierwsze otwarcie dotyczy przeznaczenia i 

nagrody sprawiedliwych; drugie obejmuje przeznaczenie i ukaranie niesprawiedliwych. Obie 

fazy sądu wymagają otwarcia tych samych ksiąg. W obu przypadkach Bóg pragnie, by 

poznane były fakty. 

Otwarcie ksiąg w czasie sądu wskazuje, że Bóg jest dokładny. Nic nie jest upiększane. Bóg nie 

pomija grzechu, ale przez krzyż w pełni go osądza. Jeśli przeoczyłby grzech albo zignorował, 
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wówczas sprawiedliwy sąd nie byłby możliwy. „Bóg ma dokładny zapis każdej 

niesprawiedliwości i każdego nieczystego postępku. Nie może być oszukany powierzchowną 

pobożnością. Nie myli się w ocenie charakteru. Ludzie mogą być oszukani przez tych którzy są 

zdeprawowanego serca, ale Bóg przenika wszystkie rzeczy i zna wewnętrzne życie”[68]. 

W świetle nauki o świątyni, grzechy w czasie odbywającego się sądu nie są jeszcze 

definitywnie usuwane. Ci, którzy nie współpracowali z łaską, będą musieli sami dźwigać swoje 

grzechy (Mat. 18,35; Ezech. 18,24). Ich imiona pozostaną zapisane w księgach win, ale 

 ostatecznie wykreślone z „księgi żywota”. Ich dobre uczynki, które niegdyś czynili, zostaną 

wykreślone także z „księgi wspomnień”. Pan rzekł: „Tego, kto zgrzeszył przeciwko mnie, 

wymażę z księgi mojej” (2Mojż. 32,33) i dalej „A gdy sprawiedliwy odwróci się od swojej 

sprawiedliwości i popełnia bezprawie, i czyni wszystkie te ohydne rzeczy, których dopuszcza 

się bezbożny... Nie będzie mu się przypominało tych wszystkich sprawiedliwych czynów, 

które spełnił; z powodu niewierności, której się dopuścił, i z powodu swojego grzechu, który 

popełnił, umrze!” (Ezech. 18,24). 

Apostoł Jan pisze, że święci wezmą udział w osądzeniu bezbożnych: „Widziałem trony, i 

usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu” (Obj. 20,4). Ma to umożliwić im uzyskanie 

odpowiedzi odnośnie Bożej sprawiedliwości w postępowaniu z grzesznikami. Będzie to 

również czas, kiedy Jezus dowiedzie, że miał rację, zabierając do nieba tych ludzi, co do 

których nawet aniołowie mogli mieć wątpliwości. 

O tej części sądu autor Księgi Objawienia mówi: „I widziałem umarłych, wielkich i małych, 

stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została 

otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było 

napisane w księgach” (Obj. 20,12) Chociaż w ziemskiej świątyni nie przechowywano żadnych 

ksiąg, mimo to znajdował się tam pełen rejestr grzechów. Każda kropla krwi, którą kropiono 

ołtarz, stanowiła o nich sprawozdanie. Aby dokończyć dzieła zbawienia, należało usunąć ów 

rejestr, wymazać grzechy i oczyścić świątynię z jej zanieczyszczenia spowodowanego krwią. 

Podczas tej fazy sądu, poza „księgą żywota” mają zostać otwarte i inne „księgi” (Obj. 20,12), 

aby ci, których imiona nie znalazły się w tej księdze, a którzy nazywani wcześniej 

„mieszkańcami ziemi” (Obj. 13,8; 17,8), a podczas millenium „umarłymi” (hoi nekroi) [69], 

mogli zostać osądzeni „na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami  było napisane w 

księgach” (Obj. 20,12). Wówczas to, ma miejsce trzecie zgromadzenie[70]. 

W tym czasie Szatan ma zostać „związany” i wrzucony do otchłani (Obj. 20,1 = gr. abyssos). 

To samo słowo występuje Septuagincie, gdzie mowa jest o świecie jeszcze przed pojawieniem 

się życia: „…a ciemność była nad otchłanią” (1Mojż. 1,2). Obraz ten związany jest 

bezpośrednio z odsyłaniem kozła na pustynię w Dniu Pojednania. Wizerunek pustyni, 

gdzie Azazel miał swoje miejsce, został przedstawiony w ewangeliach jako miejsce 

przebywania demonów oraz Szatana (Mat. 4,1; 12,43; Łuk. 8,29). Czasami demony prosiły 

Jezusa, aby ich nie odsyłał do abyssos (Łuk. 8,31), co i tak miało ostatecznie stać się ich 

przeznaczeniem (Obj. 20,1-3). Objawienie przedstawia okoliczności, które przypominają nam 
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wypędzenie Azazela w Dniu Pojednania. Wiąże się to właśnie z sądem nad bezbożnymi oraz z 

wypędzeniem jego księcia. Wypędzenie Szatana wydaje się być stopniowe: najpierw z nieba 

na ziemię (Obj. 12,9; Jan 12,31) a w końcu do abyssos (Obj. 20,1-3)[71]. 

Przyczyna, dla której termin Azazel nie został ani razu użyty w Nowym Testamencie, wydaje 

się być związana z tym, że jego użycie mogło sprawiać pewne zamieszanie w chrześcijańskim 

myśleniu. Łatwiej było posłużyć się diabłem lub Szatanem, imionami dobrze znanymi 

wszystkim (Hebr. 2,14; Rzym. 16,20), niż używać imienia Azazel, tak mylącego i spornego w 

owym czasie[72]. 

Na temat tysiącletniego królestwa Chrystusa istnieje obecnie szereg sprzecznych poglądów, 

reprezentowanych przez różne kierunki konfesyjne. Jednym z takich kierunków jest chiliazm. 

Jest to ruch religijny powstały w łonie chrześcijaństwa czasów poapostolskich, głoszący 

bliskie przyjście Chrystusa na ziemię i założenie tutaj tysiącletniego królestwa z Jerozolimą, 

jako stolicą świata. Zdaniem chiliastów, po tym okresie miał nastąpić sąd ostateczny i koniec 

świata. Źródła poapostolskiego chiliazmu upatrywać należy w chiliazmie judaistycznym, a nie 

w Księdze Objawienia czy Piśmie Świętym. Wbrew poglądom judaistycznym, jak i wbrew 

niektórym obecnym poglądom chrześcijańskim, Objawienie uczy, iż królestwo to nie będzie 

miało charakteru doczesnego czy politycznego, ale będzie miało charakter stricte duchowy i 

będzie istniało nie na ziemi, ale w niebie  (Obj. 20,4-6). 

Pod murami Nowego Jeruzalem. Kiedy zakończy się milenium, Jezus, święci oraz Nowe 

Jeruzalem zstąpią na ziemię. Wówczas bezbożni zostaną przywróceni do życia w takim stanie, 

w jakim zeszli do grobów. Wówczas Szatan ponownie przystąpi do działania. Przekona ich, 

aby zaatakowali święte miasto: „I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz 

świętych i miasto umiłowane” (Obj. 20,7-9). 

Wtedy „umarli”, wielcy i mali, stojący przed tronem zostaną osądzeni zgodnie z tym, co 

zostało zapisane w księgach (Obj. 20,11-12). Największym sukcesem tego sądu będzie 

uzyskanie przyznania się winnych. Tak wiele oskarżeń kierowanych było przeciwko Bożemu 

panowaniu, że obecnie koniecznym jest zademonstrować brak obiektywizmu w każdej z tych 

złych interpretacji. A zatem trybunał milenijny zwołany został także i po to, aby „każdy język 

wyznał w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i każdy język przyznał, że Jezus jest Panem” (Fil. 

2,10-11; patrz Iz. 45,23-25) i „aby każde usta zamilkły i cały świat aby był odpowiedzialny 

przed Bogiem” (Rzym. 3,19 NIV)[73]. Każda tajemnica i wszelka wątpliwość w odniesieniu do 

sprawiedliwości Bożej zostanie usunięta[74], a wszechświat zobaczy urzeczywistnienie się tej 

odwiecznej gwarancji w Bożym planie. Oczyszczenie charakteru Boga jest szczególnie ważne 

dla bezpieczeństwa całego stworzenia. 

W tej końcowej fazie sądu ma miejsce zniszczenie buntowników. Ta „wykonawcza” faza sądu 

obejmuje całą ludzkość wraz z upadłymi aniołami. W tym czasie wykonane zostaną wyroki 

wydane w poprzedniej fazie sądu. Niesprawiedliwi zostaną ukarani „drugą śmiercią”, z której 

nie ma już zmartwychwstania. Ziemia zostanie oczyszczona ogniem (Obj. 20,9) i zwrócona 

odkupionym, jako ich wieczne miejsce zamieszkania[75]. 
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Boże odkupienie dopełni się, ponieważ On „odda każdemu według jego uczynku” (Obj. 22,12). 

Wraz z zakończeniem wykonawczej fazy sądu ostatecznego i stworzeniem „nowego nieba i 

nowej ziemi” (Obj. 21,1-5), jako wiecznego mieszkania odkupionych, Boży plan zbawienia 

zostanie w pełni zrealizowany. Szatan i upadli aniołowie, zatwardziali grzesznicy oraz 

wszelkie skutki grzechu przestaną istnieć na wieki. Nastanie dla ludu Bożego taki czas, kiedy 

będą oni mogli utrzymywać otwartą wspólnotę z Ojcem i Synem. Taki był cel pojednawczej 

śmierci Chrystusa i Jego służby w obydwu pomieszczeniach świątyni, miejscu świętym i 

miejscu najświętszym. Ten cel zostanie całkowicie osiągnięty przez zamieszkanie Boga pośród 

ludzi, „…i będzie mieszkał z nimi. Oni będą Jego ludem, a On, ich Bóg będzie BOGIEM Z 

NIMI” (Obj. 21,3)[76]. 

Opis kończy się obrazami zaczerpniętymi z historii stworzenia. Jan widzi „rzekę wody żywota, 

czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka” (Obj. 22,1), przypominającą tę, która 

wypływała z Edenu i nawadniała ziemię. Jest tam również drzewo życia, takie samo jak to, 

które znajdowało się w raju Bożym (Obj. 22,2; 1Mojż. 2,9-10). Na uwagę zasługuje fakt, że o 

ile na określenie drzewa używa się zazwyczaj w języku greckim słowa dendron, to w Księdze 

Objawienia jednak, pisząc o drzewie życia, autor używa słowa ksylon, tak jak przy opisie 

krzyża. Mamy tu zatem sugestię, że to krzyż będzie drzewem życia dla mieszkańców nowej 

ziemi. Woda życia oraz drzewo życia wskazują tutaj na stałą zależność ludzi od Boga. Kiedy 

problem grzechu zostanie ostatecznie rozwiązany, a zbawieni będą oglądać Bożą chwałę, nie 

będzie już powodu, dla którego miałaby nadal istnieć świątynia. Nie będzie też już służby 

pośredniczej i orędowniczej najwyższego kapłana za ludzkie grzechy. 

 

[1] A. Johnson, “Revelation” w The Expositor’s Bible Commentary, s. 402. 

[2] A. Palla, Skarby Świątyni, s. 261 

[3] Z. Łyko, Nauki Pisma Świętego, s. 290. 

[4] Zgodnie z interpretacją R. E. Fridmana, „paroket nie był wiszącą zasłoną, ale sklepieniem 

(sukka), które osłaniało miejsce, gdzie stała arka wewnątrz świątyni” (2Mojż. 40,3.21; 4Mojż. 

4,5; Ps. 27,5; Treny 2,6). Autor ten bazuje na tekstach z 1Kron. 9,23: „ dom namiotu”; 1Kron. 

6,16-17: „przybytek namiotu zgromadzenia”; 2Kron. 29, 6-7; Ps. 26,8; 76,2; Treny 2,6-7, etc. 

Ta interpretacja znajduje także potwierdzenie w późniejszym czasie u Józefa Flawiusza i w 

źródłach rabinistycznych. Taki sprzęt jak arka pozostał w użyciu tak, jak przedtem (1Król. 8,6; 

w. 4; 2Kron. 5,7; w. 5). Choć przedstawiony dowód nie jest wyczerpujący, wydaje się on 

potwierdzać, że przybytek został przeniesiony do Świątyni Salomona na jej inaugurację. (R. E. 

Fridman, “The Tabernacle in the Temple”, w Bib. Arch. 43, s. 241-247. 

[5] Obj. 3,12; 7,15; 11,1.2.19; 14,15.17; 15,5.6.8 (dwa razy); 16,1.17; 21,22. 
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[6]. Żydowski komentarz do Księgi Kapłańskiej podaje, że „najwyższy kapłan miał dwa 

zestawy szat używanych podczas służby w świątyni. Pierwszy z nich nosił nazwę złotych szat i 

składał się z ośmiu części, z których cztery zawierały złoto. Drugi zestaw zwany białymi 

szatami składał się z czterech lnianych części. Białe szaty najwyższy kapłan zakładał wyłącznie 

w yom kippur, i to jedynie w czasie sprawowania pewnych części służby wymienionych w 

3Mojż. 16. (…) Wszystkie  obrzędy codzienne oraz część służby yom kippur odprawiał 

najwyższy kapłan w szatach złotych.” (Rabin Sacha Peceric, Tora Pardes Lauder, s. 190). 

[7] I. Barchuk, ,,The throne in heaven corresponds to the ark in the tabernacle”. Explicacion, 

s. 114. 

[8] J. Calvin, Institute of the Christian Religion, tom II, s. 619. 

[9] J. B. Lightfoot, The Apostolic Fathers, s. 129. 

[10] M. H. Brown, Christ Our Advocate, s. 18. 

[11] J. A. Seiss, The Apocalypse. Lectures on the Book of Revelation, s. 37; S. 

Bacchiocchi, From Sabbath to Sunday, s. 123-131. 

[12] egenomen en pneumati en te kyriake hemera (Grecko-polski Nowy Testament, s. 1160); 

Jest to dosłowne tłumaczenie tekstu greckiego. Skoro czasownik określa stan ekstatyczny 

proroka za sprawą Ducha Bożego, to należałoby się spodziewać, że „dzień Pański” nie odnosi 

się do czasu otrzymania widzenia, ale do istoty tego, co prorok w swoim widzeniu zobaczył. 

[13] R. H. Charles, The Revelation of St. John, s. 23. 

[14] Zwolennikami takiego poglądu są min.: E. B. Allo, L’Apocalypse, s. 11; H. B. 

Swete, Commentary On Revelation, s. 13; I. T. Beckwith, The Apocalypse of John, s. 435; E. 

Lohmeyer, Die Offenbarung des Johannes, s. 15; T. F. Glasson, The Revelation of John, s. 21; 

E. A. Dowell, The Meaning of the Book of Revelation, s. 31. 

[15] Obszerniejsze dane na temat powyższych interpretacji można przeczytać w dysertacji 

doktorskiej S. Bacchiocchi, Od soboty do niedzieli, s. 123-136. 

[16] Zwolennikami takiego poglądu są m.in.: Fenton J. A. Hort, A. Deissmann, J. B. 

Lightroot, E. W. Bullinger, P. Carrington, W. Milligan, L. Talbot, J.  F. Walvoord, W. Scott i 

inni; „Widzenie tronu, siedmiu pieczęci, siedmiu trąb, niewiasty, bestii i Baranka, siedmiu 

ostatnich plag, wszetecznicy i Babilonu, zniszczenia Szatana i założenia Nowego Jeruzalem – 

wszystko to przedstawia wydarzenia prowadzące do – lub następujące - po przyjściu 

Chrystusa. Kontekst całej księgi mocno zatem sugeruje, że „dzień Pański” z Objawienia 1,10 

nie wyobraża literalnego 24-godzinnego dnia, ale wielki dzień Pana, do którego Jan został 

przeniesiony w widzeniu, aby ujrzeć poprzez symbolikę wielu wyobrażeń wydarzenia 

poprzedzające i następujące po przyjściu Chrystusa.” (S. Bacchiocchi, Od soboty do niedzieli, 

s. 137). 
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[17] A. R. Treiyer, The Day of Atonement…, s. 481. 

[18] J. F. Walvoord, The Revelation of Jesus Christ, s. 42 

[19] S. Bacchiocchi, Od soboty do niedzieli, s. 136 

[20] L. Talbot, The Revelation of Jesus Christ, s. 19.20 

[21] Zwolennikami takiej interpretacji są: Samuelle Bacchiocchi, Od soboty do niedzieli, s. 

136; J. A. Hort, The Apocalypse of St. John, s. 15; E. W. Bullinger, The Apocalypse, s. 9-14; L. 

Talbot, The Revelation of Jesus Christ, s. 19.20;  John F. Walvoord, The Revelation of Jesus 

Christ, s. 42; J. A. Seiss, The Apocalypse. Lectures on the Book of Revelation, s. 37 i inni. 

[22] J. Lambrecht, „Estructuration of Revelation 4,1-22,5”, w L’Apocalypse johannique…, s. 

79. 

[23] W. L. Trucker, Studies in Revelation. An Expositional Commentary, s. 91. 

[24] P. Carrington, The Meaning of the Revelation, s. 78 

[25] J. Doukhan, Aux portes de l’esperance, s. 89.113; A. R. Traeiyer, The Day of 

Atonement..., s. 505. 

[26] „Wyrażenie sar hatsawa („wódz wojska”) nie występuje w dziesiątym rozdziale Księgi 

Daniela w bezpośredniej formie, ale oba słowa są użyte w jednolitym kontekście. 

Słowo tsawa (wojsko) pojawia się we wprowadzeniu do rozdziału (Dan. 10,1), tworząc 

podstawę i perspektywę opisywanego objawienia. Słowo sar (książę, wódz), oznaczające 

najwyższego kapłana w ósmym rozdziale księgi, odnosi się tutaj do Michała, który walczy 

(Dan. 10,13.21). Tak więc tekst z dziesiątego rozdziału Księgi Daniela jest echem Dan. 8,11 i 

Joz. 5,14.15. „Mąż” z wizji Daniela, nadnaturalny wojownik z wizji Jozuego i niebiański 

najwyższy kapłan z ósmego rozdziału Księgi Daniela to ta sama osoba. Wizja potwierdza to, 

co sugeruje słownictwo” (J. B. Doukhan, Wizja przyszłości w starożytnej księdze, s. 179.) 

[27] Klucz lub klucze, które Chrystus posiadł w sposób prawy, są Mu dane na sądzie nie po to, 

aby mógł wejść do miejsca najświętszego, ale aby umożliwić Jego naśladowcom wejście tam 

wraz z Nim (Obj. 3,8 - „I sprawiłem, że przed tobą drzwi otwarte”). Eliachim był wyznaczony, 

aby prowadzić dom Dawida i otrzymał do niego klucz (Iz. 22,20-22; patrz 2Król. 18,18). W 

ten sposób Jezus pokazany jest jako ktoś większy niż najwyższy kapłan (Obj. 1,12-13), który 

ma władzę nad ludem Bożym. Podobnie jak Dawid, kiedy sprawował sąd na rzecz ludu lub 

przeciw niemu (Efez. 1,22), także Jezus może określić, kto ma prawo wejść przez otwarte 

drzwi i pozostać w niebiańskiej świątyni (Obj. 3,12). Innymi słowy, otwarcie drzwi do miejsca 

najświętszego prowadzi do usprawiedliwienia świętych. Klucz, który otwiera lub zamyka 

drzwi, jest kluczem sądu, a Jezus otwiera je dla swoich naśladowców. 

[28] A. R. Treiyer, The Day of Atonement…, s. 495. 
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[29] Może to być zilustrowane graficznie w następujący sposób: 

  

  

a/ inauguracja świątynia 

 

b/ „kontynuacja” służby codziennej 

 

c/ finałowa służba (Dzień Pojednania) 

 

 [30] Na przykład, postacie czterech cherubinów (Obj. 4,6-9; 5,6.8-10.14) ukazują się 

ponownie w Obj. 6,1-8; 7,11; 14,3; 15,7 i 19,4. Starsi (Obj. 4,4.10-11; 5,6.8-10.14) ukazują się 

ponownie w Obj. 7,11.13-17; 11,16-18; 14,3; 19,4. Uwielbienie Boga i Baranka (Obj. 4,9.11; 

5,12-13) jest powtórzone również kilka razy w innych inscenizacjach, w których niekoniecznie 

ukazane są za każdym razem odniesienia do tronu. 

[31] A. R. Treiyer, The Day of Atonement…, s. 474. 

[32] E. S. Fiorenza, The Book of Revelation. Justice and Judgment, s. 55: “Cała księga… 

osiąga punkt kulminacyjny w opisie sądu oraz eschatologicznego wybawienia. Czytelnik jest 

przez to stale konfrontowany z czasem końca”; W. L. Tucker, Studies in Revelation. An 

Expositional Commentary, s. 91-92: „Księga Objawienia jest ‘księgą sądu’, ona jest ‘salą 

tronową Biblii’, ona otwiera się ‘wraz z tronem’ i zamyka się ‘wraz z tronem’ (Obj. 1,4; 22,3) 

(…) Tron ten wskazuje godzinę sądu”; G.R. Beasley-Murray, “How Christian is the Book of 

Revelation?”’ Reconciliation and Hope, New Testament Essays and Eschatology, s. 108: „Te 

rozdziały (4-5) tworzą oś struktury, która podtrzymuje stale księgę oraz stanowią podstawę 

wizji w tej samej strukturze…”; R. J. Loenetz, „Plan et division de 

l’Apocalypse”, Angelicum 18, s. 342; J. Valentine, Theological aspects of the temple motif In 

the Old Testament and Revelation, s. 332. 

[33] Według Helmuta Trauba „w niebie znajduje się świątynia do której otwarto drzwi (Obj. 

4,1; patrz 8,1; 11,19; 12,10, 19,1)” (H. Traub, „Ouranos”, TDNT, t. V, s. 530). 

[34] I. Barchuk, Explicacion del libro del Apocalipsis,  s. 107. 

[35] E. R. Thiele, Outline Studies in Revelation, s. 85-161; V. D. Younberg, The Revelation of 

Jesus Christ to His People, s. 135; M. Veloso, “The Doctrine of the Sanctuary and the 

Atonement as Reflected in the Book of Revelation”, S&A, s. 394-419; J. J. Battistone, Present 

http://poznan.adwentysci.org/wp-content/uploads/2014/03/swiatynia.png
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Triumph – Future Glory, s. 43; J. Valentine, Theological aspects of the temple motif in the 

Old Testament and Revelation, s. 332; R. Dean Davis, “The Heavenly Court Judgment Scene 

of Revelation 4-5”, DARCOM, s. 1-25. 

[36] Fakt ten wydaje się być blisko związany z Dniem Pojednania ponieważ w tym też czasie 

rozpoczynał się rok jubileuszowy, kiedy to ludzie ponownie otrzymywali dziedzictwo (3Mojż. 

25,8-13). Zanim to jednak mogło nastąpić, musieli oni najpierw trapić swoje dusze (3Mojż. 

16,29.31; 23,29). 

[37] J. Valentine, Theological aspects of the temple motif In the Old Testament and 

Revelation, s. 335-336. 

[38] Słowo „jubileusz” wywodzi się z hebr. yobel – „róg barani”, na którym dęto przy różnych 

okolicznościach. Eschatologiczną cechę możemy dostrzec podczas Dnia Pojednania, w którym 

to dęto w róg barani na rozpoczęcie roku jubileuszowego (3Mojż. 25,9). Rozpoczynał się on 

wieczorem w Dzień Pojednania. Każdego siódmego roku [roku sabatowego – 3Mojż. 25,8] i w 

roku jubileuszowym [siedem razy po siedem lat] ogłaszano „sabat dla Pana... będzie mieć 

ziemia sabat całkowity, odpoczynek, sabat dla Pana” (3Mojż. 25,2.4). Szereg cech lat 

sabatowych miało jasne znaczenie eschatologiczne. Po pierwsze, zagadnienie zniesienia 

długów, uwolnienia niewolników i własności stwarzały efektywny obraz ilustrujący 

oczekiwanie na mesjańskie wyzwolenie. Termin wyzwalać – aphesis często używany w 

Septuagincie służył do wyrażania żydowskich określeń właśnie dla lat sabatowych i 

jubileuszowych. W Nowym Testamencie używany jest prawie zawsze w znaczeniu 

„przebaczenie”. W Iz. 61,1-3 zastosowano temat roku jubileuszowego do misji Sługi 

Pomazańca Jahwe (w. 1), Jego misją było ‘ogłosić miłościwy rok Pana’ (w. 2), jasno 

nawiązując do ogłoszenia roku jubileuszowego (3Mojż. 25,10). Wskazuje na to użycie 

hebrajskiego określenia deror - „wyzwolić” (w. 1), które jest technicznym terminem 

wykorzystywanym do określenia roku jubileuszowego (3Mojż. 25,10; Jer. 34,8,15.17; Ezech. 

46,17). Chrystus posłużył się tym obrazem w swoim inauguracyjnym przemówieniu w 

Nazarecie. Wielki sabat Jubileuszu stał się rzeczywistością dla tych, którzy zostali uwolnieni 

ze swoich grzechów za sprawą przyjścia Mesjasza i w Nim znaleźli dziedzictwo „Dziś 

wypełniło się to Pismo w uszach waszych” (Łuk. 4,21). (S. Bacchiocchi, Odpoczynek 

człowieka, s. 184/185). 

[39] Rabin S. Pecaric, Tora Pardes Lauder, s. 304. 

[40] A. R. Traiyer, The Day of Atonement …, p. 107, s. 476 

[41] E. R. Thiele, Outline Studies in Revelation, s. 85-161. 

[42] Greckie słowo presbiteroi niekoniecznie musi oznaczać ludzi starych. Mogą nimi być 

także przywódcy kościoła, a więc i ludzie młodzi (1Tym. 4,12-14). Jan przedstawia starszych w 

związku z ich funkcją oraz położeniem wokół tronu. 
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[43]  Słowo “Sanhedryn” w Mat. 5,22 jest często tłumaczone jako „rada”, z zamiarem 

złagodzenia tego, co wydaje się być tak trudne do przetłumaczenia, a co kryje się pod 

terminem synhedrion (greckie) [syn = „z” + hedra = „miejsce siedzące”] „miejsce tych, którzy 

zasiadają razem” (W. J. Moulder, „Sanhedrin”, International Standard Bible Encyclopedia, t. 

IV, s. 330.) 

[44] Liczba 24 zgodnie z pewnymi tradycjami rabinistycznymi, tworzyła podstawę konstytucji 

sądowniczej „małego Sanhedrynu”, który musiał troszczyć się o potrzebujących w różnych 

miastach izraelskich, zgodnie z zaleceniami danymi w 5Mojż. 16,18: „We wszystkich twoich 

miejscowościach, które da ci Pan, Bóg twój, ustanowisz sobie sędziów i nadzorców dla 

każdego plemienia, aby sprawiedliwie sądzili lud”. W stolicy jednak znajdował się wielki 

Sanhedryn, składający się z 72 starszych, stanowiących trzy mniejsze sądy „na obszarze 

świątyni”. Każdy z tych trzech sądów reprezentowany był przez 23 lub 24 członków. Zgodnie z 

pewnymi tradycjami, w obydwu Sanhedrynach minimalne kworum wynosiło 23, a 

maksymalne 71 osób. Małe odchylenia pomiędzy liczbą 23 a 24 oraz 70, 71 i 72 są 

spowodowane pewnymi specyficznymi interpretacjami niektórych fragmentów biblijnych, 

używanych w celu wyjaśnienia przyczyny, dlaczego ten dwunastkowy charakter cyfr bywał 

czasami naruszany (J. M. Baumgatren, Hebraisches und Aramaisches Lexikon zum AT, s. 75. 

[45] A. R. Treiyer, The Day of the Atonement…, s. 358. 

[46] Dokładne studium odnośnie używania koron (stefanoi) zarówno w Nowym Testamencie, 

jak i w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu pokazuje nam, że jego znaczenie nie było 

adekwatne do tego triumfu. Mogą one bowiem oznaczać również honor, hierarchię, autorytet, 

zwierzchność, królewskość (Ps. 21,3; 1Kron. 20,2; PnP. 3,11; Zach. 6,11-14; w. 13; Ezech. 

23,42; Ps. 8,5; Hebr. 2,7.9, etc). W niektórych przypadkach stefanos użyte zostało jako 

synonim diadema (Ezech. 21,26; porównać Obj. 14,14 = stefanou z Obj. 19,21 = diadema; oba 

odnoszą się do Chrystusa w czasie Jego drugiego przyjścia). Stefanos zostało użyte także w 

odniesieniu do korony króla Rabby, który został  pokonany przez Dawida (1Kron. 20,2), i do 

korony cierniowej włożonej na głowę Jezusa (Mat. 27,29; Mar. 15,17; Jan 19,2.5, etc). 

Białe szaty (leukos) są symbolem zwycięstwa przyznanego jedynie istotom ludzkim. Jednak w 

Obj. 19,14 aniołowie Boży, którzy towarzyszą Jezusowi podczas Jego powtórnego przyjścia, 

także ubrani są w biel (leukos). Inne fragmenty Nowego Testamentu również posługują 

się leukos, odnosząc to słowo do aniołów i do Jezusa, kiedy został On przemieniony przed 

Jego uczniami (Dz. Ap. 1,10; Jan 20,12: Mat. 17,2; 28,3; Łuk. 9,29; Mar. 9,3; 16,5). To samo 

słowo, leukos, pojawia się w Obj. 3,4.5.18; 4,4; 6,11; 7,9.13. 

[47] R. H. Charles, A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of ST. John, s. 

173. 

[48] A. R. Treiyer, The Day of Atonement…, s. 580. 
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[49] D. R. Davis, „The relationship between the seals, trumpets, and blows in the Book of 

Revelation”, JEvThS 16, s. 151. 

[50] A. R. Treiyer, The Day of Atonement…, s. 592. 

[51] Zostało to wyraźnie pokazane w siódmej trąbie, która rozpoczyna się potrzebą 

ponownego prorokowania „przed wieloma ludami, narodami, językami i królami” (Obj. 10,11; 

w. 6-7; 14,6-7). Sześć poprzednich sądów służyło jako ostrzeżenie dla ostatniego pokolenia, 

aby przyjrzeli się ostatecznemu sądowi, który ma przyjść na nich. 

[52] K. Stand, „Foundational Principles of Interpretation”, DARCOM 7, s. 25, porównuje Obj. 

8,7 (pierwsza trąba) z 2Mojż. 9,23-24 (siódma plaga); Obj. 8,8-9 (druga trąba) z 2Mojż. 7,20-

21 (pierwsza plaga); Obj. 8,10 (trzecia trąba) z 2Mojż. 9,23-24 (siódma plaga); Obj. 8,12 

(czwarta trąba) z 2Mojż. 10,21-23 (dziewiąta plaga); Obj. 9,2 (piąta trąba) z 2Mojż. 10,21-23 

(dziewiąta plaga). 

[53] K. A. Strand, „An Overlooked Old-Testament to Revelation 11,1”, AUSS 22, s. 317-325. 

[54] Słowa metreo – „mierzyć”, gdy używane jest w Nowym Testamencie z zastosowaniem do 

osób, oznacza „oceniać”, „osądzać” (Mat. 7,2; Mar. 4,24; Łuk. 6,38). Fragment ten, 

charakteryzujący się właśnie takim zastosowaniem tego zwrotu, odnosi się do „sędziowskiej 

pracy Boga w Dniu Sądu Ostatecznego i do daru łaski przeznaczonego dla nas”. Kiedy zwrot 

ten zastosowany jest do świątyni, to używany jest w znaczeniu „chronić”. Nakaz ten jest 

symbolem jej zrozumienia. Kiedy autor Księgi Objawienia otrzymał to polecenie, świątynia w 

Jerozolimie już nie istniała. Zresztą i tak wraz ze śmiercią Jezusa Chrystusa straciła ona swoje 

znaczenie. Bóg objawił wówczas inną świątynię w niebie: „I otworzyła się świątynia Boża, 

która jest w niebie” (Obj. 11,19). (K. Deissner, „Metron, ametros, metreo”, TDNT, IV: 632-4.) 

[55] Ch. H. Giblin, „Structural and tematic correlation in the theology of Revelation 16-

22”, Biblica 55 (1974), s. 487-504. 

[56] C. Goldstein, Naruszona równowaga, s. 96. 

[57] A. P. van Schabik uważa, że sam Daniel już przedstawił w swoim poselstwie ten dawny 

temat Babilonu w odniesieniu do końca świata (Dan. 11,40-12,1). Jan podnosi jedynie 

ponownie tę typologiczną prezentację i nadaje jej bardziej precyzyjną i wyraźniejszą treść. 

[58] Obj. 7 przedstawia okres pieczętowania, podczas którego czterej aniołowie powstrzymują 

wiatry tak, aby ziemia nie uległa zniszczeniu; ale straszne konsekwencje tego, co miało się 

wydarzyć po zakończeniu dzieła pieczętowania, kiedy święci aniołowie odejdą, nie zostało 

opisane. Ten opis został częściowo objawiony w Obj. 16, w plagach, które następują po 

opieczętowaniu 144 000 (Obj. 14,1-5; 15,2). 

[59] Patrz 1Król. 19,11-14; Nah. 1,6-8; Mal. 3,2; 1Sam. 6,20. 
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[60] R. H. Mounce, The Book of Revelation, s. 290. 

[61] Odnośnie przyczyn wylania siedmiu plag możemy przeczytać w 3Mojż. 26,21.24.28, gdzie 

znajduje się odniesienie do siedmiu plag albo Bożej kary. Plagi spadają, kiedy poprzedzające 

je częściowe kary trąb nie przyniosły zamierzonego efektu. Obecnie plagi dopełniają kary już 

zapowiedzianej przez siedem trąb. 

[62] Potwierdzenie związku trąb z literalnymi plagami jest widoczne w SDABC, s. 982. 

[63] Agg. 2,6-7 jest wstępnym a zarazem częściowym wypełnieniem się gwiezdnych oraz 

ziemskich manifestacji ukazanych w czasie śmierci Chrystusa (Mat. 27,50-54; Łuk. 23,44-48; 

Jan 19,30). Te same rzeczy miały miejsce na ziemi, podczas Jego wejścia do świątyni Nowego 

Przymierza. Ostateczne i całkowite wypełnienie się tego proroctwa miało dokonać się 

wówczas, gdy Baranek przechodził przez „drzwi”, które prowadziły do miejsca najświętszego, 

aby sądzić Swój lud oraz otrzymać królestwo (Obj. 4-5). Interesujące jest to, że w czasie 

rozpoczęcia się sądu opisana została ziemia, która trzęsie się przed głosem: „Wykonało się” 

(Jan 19,30). Na końcu tego samego dzieła głos, który wychodzi ze świątyni oznajmia 

ponownie: „Stało się” (Obj. 11,19; 16,17-21). 

[64] W. E. Vine, An Expository Dictionary of  New Testament Words, s. 55-56 

[65] Ibid. 

[66] Na temat „księgi żywota” sprawozdaje prorok Izajasz: „I będzie tak: Ten, kto pozostał 

żywy na Syjonie, i który się ostał w Jeruzalem, każdy będzie nazwany świętym i wpisany do 

[Księgi] Życia w Jeruzalem. Gdy Pan obmyje brud Córy Syjońskiej i krew rozlaną oczyści 

wewnątrz Jeruzalem tchnieniem sądu i tchnieniem pożogi” (Iz. 4,3-4 BT). 

[67] Z. Łyko, Nauki Pisma Świętego, s. 821 

[68] E. G. White, Great Controversy, s. 486. 

[69] J. Baldina, „The Millenium”, DARCOM 7, s. 245. 

[70] Niebiańska rada została zwołana podczas pierwszej koronacji Chrystusa w celu 

osądzenia, czy ofiara Jezusa może zostać przyjęta i aby ukoronować Go jako Najwyższego 

Kapłana nad swoim ludem (Hebr. 5,1-10). Drugie zgromadzenie miało na celu osądzenie 

ludzi, na rzecz których Chrystus sprawował „ustawiczną” służbę zbawczą w miejscu świętym. 

Trzecie zgromadzenie niebiańskiej rady jest pewnego rodzaju przedłużeniem drugiej, z 

włączeniem świętych w obrady sądu nad tymi, którzy mają zginąć. E. G. White nazywa tę 

trzecią koronację Jezusa, „ostateczną koronacją Syna Bożego” E. G. White, The Geat 

Controversy, s. 667. 

[71] A. R. Treiyer, The Day of Atonement…, 44-46. 
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[72] Wyraz Azazel pohodzi od słowa azal (oddalać) i oznacza zdaniem wielu rabinów kogoś 

„zupełnie oddalonego”, a według Baumgartena „odszczepieńca”. W żydowskiej 

teologii Azazel nie jest tak naprawdę demonem, ale upadłym aniołem, nie jest także 

antypatyczny w odniesieniu do ludzi. Jest zatem oczywiste, że Nowy Testament nie mógł 

posługiwać się tym terminem bez uniknięcia ryzyka pomieszania tych pojęć. (Rosenmiiller, 

Hengstenberg, Księgi Mojżeszowe, s. 166) 

[73] „W ostatecznej fazie sądu będzie widoczne, że nie istnieje żaden powód do grzechu. 

Kiedy Sędzia całej ziemi zapyta szatana: ‘Dlaczego zbuntowałeś się przeciwko Mnie i 

obrabowałeś Moje królestwo?’ sprawca zła nie będzie mógł znaleźć żadnego wytłumaczenia. 

Wszelkie usta zostaną zamknięte, a cały tłum buntowników zaniemówi”. E. G. White, The 

Geat Controversy, s. 503. 

[74] Słowa tłumaczone w Biblii jako „usprawiedliwić” to sadaq (hebr.) i dikaioo (gr.), które 

mają zasadniczo to samo znaczenie, są terminami prawniczymi. Oba należy rozumieć w 

kontekście orzeczenia sędziowskiego wydawanego w procesie sądowym. Kiedy sędzia orzeka 

na korzyść oskarżonego, wówczas oskarżony jest „usprawiedliwiony; jeśli sędzia orzeka 

przeciwko oskarżonemu, wówczas oskarżony jest potępiony. Usprawiedliwienie jest wiec 

prawną deklaracją. Człowiek jest usprawiedliwiony, kiedy sędzia zadeklaruje jego 

uniewinnienie (B. D. Jones, Najwspanialszy dar, s. 77). 

[75] F. B. Holbrook, Pojednawcze kapłaństwo Jezusa Chrystusa, s. 215-235;  M. L. 

Andreasen, Służba świątynna, s. 225-233; Z. Łyko, Nauki Pisa Świętego, s. 318-323 

[76] Według Interpreter`s Dictionary of the Bible  istniejąca w rozmiarach świątyni liczba 3 

wskazuje na Boskość, a doskonały sześcian zrównuje się z doskonałością Bożej obecności. 

Innymi słowy, słownik powyższy widzi w zjawisku doskonałego sześcianu doskonałość Trójcy. 

Do tego należy dodać myśl, że najświętszy przedział w świątyni przedstawiał miejsce 

mieszkania Bożego na ziemi. G. R. H. Wright ma na myśli tę sprawę, gdy wskazuje na 

kwadrat jako „starą koncepcję” w architekturze świątyni. Następnie dodaje, że „czworobok 

lub sześcian był związany z architekturą świątynną jako symbol doskonałej przestrzeni”. 

Ten kubiczny rozmiar znajduje swoje urzeczywistnienie w Nowej Jerozolimie, której długość, 

szerokość i wysokość są sobie równe (Obj. 21,16). Oznacza to, że miasto jest doskonałym 

sześcianem i podobnie jak miejsce najświętsze w świątyni, Nowe Jeruzalem stanie się 

miejscem zamieszkania Boga i Jego ludu w nowym kosmosie (Obj. 21,1-3.22). 
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5. Chrystus i Boży Kościół 

Po zapoznaniu się z powyższym materiałem możemy przystąpić obecnie do istoty naszego 

tematu, a mianowicie do szczegółowego studium Księgi Objawienia. Uważam bowiem, iż 

księgę tę z pełną odpowiedzialnością można inaczej nazwać "ewangelią sądu", stanowiącą 

nieodzowną część "ewangelii wiecznej" (Obj. 14,6) [1]. 

Prolog - Obj. 1,1-8. 

Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby pokazał sługom swoim to, co ma się 

stać szybko [2] i  oznaczył [3], przez wysłanego anioła słudze swojemu Janowi, który 

świadczy, że słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest to, co ujrzał. 

Szczęśliwy, który odczytuje i ci, którzy słuchają słów proroctwa, i strzegą tego, co w nim 

napisane; albowiem pora jest bliska. 

W przypadku Księgi Objawienia słowo apokalypto może odnosić się do: 

(1) osoby (objawienie kogo? - Jezusa Chrystusa). Taka interpretacja wynika z szerszego 

kontekstu, bowiem całe Pismo objawia osobę Jezusa (Jan 5,39; Rzym. 16,25-26; Gal. 1,11-

12.16; Efez. 1,17-18). W tym znaczeniu jest to również objawienie samego Boga Ojca (Mat. 

11,27; Łuk. 10,22; patrz także Jan 10,30; 12,45; 14,9).  (2) własności (objawienie czyje? - 

Jezusa Chrystusa). Takie zrozumienie wypływa z kontekstu bliższego, jest to bowiem 

„objawienie... które dał mu Bóg”, a zatem stało się ono Jego własnością. 

(3) treści (objawienie czego? – tego, „co ma się stać szybko”). Ma ono zatem ściśle określone 

przesłanie. Oznajmia o czymś, co nadchodzi z dużą szybkością. 

Adresatami objawienia są słudzy Jezusa (dulojs autu). Jest to zatem dar dla Kościoła, nie dla 

świata, przekazany na ręce Jana za pośrednictwem anioła. Jan podkreśla, że jest ono: 

(1) słowem Boga, jak również (2) świadectwem Jezusa (martyrian Jesu)[4]. W wierszu 

trzecim nazwane zostało ono również (3) słowem proroctwa. 

Objawienie oznajmia o tym, co ma nastąpić szybko (Obj. 1,1; 22,6). Pora tego jest bliska (Obj. 

1,2; 22,10). Zwroty te podkreślają bliskość wydarzenia, na które słudzy Jezusa mają być 

przygotowani. Błogosławiony ten, który to odczyta[5], a także ci, którzy będą 

tego słuchać (Obj. 2,7.11.17.29; 3,6.13.22; 13,9) i tego nie utracą (Obj. 22,9 = strzegą). 

Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy przeczytaniem a odczytaniem oraz posłuchaniem a 

słuchaniem. Słowo słuchać zawiera w sobie dodatkowo ideę posłuszeństwa. W wierszu 

trzecim pojawia się także ostrzeżenie przed możliwością utraty błogosławieństwa zawartego w 

tej księdze. 

Gdy Bóg osadził człowieka w ogrodzie Eden, dał mu polecenie, aby go uprawiał 

oraz strzegł [hebr. szamar] (1Mojż. 2,15). To samo dotyczyło później Lewitów. Gdy na 

pustyni postawiono Przybytek, Bóg kazał przystąpić plemieniu Lewiego i nakazał, aby w nim 

usługiwali oraz strzegli [szamar] tego wszystkiego, co dotyczy Namiotu Zgromadzenia, 

wszystkich jego sprzętów oraz służby w niej sprawowanej (4Mojż. 3,6-8). Kiedy pewnego razu 
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jakaś kobieta z tłumu powiedziała do Jezusa: „Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, 

które ssałeś” On odrzekł jej z autorytetem: „Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa 

Bożego i strzegą go” (Łuk. 11,27-28). To samo odnosi się do Księgi Objawienia. 

Tak jak Adam nie ustrzegł Raju i go utracił; jak Lewici i kapłani nie ustrzegli świątyni i 

doprowadzili do jej zniszczenia; jak kościół nowotestamentowy nie ustrzegł Słowa i 

sprowadził na świat ciemne wieki średniowiecza, tak samo ostatniemu pokoleniu, żyjącemu  

tuż przed powrotem Jezusa, grozi utrata błogosławieństwa zapisanego w Księdze Objawienia, 

ponieważ, jak wynika z kontekstu, ma ono charakter warunkowy. 

Jan siedmiu zborom w Azji [6]. Łaska wam i pokój od: 

1. Tego, który jest i był, i ma przyjść;                                                     [Bóg] 

2. I od siedmiu duchów [7], które są przed Jego tronem;       [Duch Święty] 

3. I od Jezusa Chrystusa, który jest:                                                        [Chrystus] 

 świadkiem wiernym, 

 pierworodnym z umarłych, 

 władcą królów ziemi Jemu, który nas: 

 - miłuje                                                                                                            [miłość] 

 - obmył nas z grzechów naszych we krwi swojej                         [wolność] 

 - uczynił nas królestwem                                                                      [godność] 

 - i kapłanami Boga i Ojca swego                                                         [wartość] 

jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. 

Chociaż proroctwa adresowane zostały pisemnie do siedmiu lokalnych społeczności 

mieszczących się na terenie Azji Mniejszej, mają one jednak charakter uniwersalny, tzn. 

dotyczą wszystkich wierzących (Obj. 1,1). 

Pozdrowienie pochodzi od trzech osób Bóstwa (patrz Mat. 28,19), z miejsca, gdzie znajduje 

się Boży tron (Obj. 4-5). Najwięcej uwagi poświęcono osobie Jezusa Chrystusa oraz Jego 

misji, albowiem wraz z Jego pojawieniem się na ziemi rozpoczęło się dzieło odzyskiwania 

człowieka dla Boga. Przywilej bezpośredniego kontaktu z Nim stał się ponownie możliwy. 

Golgota zakończyła starotestamentowy system kapłański i przywróciła powszechne 

kapłaństwo wszystkim wierzącym (1Piotr 2,5.9; Obj. 5,9-10). Jak to pięknie podkreślił Russell 

Burrill: „W Nowym Testamencie Kościół nie ma kapłaństwa – Kościół jest kapłaństwem”[8]. 

OTO PRZYCHODZI Z OBŁOKAMI i zobaczy go każde oko i ci, którzy go przebili; i 

uderzą się [9] przez niego wszystkie plemiona ziemi. Tak, Amen. 

Wiersz ten odsłania istotę tego, co zostało zapowiedziane wcześniej, że ma nastąpić szybko i 

że jest blisko. Tym, na czym koncentruje się całe Objawienie i na co słudzy Jezusa mają być 

przygotowani, jest POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZUSA CHRYSTUSA [10]. Jest to 

wydarzenie nie mające swojego precedensu w całej historii ziemi, wydarzenie na skalę 
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ogólnoświatową a nawet kosmiczną, które w pełni potwierdzi, że żadne ze słów, jakie zostały 

wypowiedziane przez Boga, nie pozostało niespełnionym. 

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan, Bóg, który jest i który był, i który ma 

przyjść, Wszechwładca. 

Ponieważ tych kilka pierwszych wierszy Księgi Objawienia stanowi klucz do całej księgi[11], 

Bóg powyższą wypowiedzią pieczętuje i autoryzuje ich treść. Mocą swojej wielkości zapewnia, 

że zapowiedziane wydarzenie na pewno się spełni. Nic na ziemi nie pozostaje bowiem poza 

Jego kontrolą. Jest On przecież owym wielkim Wszechwładcą [El Szaddaj][12]. 

Wstęp do siedmiu zborów - Obj. 1,9-20. 

Ja Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i w wytrwałości w Jezusa 

Chrystusa, byłem na wyspie zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa 

Chrystusa. Byłem w Duchu w Pańskim dniu [13] i usłyszałem za mną głos wielki jak 

trąby, mówiący: Co widzisz, zapisz do zwoju (księgi) i poślij siedmiu zborom, do Efezu i do 

Smyrny, i do Pergamu, i do Tyjatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei. 

Jan otrzymał swoje widzenia na wyspie Patmos, leżącej na Morzu Egejskim, dokąd został 

zesłany na skutek prześladowania [ucisku], jakie spadło w tym czasie na Kościół z powodu 

słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Pisze on: „byłem w Duchu w Pańskim dniu”, co, jak 

zauważyliśmy już wcześniej, może być odpowiednikiem eschatologicznego jom Jahwe (dzień 

Pański) ze Starego Testamentu, rozumianego także jako dzień sądu Chrystusa (Iz. 13,9-13; 

Ezech. 30,1-5; Joel 2,1-11; Amos 5,18-20; Sof. 1,14-18). 

Takie zrozumienie oznaczałoby, że prorok już na samym początku przeniesiony został w 

Duchu w scenerię POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA CHRYSTUSA i z tej perspektywy ogląda 

wydarzenia poprzedzające jak i następujące po nim[14]: „Oto przychodzi z obłokami i 

zobaczy go każde oko” (Obj.1,7); „Oto przychodzę szybko (taxu)” (Obj. 22,7.12). 

I obróciłem się, aby widzieć głos, który mówił ze mną a obróciwszy się, ujrzałem siedem 

świeczników złotych, a w środku świeczników podobnego Synowi Człowieczemu, 

odzianego długą szatą, i przepasanego na piersiach pasem złotym. 

Apostoł obejrzawszy się za siebie ujrzał Jezusa ubranego w szaty najwyższego kapłana. Użyte 

tu greckie słowo poderes w Septuagincie odnosi się jedynie do stroju najwyższego kapłana 

(2Mojż. 25,7; 28,4; Ezech. 9,2.3.11, etc). Żydowski komentarz do Księgi Kapłańskiej podaje, 

że najwyższy kapłan miał dwa zestawy szat używanych podczas służby w świątyni. Pierwszy 

nosił nazwę złotych szat, a drugi zwany był szatami białymi[15]. Na jego wyposażeniu 

znajdował się także złoty pas (2Mojż. 28,8; 29,5). 

Siedem złotych świeczników (lujnias) postrzeganych jest jako odbicie siedmioramiennego 

świecznika z miejsca świętego izraelskiej świątyni. Każdego wieczora i poranka kapłan (który 

reprezentował Chrystusa) oporządzał świecznik i zaopatrywał go w świeży olej (symbol Ducha 
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Świętego). To Jezus jest dla Kościoła ustawicznym źródłem światła i życia, zaś „lampą 

Pańską jest duch człowieka” (Przyp. 20,27 BT). 

Ukazanie Jezusa w stroju kapłańskim, stojącego pośród złotych świeczników, ma zapewnić 

Kościół o ustawicznej Jego trosce. Jest on bowiem sprzymierzeńcem grzeszników (Obj. 1,4 

= „łaska wam i pokój”). 

Głowa jego i włosy białe jak wełna biała, jak śnieg, a oczy jego jak płomień ognia. Nogi jego 

podobne, jakby w piecu rozpalone, a głos jego jak głos wielu wód. I miał w prawej ręce 

swojej siedem gwiazd, a z ust jego wychodził miecz z obu stron ostry, a oblicze jego jak 

słońce, kiedy pojawia się w mocy swojej. 

Jan, podobnie jak wcześniej prorok Daniel (Dan. 10,5-6) oraz prorok Ezechiel (Ezech. 1,26-

28), którzy również mieli przywilej ujrzeć Jezusa w Jego chwale, stara się odnaleźć 

odpowiednie słowa, aby wyrazić tę niezwykłą iluminację, blask i niesamowitą jasność bijącą 

od Jego osoby[16]. 

Miecz obosieczny (rhomphaja distomos) reprezentuje dzieło, jakie Chrystus ma do 

wykonania. Dzieło to jest bezpośrednio związane z sądem. W Liście do Hebrajczyków 

czytamy, że owym „mieczem obosiecznym, (...) zdolnym osądzić zamiary i myśli serca” 

(Hebr. 4,12) jest Słowo Boże, które w Ewangelii Jana nazwane zostało również słowem 

Chrystusowym (Jan 12,48) [17]. 

Gdy go ujrzałem, upadłem do nóg jego jak martwy. I położył prawą rękę swoją na mnie, 

mówiąc: Nie bój się! Jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący, byłem umarły, a oto jestem żyjący 

na wieki wieków; i mam klucze śmierci i grobu. 

Chrystus przedstawia się Janowi jako ten, który umarł na krzyżu Golgoty, ale 

zmartwychwstał. On odniósł zwycięstwo nad śmiercią i dzięki temu stał się mężem, 

„którego [Bóg] wyznaczył”, aby „sądził świat sprawiedliwie” (Dz. Ap. 17,31). Będąc zwycięzcą 

nad śmiercią wszedł On w posiadanie kluczy „śmierci i grobu”. Klucz jest w Piśmie Świętym 

symbolem władzy. Do Niego należy obecnie decyzja odnośnie ostatecznego przeznaczenia 

każdego człowieka (Jan 5,22; patrz także Obj. 20,13-15). 

Napisz te rzeczy, które ujrzałeś i które są, i które mają się stać po tych rzeczach. 

Potężny głos nakazał Janowi spisać to, co zobaczył (Obj. 1,12-18), a także to, co dopiero miał 

ujrzeć: „co jest” oraz to, co miało nastąpi potem. Stwierdzenie: „po tych rzeczach” obejmuje, 

w dużej mierze, drugą i późniejszą wizję przedstawiającą sąd (Obj. 4-11), a być może i 

pozostałą część Księgi Objawienia (Obj. 12-22). Zgodnie z taką interpretacją, jedynymi 

określonymi poselstwami Objawienia byłyby: (1) poselstwo skierowane przez Jana do 

siedmiu zborów w Azji Mniejszej oraz (2) poselstwo dotyczące Bożego ostatecznego sądu, 

który ma przyznać nagrodę „zwycięzcom”[18]. Z tym, że nacisk położony został nie na to, 

czego Bóg już dokonał, ale na to, co dopiero zamierza uczynić w przyszłości. Boże objawienie 
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nie zostało bowiem zastrzeżone jedynie dla wierzących chrześcijan w Azji Mniejszej lub nawet 

wierzących z pierwszego wieku, ale jest własnością wszystkich wierzących w ogóle, a w 

szczególności tych, którym przyjdzie żyć w czasie jego wypełnienia. 

Potwierdza to wypowiedź Chrystusa, który, objawiając Janowi to, co miało się wydarzyć „po 

tych rzeczach”, nie posłużył się określeniem zaczerpniętym z Księgi Daniela, że dotyczy to 

wydarzeń mających mieć miejsce w „ostatnich dniach”, ale mających nastąpić szybko (Obj. 

1,1; 22,6). Jan nie kieruje uwagi, tak jak Daniel, na ‘czasy końca’ ponieważ wszystko to, co 

zobaczył, było mu dane rozważać właśnie z tej ostatecznej perspektywy[19]. 

Jeżeli przyjmiemy, że wyrażenie „dzień Pański” oznacza przede wszystkim Dzień 

Paruzji Chrystusa, wówczas zauważymy, że Jan, który został weń przeniesiony już w 

pierwszej wizji, opisuje Kościół swoich czasów z perspektywy przeszłości: „i obróciłem się, aby 

widzieć” (Obj. 1,12). „Jan przeniesiony został w ów ‘dzień Pański’, a następnie obrócił się i 

ujrzał Kościół swego wieku w panoramie, zanim spoglądając w przyszłość, zobaczył drzwi, 

prowadzące do wydarzeń, które na pewno miały nastąpić”[20]. 

Tajemnicę siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej ręce mojej i siedmiu świeczników 

złotych. 

 siedem gwiazd - posłańcami (aniołami) siedmiu zborów są 

 siedem świeczników - siedmioma zborami. 

Chociaż świeczniki wyobrażają zbory w niebie, to jednak wierzący nie znajdują się tam 

literalnie, ale zamieszkują niebo w sensie duchowym, tzn. przez wiarę (Efez. 2,6.18-19; 3,10-

12; Hebr. 10,19-20). Objawienie ukazuje, jak bliskie relacje występują pomiędzy 

rzeczywistością niebiańską a zborami na ziemi. Siedem świeczników reprezentuje zbory: „Wy 

jesteście światłością świata” (Mat. 5,14), zbory z kolei reprezentują Chrystusa wobec świata. 

Aniołowie, symbolizowani przez gwiazdy, które Jezus trzyma w swojej dłoni, są 

przedstawicielami tych zborów. To poprzez nich Jezus utrzymuje stałą łączność z wierzącymi 

i sprawuje nad nimi ustawiczną opiekę, tak, aby „ich lampy” pozostawały stale zapalone 

(Mat. 5,14). Ta opieka nad ludem Bożym przedstawiona została w symbolu służby 

ustawicznej (hebr. tamid), którą kapłan pełnił w świątyni. Polegała ona m.in. na 

podtrzymywaniu w dzień i w nocy na świecznikach ognia, który Bóg własnoręcznie zapalił 

podczas inauguracji Jego świątyni[21]. 

Taka duchowa manifestacja inauguracyjnego objawienia się chwały Boga w Kościele Nowego 

Testamentu miała miejsce w Dniu Pięćdziesiątnicy. Było to potwierdzeniem zaakceptowania 

przez niebo Jezusa na kapłana i króla w czasie inauguracji niebiańskiej świątyni (Dz. Ap. 

2,33-36; Hebr. 1). Obecnie Jezus podtrzymuje to duchowe życie (duchowe światło albo ogień) 

swojego Kościoła poprzez swoją służbę kapłańską pośród świeczników. 
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Jezus obiecał być z albo pośród swoich uczniów aż do końca świata (Mat. 18,20; 28,19-20). 

Zostało to pokazane Janowi w służbie, jaką pełni On pośród siedmiu świeczników, 

reprezentujących zbory, aż do zakończenia sądu (Obj. 1,13,20). Czynnik czasowy nie powinien 

być zatem sztywno i wyłącznie ograniczony do czasów apostoła Jana. Jezus utrzymuje 

bowiem bliski związek nie tylko z siedmioma zborami w Azji Mniejszej, ale z całym swoim 

Kościołem na przestrzeni wszystkich wieków. 

Siedem zborów – Obj. 2,1- 3,22. 

Ponieważ cała Księga Objawienia zapisana została językiem symbolicznym, wydaje się 

logiczne, że i poselstwo do siedmiu zborów również ma charakter symboliczny, choć 

wykorzystuje w tym celu rzeczywiście istniejące w tamtym czasie społeczności[22]. 

Z uwagi na fakt, iż, jak podaje prolog, Boże objawienie bezpośrednio związane jest z 

POWROTEM CHRYSTUSA (Obj. 1,7) i przedstawia je jako bliskie (Obj. 1,3), byłoby dużym 

błędem ograniczenie Bożych „sług” (Obj. 1,1), jak i poselstwa, jedynie do społeczności 

wierzących z Azji Mniejszej, szczególnie że żadna z nich nie doczekała się jego wypełnienia. 

Każdy z zaprezentowanych zborów przedstawiany został w oparciu o zapewnienie Chrystusa: 

„znam czyny twoje”. W ten sposób Jego poselstwo ocenia stan duchowy Kościoła od czasów 

Jana aż do ostatniego pokolenia. 

1.    Aniołowi zboru w Efezie napisz: To mówi trzymający siedem gwiazd w prawicy 

swojej, chodzący w pośrodku siedmiu złotych świeczników. Znam twe czyny i trud i 

wytrwałość, i że nie możesz znieść złych i wypróbowałeś nazywających siebie apostołami, 

choć nimi nie są, lecz znalazłeś ich kłamcami. I wytrwałość masz, i (wiele) zniosłeś z 

powodu imienia mojego, a nie znużyłeś się. 

Lecz mam przeciw tobie, że miłość twą pierwszą opuściłeś. Przypomnij sobie 

więc skąd spadłeś i zmień myślenie i pierwsze czyny uczyń. Jeżeli zaś nie, przychodzę 

przeciwko tobie i ruszę twój świecznik z jego miejsca, jeżeli nie zmienisz myślenia. Ale to 

masz, że nienawidzisz czynów nikolaitów, których i Ja nienawidzę. 

Pierwszym zborem, do którego Jezus kieruje swoje poselstwo, jest Efez. W języku greckim 

oznacza on upragniony. Chrystus podkreśla gorliwość tamtejszych wyznawców. Wyraża 

uznanie i podziw dla ich zapału, wytrwałości oraz ofiarności. Zło jest piętnowane, a ci, którzy 

pojawiają się, podając za apostołów, poddawani są próbie. 

Określenie apostołowie występuje jedynie w poselstwie do tego zboru, albowiem byli oni 

utożsamiani przede wszystkim z początkowym okresem historii Kościoła, zbudowanego 

przecież między innymi „na fundamencie apostołów…” (Efez. 2,20; patrz Obj. 21,14). 

Co zatem charakteryzowało fałszywych apostołów? W drugim Liście do Koryntian Paweł 

opisuje ich działalność następująco: (1) zwiastują innego Chrystusa, (2) mają innego ducha, 

(3) głoszą inną ewangelię (2Kor. 11,4-5.13, patrz Gal. 1,6-7), a wszystko to w celu, aby 
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zniewolić słuchaczy: „Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś 

wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije” (2 Kor. 11,20) 

Ponieważ wspólnota dopiero się kształtowała, zagrożenie ze strony fałszywych apostołów było 

bardzo duże. To właśnie do starszyzny efeskiej apostoł Paweł skierował następujące słowa 

ostrzeżenia: „Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie 

oszczędzając trzody, nawet spomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy 

przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą…” (Dz.Ap. 20,29-31). 

Wyzyskiwanie ludzi, odciąganie ich od Chrystusa i czynienie ich swoimi „niewolnikami”, 

określało fałszywych apostołów, sługi księcia ciemności (2Kor. 11,13-15). To w tym kontekście 

działalność owych fałszywych apostołów nazwana została „czynami nikolaitów”. 

Nie sposób dzisiaj zinterpretować, kim byli nikolaici, albowiem Pismo Święte nic nie 

wspomina na ich temat, a jedynie tradycja, która uważa, że była to jakaś „sekta gnostycka”. 

Na uwagę zasługuje jednak etymologiczne znaczenie tego słowa, pochodzącego od dwóch 

greckich słów: nikao – „podbijać”, „zawojować”, „mieć nad kimś kontrolę” oraz laos – „lud”, 

„pospólstwo”. Słowo to oznacza zatem, w kontekście tego, co rozważamy, tych wszystkich, 

którzy swoimi naukami podporządkowują sobie innych ludzi, jednocześnie odrywając ich od 

Chrystusa. To są uczynki nikolaitów i takie też charakteryzowały owych fałszywych apostołów 

nawiedzających w tamtym czasie zbór efeski. Zbór ten doskonale radził sobie z tym 

zagrożeniem, nie pozwalając przeniknąć fałszywym apostołom do wewnątrz społeczności. 

Jednak zbór efeski miał inny problem. Jezus mówi: „miłość twą pierwszą opuściłeś”. Nie 

używa On określenia „utraciłeś”, ale „opuściłeś”. Greckie słowo agapao, w tym kontekście, nie 

odnosi się do idei najdoskonalszej i najczystszej z miłości (1Kor. 13), tę bowiem można 

„utracić”, ale bezpośrednio do Chrystusa, jako osoby. „Opuszczenie” Chrystusa stawiało pod 

znakiem zapytania całą ich ofiarność, poświęcenie i oddanie. Bez tej Miłości żaden wysiłek nie 

mógł być uznany doskonałym i nie był wypełnieniem Zakonu (Rzym. 13,10). Jej utrata 

nazwana została upadkiem [23]. Zbór w Efezie oddzielił miłość od wierności i w tym 

znaczeniu utracił on pełnię Bożą (Efez. 3,19; Kol. 3,14). 

Mający ucho niech usłyszy, co duch mówi zgromadzeniom. Zwyciężającemu dam zjeść z 

drzewa życia, które jest w raju Boga. 

Ten specyficzny zwrot, którego Jezus używał podczas opowiadania swoich przypowieści, 

pojawia się na zakończenie każdego z siedmiu poselstw do zborów: „Kto ma uszy, niechaj 

słucha”, co Duch mówi do zborów (Obj. 2,7.11.17.29: 3,6.13.22). O ile Jezus kieruje swoje 

poselstwo do poszczególnych zgromadzeń, o tyle Duch Święty swoimi poselstwami obejmuje 

wszystkie społeczności jednocześnie. Każda z obietnic dana została zwycięzcom ze 

wszystkich siedmiu zborów. W tym przypadku ma to być możliwość spożywania owoców 

drzewa życia. A zatem, zwycięzcom zagwarantowano życie wieczne (Obj. 22,2). 
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W znaczeniu symbolicznym zbór w Efezie odpowiada początkowemu okresowi historii 

Kościoła chrześcijańskiego. W tym czasie słowa i czyny Jezusa prezentowane i powtarzane 

były jeszcze „z pierwszej ręki”. Okres pomiędzy Pięćdziesiątnicą, kiedy rozpoczęło się żniwo 

prawdziwego owocu służby Jezusa, a końcem pierwszego wieku, kiedy to zmarł ostatni z 

apostołów, którzy osobiście Go znali, mógł być śmiało nazwany „efeskim (upragnionym) 

okresem” historii Kościoła. Apostoł Jan, ostatni z grona dwunastu, który prawdopodobnie 

jako jedyny nie zmarł śmiercią gwałtowną, jest klasycznym przykładem tego, który zachował 

swoją pierwszą miłość i zwyciężył[24]. 

2.    Aniołowi zboru w Smyrnie napisz: To mówi „pierwszy i ostatni”, który umarł i 

ożył. Znam ucisk twój i ubóstwo, [ale ty bogaty jesteś], i bluźnienie od tych, którzy mówią, 

że są Żydami, a nie są, ale są synagogą szatana. Nic nie bój się, co masz cierpieć. Oto 

diabeł zamierza wtrącić (niektórych) z was do więzienia, abyście zostali wypróbowani, i 

mieć będziecie ucisk dziesięć dni. Stawaj się wierny aż do śmierci a dam ci wieniec życia. 

Nazwa Smyrna pochodzi prawdopodobnie od mirry, rośliny służącej do produkcji kadzidła, 

która wydzielała swój zapach wówczas, gdy była rozgniatana. Smyrna jest jednym z dwóch 

zborów, które nie otrzymały żadnej nagany od Jezusa. 

Ucisk i cierpienie są chlebem powszednim tej społeczności. Spowodowane jest to 

nienawiścią ze strony tych, którzy uważali siebie za jedynych prawdziwych czcicieli Jahwe: „A 

gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił 

Paweł” (Dz.Ap. 13,45; patrz 18,5-6), „… i wy doznaliście tych samych cierpień od swoich 

rodaków, jak i oni od Żydów, którzy i Pana Jezusa zabili, i proroków, i nas prześladowali, i 

Bogu się nie podobają i wszystkim ludziom są przeciwni; A żeby dopełnić miary grzechów 

swoich, przeszkadzają nam w zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści. Ale gniew Boży 

spadł na nich na dobre” (1Tes. 2,14-16). W ten sposób ostatecznie odrzuciwszy Chrystusa stali 

się Żydzi synagogą szatana[25]. Nie ten jest bowiem Żydem - mówi apostoł Paweł - który jest 

nim na zewnątrz, ale ten, który jest nim wewnętrznie, w duchu, a nie według litery (Rzym. 

2,28-29). Istnieje długa lista prześladowań wyznawców Chrystusa ze strony Żydów opisana w 

Nowym Testamencie. 

Jezus zapowiada jednak, że to jeszcze nie koniec cierpień: „oto diabeł zamierza…”. 

Prześladowania, które zapoczątkowane zostały przez Żydów, były następie kontynuowane 

przez pogański Rzym. Począwszy od Nerona, trwały one z mniejszą lub większą 

intensywnością przez dwa stulecia. Swoje apogeum osiągnęły dopiero przy końcu tego okresu 

podczas panowania Dioklecjana i Galeriusza w latach 303-313. Wielu chrześcijan 

przypieczętowało wówczas swoją wiarę śmiercią. 

Chrystus zna sytuację zboru w Smyrnie. Sam bowiem przeszedł przez podobne 

doświadczenie, a ponieważ pozostał wiernym „aż do końca” (Mat. 16,21), osiągnął 

zwycięstwo. Do takiej wierności zachęca teraz swoich naśladowców, bez względu na 

okoliczności i na konsekwencje. Jest to droga tych, którzy we wszystkim pragną naśladować 

swojego Mistrza (1Tes. 2,14; Fil. 1,29; 1Piotr 3,13-14.17). Tym, którzy na niej zwyciężą, 
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Jezus obiecuje wieniec (stefanos), będący symbolem życia wiecznego (2Tym. 4,8; Jak. 

1,12; 1Piotr 5,4)[26]. 

Mający ucho niech usłyszy, co duch mówi zgromadzeniom. Zwyciężający nie dozna 

niesprawiedliwości od drugiej śmierci. 

Nagrodą za wierność jest życie wieczne. I chociaż to życie może zostać przerwane za sprawą 

tych, którzy należą do synagogi szatana, to jednak Duch obiecuje, że nic nie 

zagraża zwycięzcom ze strony drugiej śmierci, czyli śmierci wiecznej, albowiem nad nią 

żaden człowiek nie ma mocy (Mat. 10.28). Wyrażenie druga śmierć występuje wyłącznie w 

Księdze Objawienia. 

Smyrna symbolizuje ponad dwustuletni okres w historii Kościoła, kiedy to ucisk ze strony 

Żydów zastąpiony został uciskiem ze strony imperium rzymskiego. Ostatecznie 

prześladowania zakończyły się wraz z wydaniem edyktu mediolańskiego przez cesarza 

Konstantyna zwanego Wielkim w 313 roku. 

3.    Aniołowi zboru w Pergamie napisz: To mówi Ten, który ma miecz obosieczny 

ostry. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie tron szatana, a trzymasz się imienia mego i nie 

zaparłeś się wiary mej i w dniach Antypasa, świadka mojego wiernego, który zabity 

został pośród was, gdzie szatan zamieszkuje. 

Lecz mam przeciw tobie trochę, bo masz tam trzymających się mocno nauki Balaama, 

który nauczał Balaka, [jak] spowodować upadek synów Izraela, by spożywali ofiarowane 

wizerunkom-bożków i uprawiali nierząd. Podobnie i ty masz trzymających się nauki 

nikolaitów. Zmień myślenie więc. Jeżeli zaś nie, przychodzę przeciw tobie szybko i będę z 

nimi walczył mieczem ust moich. 

Wierzący ze zboru w Pergamie, choć, jak czytamy, zamieszkiwali „tam, gdzie jest tron 

szatana” (imperium rzymskie), mimo tak niesprzyjających okoliczności trwali uparcie przy 

wierze w Chrystusa. Jezus akcentuje szczerość ich postawy, która została poddana próbie w 

„dniach Antypasa”, oddanego świadka, który został u nich zabity[27]. Zwrot „pośród was” 

odnosi się tutaj nie do miasta Pergamu, ale do społeczności zborowej. Możliwe jest zatem, że 

Antypas zginął z rąk ludzi, uważających się za osoby wierzące (Mat. 10,17; 24,10; Mar. 13,9). 

Jeśli uznać, zgodnie z wypowiedzią Jezusa, że społeczność ta była miejscem, gdzie szatanowi 

udało się zamieszkać, wówczas oznaczałoby to, że znalazł on także dostęp do serc 

„wierzących” w tym zborze. 

Pergam oznacza prawdopodobne wyniesienie. W zborze nie ma już 

jednomyślności. Ma on już w swoich szeregach takich ludzi, którzy zaakceptowali fałszywe 

nauki i stali się narzędziami w rękach szatana (2Piotr. 2,12-15; Juda 1,11-12). 

„W liście do zboru w Pergamie, nikolaici oraz zachowujący naukę Balaama połączeni zostali 

razem. Oznaczałoby to, że są to ci sami ludzie. Odgrywają bowiem tę samą rolę. 
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Imię Nikolaus - nikolaici, może być połączeniem dwóch greckich słów, nikao, które 

oznacza zdobywać i laos oznaczającego lud. Balaam wydaje się być z kolei połączeniem 

dwóch hebrajskich słów: bela, które oznacza zdobywać i ha’am oznaczające lud. Oba te 

imiona są ze sobą tożsame, Nikolaos pochodzi z języka greckiego a Balaam z hebrajskiego; 

oba imiona oznaczają złego, ale wpływowego nauczyciela odnoszącego zwycięstwo nad ludem 

i ujarzmiającego go trującą herezją”[28]. 

Nauki nikolaitów są zatem również naukami Balaama i zostały teraz bardziej sprecyzowane. 

Miały one, podobnie jak miało to miejsce w przypadku literalnego Izraela, w ostateczności 

doprowadzić również do upadku duchowego Izraela, poprzez „spożywanie ofiar składanych 

wizerunkom bożków” oraz „uprawianie nierządu”. To, co nie udało się fałszywym apostołom 

w zborze efeskim (zniewolić lud), udało się fałszywym nauczycielom w zborze pergamońskim 

(2Piotr. 2,9-15; Juda 1,11-12). 

W poselstwie do zboru w Pergamie pokazano w sposób symboliczny początek związku, jaki 

zainicjowany został w tym czasie pomiędzy chrześcijaństwem i pogaństwem (Kościołem i 

światem). Przedstawione to zostało dobitnie w osobie szatana, mającego jednocześnie swój 

tron w świecie, a mieszkanie w Kościele. Jeżeli bowiem w czasach prześladowań naśladowcy 

Chrystusa zachowali czystą wiarę (Smyrna), to gdy połączyli się z pogaństwem utracili swoją 

czystość i moc. 

Mający ucho niech usłyszy, co duch mówi zgromadzeniom. Zwyciężającemu dam manny 

ukrytej i kamyk biały dam mu, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, 

jak tylko ten, który je otrzymuje. 

Manna ukryta jest symbolem Słowa Bożego, zakrytego jeszcze przed wierzącymi, które jednak 

po zwycięstwie stanie się dla nich jasne i będzie ich karmić (Mat. 13,35; 1Kor. 2,7). Z kolei 

biały kamyk nawiązuje do rzymskiej procedury sądowniczej, gdzie służył do głosowania; 

czarny – skazujący, biały – uniewinniający. Ci, którzy przychodzą do Chrystusa, otrzymają 

uniewinnienie (Jan 5,24). 

Pergam reprezentuje trzeci wielki okres historii Kościoła, kiedy to duch kompromisu 

wtargnął do niego (IV-VI wiek). W rezultacie tego duchowość, charakteryzująca pierwszych 

chrześcijan, poczęła zanikać. Kościół wszedł w okres odstępstwa. Właściwie wszystkie 

fałszywe nauki, które były plagą chrześcijaństwa do końca XIV wieku, mają swój początek w 

zmianach, jakie dokonane zostały w tym właśnie czasie. 

4.    Aniołowi zboru w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień 

ognia, a stopy jego podobne do kadzielnicy z mosiądzu. Znam twoje czyny i miłość, i wiarę, 

i służbę, i wytrwałość twoją, a czyny twe ostatnie większe od pierwszych. Lecz mam 

przeciw tobie, że dopuszczasz kobietę Jezabel (która nazywa siebie prorokinią), 

i naucza, i zwodzi moje sługi, by uprawiali nierząd i spożywali ofiarowane wizerunkom-

bożków. I dałem jej czas, aby zmieniła myślenie, ale nie chce się zmienić 

z wszeteczeństwa jej. Oto rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą w ucisk wielki, 
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jeśli nie (odwrócą się) od czynów swoich. I dzieci jej zabiję śmiercią. I poznają wszystkie 

zbory, że Ja jestem badający nerki i serca, i dam każdemu z was według czynów jego. Wam 

zaś mówię, pozostałym w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie mają tej nauki, którzy nie 

poznali, jak mówią „głębin szatana”: Nie nakładam na was innego ciężaru. Lecz co macie 

utrzymajcie, aż przyjdę. 

Poselstwo do zboru w Tiatyrze, którego nazwa oznacza ofiara skruchy, skierowane zostało 

przede wszystkim do tych, którzy w tej społeczności stanowili już mniejszość. Są oni nazwani 

tymi, którzy „pozostali”. Jezus chwali ich miłość, wiarę, służbę, wytrwałość i oddanie. 

Wartość ich ostatnich czynów w znacznym stopniu przewyższyła czyny pierwsze. Ale sam 

zbór jest już poważne zaangażowany w odstępstwo. 

Po raz pierwszy mamy do czynienia z tak bliskim związkiem pomiędzy dwoma zborami. 

Zarówno w przypadku Pergamu, jak i Tiatyry, treścią stawianych im zarzutów jest: (1.) 

składanie ofiar bożkom oraz (2.) nierząd. To, co w Pergamie było dopiero w zalążku, w 

Tiatyrze stało się już zjawiskiem powszechnym. Ten kierunek jest już oficjalnie nauczany. 

Nauki nikolaitów, nazwane także dalej naukami Ballaama, stały się w pewnym 

momencie drogą Balaama, a ta w ostateczności stała się drogą Jezabel. Kim była Jezabel? 

Obraz zaczerpnięty został ze Starego Testamentu. Była ona córką króla Sydonu, a 

jednocześnie kapłanką boga Baala. Poślubił ją król izraelski Ahab. Małżeństwo to 

doprowadziło do tak wielkiego narodowego odstępstwa w historii Izraela, że przeszło ono do 

legendy (1Król. 21,25). Wspomniana tutaj Jezabel nie jest rzeczywistą osobą żyjącą w 

Tiatyrze, ale jest symbolem fałszywego kultu. Podaje się ona za Bożego proroka i w tym 

autorytecie naucza, a jednocześnie zwodzi słuchaczy, doprowadzając do spustoszenia zbór w 

Tiatyrze. Jej nauki Chrystus nazywa „głębinami szatana”. 

Jezabel jest wszetecznicą,bowiem dopuszcza się wszeteczeństwa (Obj. 17,1-2.5). Polega ono 

na tym, że choć pierwotnie członkowie jej społeczności zawarli przymierze z Chrystusem, 

symbolicznie weszli z Nim w związek małżeński, to jednak nie pozostali Mu wierni (Iz. 57,8; 

Jer. 13,27; Ezech. 16; 23; Ozeasz 1-14; patrz 5Mojż. 31,16). Dlatego też każdy, kto się do niej 

zbliża, oskarżony jest również o cudzołóstwo: „A powiadam wam: Ktokolwiek by odprawił 

żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa, i poślubił inną, cudzołoży, a kto by 

odprawioną poślubił, cudzołoży” (Mat. 19,9). 

Ci, którzy sprzymierzyli się z nią w jej wszeteczeństwie i poddali się pod jej panowanie, 

ostrzegani są przez Boga przed konsekwencjami takiego postępowania. Ich udziałem będzie 

wielki ucisk. Chrystus zapowiada, że sam osądzi tych, którzy trwają w odstępstwie, i ukarze 

ich śmiercią. Tych zaś, którzy pozostali wierni Bogu, nie poznawszy owych „głębin szatana”, 

czyli jej nauk, Chrystus zachęca do utrzymania tego, co posiadają. 

W poselstwie do zboru w Tiatyrze po raz pierwszy wspomniano o POWROCIE CHRYSTUSA: 

„Trzymaj co masz aż przyjdę”. Każdy z kolejnych czterech listów będzie już nawiązywał do 

tego wydarzenia. 
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Zwyciężającemu i strzegącemu aż do końca czynów moich dam władzę nad poganami, i 

paść będzie je laską żelazną i jak naczynia gliniane skruszy, jak i Ja wziąłem od Ojca 

mojego; i dam mu gwiazdę poranną. Mający ucho niech usłyszy, co duch mówi 

zgromadzeniom. 

Zwycięzcom obiecana została władza i panowanie wraz z Barankiem - władza nad 

narodami, której mała grupa wiernych w Tiatyrze nie posiadała - będą oni jednak 

współuczestniczyć w Jego zwycięstwie i Jego panowaniu dopiero, kiedy powróci. 

Tiatyra reprezentuje czwarty, najdłuższy okres w historii Kościoła, liczący ponad tysiąc lat, 

zwany Średniowieczem. Jest to czas powszechnego odstępstwa, w którym to mała grupa 

wierzących w Jezusa trzyma się mocno prawdy, która wokoło została już skażona. O tym 

czasie J. Wesley sprawozdaje: „Nigdzie nie można było dostrzec chrześcijańskiego narodu lub 

jakiegoś ośrodka chrześcijańskiej wiary, zgodnej z zasadami Pisma Świętego. Każde miasto i 

każdy kraj, za wyjątkiem małej garstki osób, pogrążone były w różnego rodzaju 

niegodziwościach”[29]. Okres ten kończy się wraz z pojawieniem się Wielkiej Reformacji w 

XVI wieku. 

5.    Aniołowi zboru w Sardes napisz: To mówi mający siedem duchów Bożych i 

siedem gwiazd. Znam twoje czyny, że masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy. Stań się 

czujnym i utwierdź pozostałe, które mają umrzeć; nie znalazłem bowiem twe czyny 

dopełnionymi przed moim Bogiem. Przypomnij sobie więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, i strzeż 

(tego) i zmień myślenie. Jeśli więc nie będziesz czuwać, przyjdę jak złodziej, a nie 

będziesz wiedzieć, o jakiej godzinie nadejdę na ciebie. Lecz masz w Sardes trochę imion, 

które nie splamiły swoich szat i chodzić będą ze mną w białych, bo godni są. 

Zbór w Sardes to duchowo martwa społeczność. Formalizm i powierzchowność to jedyne 

cechy charakteryzujące wyznawców. W poselstwie, jakie zostało do nich skierowane, brak jest 

jakiejkolwiek pochwały. Są już tylko nieliczni wierzący (trochę imion), którzy nie ulegli temu 

formalizmowi i zachowali żywą wiarę w Chrystusa. Sama nazwa miasta oznacza „to, co 

pozostało”. 

Niedopełnione czyny świadczą o tym, że coś zostało rozpoczęte, ale zabrakło sił, aby to 

dokończyć. Sardes żyje przeszłością, kiedyś żywe i czujne, obecnie spoczęło na laurach. Zbyt 

długo jednak, bo teraźniejszość świadczy przeciwko niemu. Jezus zachęca zbór do powrotu do 

stanu początkowego: „Przypomnij sobie” i „strzeż tego”. 

Pojawia się kolejna zapowiedź powrotu Chrystusa: „Przyjdę jak złodziej”. Jest to 

bezpośrednie odniesienie do kazania Jezusa na Górze Oliwnej (Mat. 24,41-44). 

Zwyciężający przywdzieje się w szaty białe, i nie zetrę imienia jego z księgi życia, i wyznam 

imię jego wobec Ojca mego i wobec jego aniołów. Mający ucho niech usłyszy, co duch mówi 

zgromadzeniom. 
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Fragment ten jest wyraźną zapowiedzią mającego nadejść niebawem sądu. Porównajmy raz 

jeszcze powyższe słowa z Księgą Daniela 7,9-10: 

 Obj. 3,5                                  Dan. 7 

 aniołowie                              tysiące tysięcy 

 Ojciec                                     Sędziwy 

 Jezus                                      Syn Człowieczy 

 księga                                     księgi 

 Po raz pierwszy wspomniana została tutaj Księga Żywota, w której, jak wiemy, zapisane są 

imiona wszystkich wierzących. Ci, których imiona na sądzie nie zostaną z niej wymazane, 

przyodziani zostaną w szaty białe oraz otrzymają prawo do dziedzictwa wiecznego. Ci jednak, 

których imiona zostaną z niej wymazane, utracą życie wieczne. 

Zbór w Sardes odpowiada okresowi pomiędzy Wielką Reformacją a czasem, kiedy to miał się 

rozpocząć sąd w niebie (XVI-XIX w). Ci, którzy zapoczątkowali Reformację byli ludźmi 

pełnymi poświęcenia i zapału, jednak zainicjowane przez nich ruchy religijne stały się wraz z 

upływem czasu martwymi i sformalizowanymi społecznościami, takimi samymi, jak ta, z 

której wyszli. 

6.    Aniołowi zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, Prawdziwy, mający klucz 

Dawida, otwierający, a nikt nie zamknie, zamykający, a nikt nie otwiera. Znam twe czyny; 

oto dałem przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo małą masz moc, 

a ustrzegłeś moje słowo i nie wyparłeś się mojego imienia. Oto daję z synagogi szatana, 

mówiących, że Żydami są, a nie są, lecz kłamią. Oto uczynię ich, że przyjdą i pokłonią się 

przed stopami twymi, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem. Bo ustrzegłeś słowo wytrwałości 

mej i Ja ustrzegę ciebie od godziny doświadczenia mającej przyjść na cały zamieszkały 

(świat), by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przychodzę szybko; trzymaj, co masz, aby 

nikt nie wziął wieńca twego. 

Filadelfia oznacza „bratnią miłość”. Chrystus przedstawia się temu zborowi jako ten, 

który posiada „klucz Dawida”. Obraz zaczerpnięty został z Księgi Izajasza: „I położę na jego 

ramieniu [Eljakima] klucz domu Dawida, i gdy on otworzy, to nikt nie zamknie, a gdy on 

zamknie, to nikt nie otworzy” (Iz. 22,22). Fragment ten opisuje powołanie na stanowisko 

przełożonego pałacu (domu) królewskiego w miejsce Szebni, Eljakima syna Chilikiasza: 

„Twoją władzę oddam w jego ręce”. Symbolicznie zostało to przedstawione za pomocą 

położenia na ramieniu Eljakima „klucza domu Dawida”. Dzięki władzy, którą w ten sposób 

otrzymał, mógł on zamykać oraz otwierać drzwi, a nikt nie miał prawa tego zmienić. W taki 

sam sposób Chrystus otrzymał władzę nad królestwem swojego Ojca: „Dana mi jest wszelka 

moc na niebie i na ziemi” (Mat. 28,18). 

Ten klucz, w którego posiadanie wszedł obecnie Chrystus, został Mu przekazany na sądzie, 

jednak nie po to, aby umożliwić Mu wejście do miejsca najświętszego, ale po to, aby 
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umożliwić Jego naśladowcom wejście tam wraz z Nim („dałem przed tobą otwarte drzwi”). 

Znaczenie otwartych drzwi wyjaśnione zostało w poprzednim rozdziale. 

Słowa „małą masz moc” świadczą o tym, że Filadelfia nie jest dużą społecznością. Jezus nie 

ma słów krytyki dla tego zboru, wręcz przeciwnie, mówi: „Ja ciebie umiłowałem”. Oni przyjęli 

i ustrzegli Jego Słowo, które nazwane zostało „słowem wytrwałości”, w okresie 

powszechnego odstępstwa i upadku nominalnych kościołów. I chociaż było ich niewielu, to 

świadomość otwartych przed nimi drzwi dodała im sił do trwania w wierności wobec swojego 

Boga. 

Ci, którzy byli w opozycji wobec Boga (zwolennicy nauk nikolaitów, drogi Balaama oraz kultu 

symbolicznej Jezabel), obecnie zostali osądzeni i potępieni. Skończył się czas łaski dany 

Jezabel: „I dałem jej czas, aby zmieniła myślenie, ale nie chce się zmienić”. Obecnie Bóg 

zapowiada: „Oto rzucę ją na łoże (…) I dzieci jej zabiję śmiercią”. W poselstwie do zboru w 

Filadelfii zostali oni ponownie pokazani jako „synagoga szatana”. Zwrot ten zaczerpnięty 

został z poselstwa do zboru w Smyrnie. 

Po odrzuceniu narodu wybranego, zgodnie z nauczaniem apostoła Pawła, chrześcijanie stali 

się przez wiarę członkami rodziny Bożej i w tym znaczeniu także prawdziwymi Żydami. Z 

czasem jednak podążyli oni drogą swoich „starszych braci” i, tak jak ci pierwsi, pogrążyli się w 

odstępstwie, stając się, podobnie jak oni, „synagogą szatana”, pogrążoną w „szatańskich 

głębinach”. I chociaż wyśmiewali się oni z tych, którzy pragnęli pozostać wierni Bogu, 

ostatecznie, zgodnie ze słowami Chrystusa, będą musieli uznać prawdę poselstwa, które 

spowodowało ich odłączenie. 

„Przychodzę szybko (taxei)”. Wypowiedź ta nawiązuje do słów prologu: „Objawienie 

Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby pokazał sługom swoim to, co ma się 

stać szybko (taxei)” (Obj. 1,1). Zbór w Filadelfii jest zatem tym zborem, z perspektywy 

którego Jan pisze Księgę Objawienia, zborem, który przeszedł przez doświadczenie 

rozczarowania, związanego z oczekiwaniem powrotu Chrystusa. Ci jednak, którzy wytrwali do 

końca przy „słowie wytrwałości”, zachowani zostali w tej godzinie doświadczenia od 

upadku. 

Zwyciężającego uczynię kolumną w świątyni Boga mojego i na zewnątrz nie wyjdzie już, i 

wypiszę na nim imię Boga mojego, i imię miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, 

zstępującego z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię. Mający ucho niech usłyszy, co duch 

mówi zgromadzeniom. 

Jest to pierwszy fragment w Księdze Objawienia, w którym występuje 

słowo świątynia [naos]. Jak wynika z dalszej analizy tekstu, naos i tron Boży stanowią to 

samo miejsce. Przed tronem, w bezpośredniej obecności Boga (Obj. 7,10), znajdują się 

wszyscy aniołowie, starsi, cztery postacie (Obj. 7,11), wielki tłum (Obj. 7,9) i 144 000 (Obj. 

14,1-3; 15,2-4). Odnośnie owych 144 000, Jan mówi: „Dlatego są przed tronem Bożym i 

służą mu we dnie i w nocy w świątyni Jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich 
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obecnością swoją” (Obj. 7,15). W wierszu tym wyraźnie dokonano zrównania naos z miejscem 

najświętszym[30]. 

Kolumna (filar) jest utożsamiana z trwaniem. Być kolumną oznacza być ważną częścią Bożej 

świątyni. 

Filadelfia symbolizuje Kościół dziewiętnastego wieku, kiedy to nastąpiło wielkie przebudzenie 

religijne, które swoim zasięgiem objęło całą ziemię. Na całym świecie zaczęto wówczas głosić 

poselstwo o nadejściu godziny sądu oraz o bliskim przyjściu Jezusa Chrystusa. Podobnie jak 

Reformacja w XVI wieku, tak samo przebudzenie adwentowe w XIX wieku powstało w wielu 

krajach chrześcijańskich w tym samym czasie. J. B. McMaster sprawozdaje, iż niemal milion 

spośród siedemnastu milionów mieszkańców Stanów Zjednoczonych uczestniczyło w tym 

ruchu[31]. 

 7.    Aniołowi zboru w Laodycei napisz: To mówi Amen, świadek wierny i 

prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam czyny twoje, bo ani zimny, ani gorący 

jesteś. Obyś był zimny albo gorący. Tak, skoro letni jesteś, a nie gorący ani zimny, 

zamierzam cię zwymiotować z ust moich, bo mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się i nie 

mam potrzeby niczego, a nie wiesz, że ty jesteś nędzarz [32] i godny litości i biedny i ślepy 

i goły. Radzę ci kupić u mnie: 

 złoto wypalone z ognia, abyś się wzbogacił 

 szaty białe, abyś się odział i nie uwidocznił się wstyd nagości twojej 

 maścią namaścić oczy twoje, abyś widział. 

Ja, ilu pokocham, upominam i karcę. Bądź gorliwy więc i zmień myślenie. Oto stanąłem u 

drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim 

wieczerzał i on ze mną. 

Poselstwo Chrystusa do Laodycei jest żywotnie związane z usprawiedliwieniem Kościoła. 

Nazwa Laodycea oznacza z greckiego „lud sprawiedliwości”, a przez analogię także „lud 

sądu"[33].  O ile w poselstwie do piątego zboru sąd stale jeszcze należał do przyszłości (Obj. 

3,5), to już w szóstym zborze stał się on rzeczywistością (przedstawiony został on w 

kontekście otwartych drzwi, które prowadziły bezpośrednio przed Boży sąd). Siódmy zbór 

nosi już nazwę „ludu sądu”, a Jezus bierze na siebie odpowiedzialność osądzenia jego czynów 

(Jan 5,22). 

Chrystus nie ma słów pochwały dla ostatniego zboru. Stan Laodycei nie znajduje w Jego 

opinii akceptacji[34] . Istnieje całkowity kontrast pomiędzy tym, co Laodycea myśli o sobie, a 

tym, co Chrystus w niej widzi. Nieświadoma swojego stanu („a nie wiesz”), jest przekonana o 

swoim bogactwie, ale obnażona przez Jezusa przedstawia sobą obraz godny pożałowania. 

Zostało to bardzo dobrze ukazane w przypowieści Chrystusa o faryzeuszu i celniku. Chrystus 

opowiedział tę historię w kontekście samousprawiedliwienia: „Powiedział On 

przypowieść ludziom którzy ufali sami sobie, że byli sprawiedliwi, a pogardzali innymi 
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(Łuk. 18,9). Taki właśnie stan stał się udziałem wierzących w Laodycei. Oni potrzebują 

prawdziwej sprawiedliwości, a tę odnaleźć można jedynie w Chrystusie. Jednak paradoks 

chrześcijaństwa w czasach końca polega na tym, że On stoi na zewnątrz. 

Laodycea nie cierpi na braków w uczynkach. Chrystus stwierdza to wyraźnie: „Ja znam twoje 

uczynki”. Problem polega jednak na tym, że owe uczynki nie są ani zimne ani gorące, ale 

letnie. Są uczynkami samousprawiedliwienia, inaczej mówiąc legalizmu (usiłowaniu bycia 

posłusznym zakonowi jako środka do zbawienia). 

Jezus przychodzi po swój lud, a jednocześnie pragnie w nim być stale obecny. To Jego 

obecność jest gwarancją zwycięstwa. Ale decyzja w sprawie przyjęcia Jezusa musi zostać 

podjęta osobiście: „jeśli ktoś usłyszy…”. On puka do drzwi i oferuje prawdziwe dary nieba. 

Złoto symbolizuje wiarę i miłość, białą szatę będącą właśnie Jego sprawiedliwością, i maść na 

oczy, duchową wnikliwość, uzdalniającą do tego, aby widzieć pułapki szatana i unikać ich. 

Zwyciężającemu dam usiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i usiadłem z 

Ojcem moim na jego tronie. Mający ucho niech usłyszy, co duch mówi zgromadzeniom. 

Końcowe słowa Chrystusa zawierają obietnicę, iż zwycięzca zasiądzie wraz z Nim na Jego 

tronie. Do każdego ze zborów Jezus mówi: „Zwyciężającemu”, ale do Laodycei dodaje: „jak 

i Ja zwyciężyłem”. Pragnie On, aby ostatnie pokolenie chrześcijan zwyciężyło w taki sam 

sposób, w jaki i On zwyciężył. 

Laodycea symbolizuje dzisiejszy Kościół oczekujący na powrót Jezusa. Nie potrafimy jednak 

podać, kiedy to nastąpi i kiedy okres ten się zakończy. Wiemy jedynie, że dwa znaki muszą się 

jeszcze wypełnić zanim obietnica ta stanie się rzeczywistością: (1.) ewangelia musi być 

„głoszona” na całym świecie, (2.) szatan musi przepełnić swój kielich nieprawości tak, aby nie 

było już więcej wątpliwości odnośnie charakteru jego buntu przeciwko Bogu. 

  

SCHEMAT GRAFICZNY SIEDMIU ZBORÓW 
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 [1]Etymologicznie apokalypto oznacza odsłonięcie czegoś, co było zakryte (Efez. 3,3 = „przez 

objawienie została mi odsłonięta tajemnica”). 

 [2]Użyte tutaj greckie słowo taxei, oznaczające szybko, rychło, niebawem, wskazuje na 

bardzo bliski czas wypełnienia się proroctwa. 

 [3]Czasownik esemanen jest różnie tłumaczony w różnych przekładach Pisma Świętego. 

Pochodzi on od słowa semaino – dawać znak. Jest to jedyne miejsce w Nowym Testamencie, 

gdzie słowo to w takiej formie zostało użyte. Zawiera ono w sobie ideę znaczenia czegoś, a 

zatem może być odczytane w taki sposób, w jaki podaje to Biblia Tysiąclecia: „oznajmił... za 

http://poznan.adwentysci.org/wp-content/uploads/2014/06/siedem_zborow_i_pieczeci.png
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pomocą znaków”. Podkreśla to fakt, że Objawienie jest księgą zapisaną w postaci „znaków” 

lub inaczej symboli. 

 [4]Ten sam zwrot występuje także w Obj. 1,9; 12,17; 19,10 i 20,4. 

 [5]Słowo anaginosko  oznacza także "wiedzieć coś na pewno”. 

 [6]Prowincja rzymska zwana Azją Mniejszą. 

 [7]Symbol Ducha Świętego – Obj. 3,1; 4,5; 5,6; Zach. 4,6-10. 

 [8]R. Burrill, Rewolucja w Kościele, s. 20. 

 [9]Gest wykonywany na znak rozpaczy, żalu, lamentu itp., w biodro bądź w piersi (Mat. 

24,30 = „biadać będą”). 

  [10]„Tematyczne studium całego słowa proroczego potwierdza, że Dzień Paruzji stanowi 

główny punkt każdego widzenia i fundamentalny temat, wokół którego obraca się cała Księga 

Objawienia” (S. Bacchiocchi, Un Esame dei testi biblici e patristici dei primi quattro 

secoli...”, s. 99-120). 

 [11]R. Fredericks, The Lamb in Revelation, s. 3. 

  [12]Pantokrator – Słowa tego apostoł Jan użył w Objawieniu 9 razy. LXX tłumaczy to imię z 

hebrajskiego El Szaddaj (Bóg ogromny, potężny, wszechpotężny, wszechmocny). Imię to 

oznajmia, że Bóg ten przewyższa wszystkich bogów swą mocą. 

 [13]1Kor. 2,10; Efez. 3,5; 1Piotr  1,12. 

 [14]J. B. Doukhan, Kod Apokalipsy, s. 18: „Zarówno to, co poprzedza, jak i następuje po 

Objawieniu 1,10, zawiera jednoznaczne odniesienie do eschatologicznego Dnia Pańskiego”. 

 [15]Rabin Sacha Peceric, Tora Pardes Lauder, s. 190. 

 [16]Biel  śniegu i wełny była symbolem najdoskonalszej czystości (Ps. 51,9; Iz. 1,18, Treny 

4,7). 

 [17]„Niech w ustach ich będzie uwielbienie Boga, a miecz obosieczny w ich ręku, aby 

dokonać pomsty nad ludami, aby ukarać narody” Ps. 149,6-7. 

 [18]A. R. Treiyer, The Day of the Atonement..., s. 459. 

 [19]E. S. Fiorenza, The Book of Revelation. Justice and Judgment, s. 46. 

 [20]L. T. Talbot, The Revelation of Jesus Christ,  s. 20. 

 [21]3Mojż 6,12-13; 24,2-4; 2Mojż. 30,7-8; 3Mojż. 9,23-24, itd. 

[22]Odnośnie proroczej natury listów do siedmiu zborów, do których Jan kieruje swoje 

poselstwo, patrz Obj. 2,10.23; 3,9.10, etc. 
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[23]„Stopniowo nadeszła zmiana, wierzący zaczęli wyszukiwać usterki u swoich bliźnich, 

koncentrując się na błędach, pozwalając sobie na dotkliwą krytykę utracili Zbawcę i 

Jego miłość z oczu. (...) W zapale potępiania innych nie spostrzegli swych własnych błędów. 

Utracili miłość braterską a co najsmutniejsze nie byli nawet świadomi tej straty. Nie zdawali 

sobie sprawy z tego, że szczęście i radość wymykały im się z życia. Nie wiedzieli, że zamykając 

swe serca przed Bożą miłością, wkrótce znajdą się w ciemności.” (E.G. White, Działalność 

Apostołów, s. 334) 

[24]R.C. Naden, The Lamb among the Beasts, s. 69-70. 

[25]Apostoł Paweł, widząc zapalczywość Żydów, jaką kierowali się w prześladowaniu 

chrześcijan, napisał: „A żeby dopełnić miary grzechów swoich, przeszkadzają nam w 

zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści  (1Tes. 2,16). 

[26]Stefanos otrzymywał zawodnik, biorący udział w wyścigach. Jest on symbolem 

zwycięstwa. 

[27]Nie wiemy obecnie, kim był Antypas i w jaki sposób zginął. Niemniej bardzo ciekawa jest 

etymologia tego imienia. Anti oznacza „przeciwko”, „w opozycji”; z kolei pas jest liczbą mnogą 

od słowa pa, które jest skrótem łacińskiego słowa papa oznaczającego ojca. Imię to oznacza 

„przeciwko ojcom” (Mat. 23.9). 

[28]W. Barclay, The Revelation of John, vol. 1, s. 81. 

[29]A.T. Jones, Lekcje z Reformacji, s. 107. 

[30]M. Veloso, “The Doctrine of the Sanctuary and the Atonement as Reflected in the Book of 

Revelation”, w The Sanctuary and the Atonement: Biblical, Historical, and Theological 

Studies, s. 394-419; Naos, techniczny termin oznaczający Miejsce Najświętsze w którym stała 

Skrzynia Przymierza. 

[31]J.B. Doukhan, Kod Apokalipsy, s. 44. 

[32]Słowo tłumaczone jako nędzny występuje w Nowym Testamencie jeszcze tylko raz w 

Rzym. 7,24. Po uznaniu swojej niemożności w czynieniu dobra Paweł woła: „Nędzny ja 

człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci?”. 

[33]Greckie słowo dikaios (sprawiedliwy) i dikaioó (usprawiedliwiony) pochodzą od 

słowa dike (sprawiedliwość). O ile dla Rzymian sprawiedliwość była przede wszystkim 

spełnieniem norm prawa, a dla Greków ładem, harmonią i pięknem, o tyle dla Izraelitów było 

to w pierwszym rzędzie bycie szlachetnym, prawym, dobrym, niewinnym, mającym rację. 

Sprawiedliwość była przypisana do Boga, bo prawo (tora) było nauką Boga objawiającego się 

człowiekowi, a nie zbiorem norm prawnych. Zatem usprawiedliwienie to nie orzeczenie 

niewinności, ale uczynienie sprawiedliwym, a to oznacza przede wszystkim przebaczenie win, 

a zatem sąd. Biblijne usprawiedliwienie zakłada bowiem winę. Mające zatem związek z 

prawem usprawiedliwienie polega na prawnym uznaniu niewinności sprowadzającej się do 

nieprzekraczania norm prawa. 
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[34]„Byłoby większą przyjemnością dla Pana, gdyby letni wyznawcy nigdy nie nosili Jego 

imienia. Są oni stałym ciężarem dla tych, którzy są wiernymi naśladowcami Jezusa, oraz 

zgorszeniem dla niewierzących” (E.G. White, 1Testimoness, s. 188). 
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6. Chrystus i Boży tron. 

Jan nie spotyka Jezusa na wyspie Patos, ale w niebie, dokąd został on przeniesiony w Duchu 

(Obj. 1,10). Tam widzi swojego Mistrza, najpierw pośród świeczników w miejscu świętym 

niebiańskiej świątyni, a „potem”, ponownie przeniesiony w Duchu (Obj. 4,1-2), widzi Jezusa 

w miejscu najświętszym przed tronem Bożym (Obj. 5). Przejście z jednej wizji do drugiej nie 

jest zatem przejściem z ziemi do nieba, ale z miejsca świętego do najświętszego niebiańskiej 

świątyni[1]. 

Wstęp do siedmiu pieczęci - Obj.4, 1-5,14 

Po tych (rzeczach) ujrzałem, a oto drzwi otwarte w niebie, i głos pierwszy, który 

usłyszałem, jak trąby mówiącej ze mną, rzekł: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co ma stać się po 

tych. I zaraz stałem się w Duchu. 

Czwarty rozdział Księgi Objawienia rozpoczyna się obrazem otwartych w niebie drzwi. Nie są 

to jednak drzwi prowadzące do nieba, ale drzwi w niebie. 

Pierwszy raz w Objawieniu mieliśmy do czynienia z drzwiami w poselstwie skierowanym do 

zboru w Filadelfii. Tam Chrystus przedstawił się jako ten, który jest w posiadaniu „klucza 

Dawida” (Obj. 3,7). Mówi do tamtejszej społeczności: „Oto dałem przed tobą otwarte drzwi, 

których nikt nie może zamknąć” (Obj. 3,8). Wypowiedź ta osadzona została bezpośrednio w 

kontekście bliskiego powrotu Jezusa: „Przyjdę szybko” (Obj. 3,11). 

Przyczyną, dla której w starotestamentowej świątyni otwierano drzwi oraz łączono oba jej 

pomieszczenia, były dwie szczególne okazje: jej inauguracja oraz jej 

ostateczne oczyszczenie w Dniu Pojednania. W przeciwieństwie do aktu inauguracyjnego, 

kiedy to otwierano dwoje drzwi, Jan widzi otwarte tylko jedne drzwi, i to te, które prowadzą 

bezpośrednio przed Boży tron. A zatem ta szczególna scena świątynna może odnosić się 

jedynie do końcowego sądu. 

Głos, który zachęcał Jana, aby przeszedł przez te drzwi, jest głosem Jezusa (Obj. 1,10.12.13). 

Jest on zaproszeniem w przyszłość: „wstąp tutaj”, aby zobaczyć to, „co się stanie potem”. 

Zwrot „potem” nie może odnosić się do inauguracyjnej koronacji Jezusa w niebie, która miała 

już miejsce 60 lat wcześniej, kiedy to zasiadł On po prawicy Swego Ojca[2], ale do tego, co 

miało się wydarzyć po Jego służbie w miejscu świętym (Obj. 1-3). Innymi słowy, Jan ujrzał 

tron „po” służbie Jezusa wśród świeczników, dokąd udał się On nie po to, aby zasiąść po 

prawicy Ojca, ale aby pozostać tam, stojąc (Obj. 5,6-7). Jedyną osobą zasiadającą na tronie 

jest Ojciec (Obj. 5,6; 6,16; 7,15.17; 19,4; 20,11; 21,5). Jest to wyraźna aluzja do sądu, który 

także Szczepan ujrzał w swojej wizji, gdy był kamieniowany. W czasie, gdy ludzki sąd go 

potępił, widział on swojego Obrońcę, stojącego po prawicy Bożej (Dz. Ap. 7,55-56; także Mat. 

10,32-33; Obj.3,5). Wydarzeniem, w którym Jezus ponownie przedstawiony został 

jako siedzący, jest Jego powtórne przyjście (Mat. 25,31; Obj. 14,14). 
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A oto tron był na niebie, a na tronie siedzący. Siedzący podobny był wyglądem kamieniowi 

jaspisowemu i krwawnikowi, i tęcza wokoło tronu, podobna wyglądem szmaragdowi. 

Tron jest symbolem sprawowania władzy, panowania. Intencją czwartego rozdziału Księgi 

Objawienia jest ukazanie Boga na Jego tronie sądu[3]. Opis ten jest rozwinięciem tego, co 

wcześniej zobaczyli Izajasz (6,1-13) i Ezechiel (1,8-10) w swoich wizjach sądu w odniesieniu 

do starotestamentowego Izraela. W obydwu przypadkach, wizja sądu poprzedzała 

wydarzenia, które miały nastąpić później (Iz. 6,8-13; Ezech.2-3). Jednakże w najbliższym 

związku z wizją Jana pozostaje wizja Daniela dotycząca niebiańskiego sądu[4]. 

Daniel 7,9-10                                                   Jan 4-5           

„A gdy patrzyłem, postawiono trony i usiadł 

Sędziwy...” 

„I zaraz popadłem w zachwycenie. A 

oto tron stał w niebie… A wokoło 

tronu dwadzieścia cztery trony” 

Osią obydwu tych fragmentów są trony, które, jak sprawozdaje prorok Daniel, ustawione 

zostały w związku z mającym rozpocząć się sądem[5]. 

„Jego szata biała jak śnieg, a włosy na Jego 

głowie czyste jak wełna...” 

„A Ten, który na nim siedział, podobny był z 

wyglądu do kamienia jaspisowego i 

karneolowego...” 

Mamy tutaj opis zasiadającego na tronie Boga. Jest On przedstawiony w Objawieniu za 

pomocą kosztownych kamieni. A. Morris ostrzega, iż brakuje naukowej terminologii 

pozwalającej precyzyjnie zidentyfikować starożytne kosztowności, jak i półszlachetne 

kamienie, co bywa czasem kłopotliwe w ich uzgodnieniu[6]. Ciekawym jest jednak to, że 

karneol i jaspis były pierwszym i ostatnim z dwunastu kamieni umieszczonych na 

napierśniku najwyższego kapłana. 

„Jego tron jak płomienie ogniste, a Jego koła, 

jak ogień płonący” 

„... a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu 

do szmaragdu.” 

  

Aby uchwycić analogię pomiędzy tymi wierszami, należy najpierw udać się Księgi Ezechiela, 

rozdz. 1. Przedstawiona jest tam wizja Boga, przybywającego do Jerozolimy na sąd. Zasiada 

On na tronie, którego nieodzownymi elementami są: koła (w.15-21), ogień (w.13.), tęcza 

(w.28) itp. Księga Ezechiela łączy w jeden obraz opisy Daniela i Objawienie. Zarówno Jan, jak 

i Daniel, różnymi słowami próbują opisać to wyjątkowe zjawisko. Po raz drugi w Piśmie 
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Świętym mamy tak wyraźny opis tronu Bożego w kontekście sądu. U Ezechiela jest to sąd nad 

Judeą, z kolei w Księdze Objawienia jest to obraz sądu o charakterze globalnym. 

„Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed 

niego” 

„Przed tronem także jakby morze szkliste 

podobne do kryształu” 

  

Mamy tutaj obraz czegoś, co jak woda wypływa od tronu Bożego, czegoś, co wygląda jak 

„rzeka” lub „jakoby morze”. Psalmista sprawozdaje: „Jest rzeka, której nurty rozweselają 

miasto Boże, Przybytek święty Najwyższego” (Ps. 46,5). 

„Tysiące tysięcy służyło Mu, a dziesięć 

tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed 

nim” 

„A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu 

aniołów wokoło tronu (...) a liczba ich 

wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy...” 

W obydwu fragmentach opisane zostały niezliczone zastępy aniołów zgromadzone wokół 

Bożego tronu, aby, jak sprawozdaje prorok Daniel, przyglądać się scenom sądu. 

„Zasiadł sąd i otworzono księgi” 

„I widziałem... księgę zapisaną wewnątrz i 

zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma 

pieczęciami.” 

W przeciwieństwie do Księgi Daniela, Objawienie sprawozdaje w tym miejscu tylko o jednej 

księdze. Jest to jednak różnica tylko pozorna, albowiem pozostałe księgi mają zostać otwarte 

w późniejszym okresie trwania tego sądu (Obj. 20,12). 

Podobnie jak prorok Daniel oraz apostoł Jan, również i autor Listu do Hebrajczyków (Hebr. 

12,22-29) kieruje uwagę czytelnika na czasy końca, a w szczególności na czas sądu 

ostatecznego, kiedy to „rzeczy podlegające przemianie ulegną wstrząsowi” (Hebr.12,27). W 

tekście tym wspomniani zostali: 

- „Bóg, sędzia wszystkich” (patrz Obj. 4,2-3), 

- „Jezus, pośrednik nowego przymierza” (Obj. 5,5-14), 

- „duchy sprawiedliwych uczynione doskonałymi” (Obj. 4,4.10-11; 5,8-10; patrz także Obj. 

6,9-11; Hebr. 11, 39-40)[7], 

- „niezliczone zastępy aniołów” (Obj. 5,11). 
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A wokoło tronu tronów dwadzieścia cztery, i na tronach dwudziestu czterech 

starszych siedzących, odzianych w szaty białe, a na głowach ich wieńce złote. 

Bóg, który zasiada na tronie, nie przebywa sam. Wokół Jego tronu ustawione zostały jeszcze 

dwadzieścia cztery trony, na których zasiadło dwudziestu czterech starszych (gr. –

 presbiteros)[8]. Zidentyfikowanie ich było jedną z najtrudniejszych zagadek do rozwiązania. 

Ojcowie Kościoła uważali ich za uwielbionych świętych. Niestety, tekst biblijny nie popiera 

takiej interpretacji, albowiem nie mogli oni zasiąść ukoronowani na tronach, jeżeli celem 

zwołania niebiańskiego dworu miało być właśnie ich osądzenie. Sąd ten ma na celu dopiero 

oczyszczenie świętych. Inni komentatorzy uważają, że starsi reprezentują 

tutaj wybranych [„zwycięzców”], którzy mają zostać oczyszczeni przez sąd i uczynieni 

godnymi, aby otrzymać królestwo (Obj. 5,10). 

Aby odpowiedzieć precyzyjnie na to pytanie należy najpierw lepiej zapoznać się ze 

znaczeniem samej nazwy „starsi”. Pośród wielu instytucji, które pojawiły się w starożytnym 

Izraelu, najważniejsze były trzy: sędziowie, prorocy oraz starsi. Tą, która wydaje się być 

ustanowiona jako pierwsza, zaraz po śmierci patriarchów, była instytucja starszych (2Mojż. 

3,16). Wszystkie inne zostały powołane do istnienia później. 

W każdej trudnej sytuacji, starsi stawali przed Bogiem jako pierwsi. Byli odpowiedzialni za 

posłuszeństwo ludu, a kiedy całe zgromadzenie popełniło grzech „przed Bogiem”, mieli oni 

również odpowiadać jako pierwsi (2Mojż. 18,12; 3Mojż. 4,13-15). Siedemdziesięciu z nich 

miało dźwigać ciężar ludu wraz z Mojżeszem, będąc upoważnionymi, za sprawą szczególnego 

namaszczenia Duchem Bożym, do uczenia oraz sądzenia ludu (4Mojż. 11,16-17, 24-30). 

A. R. Treiyer pisze, że ich „sądownicza jak i administracyjna służba ma mocne potwierdzenie 

w fakcie, że byli oni blisko powiązani z sędziami w postanowieniach sądu (5Mojż. 21,1-9.19-

21; 22,13-19 25,5-10; Joz. 20,4; Sędz. 11,11; 21,16; Rut 4,2.9.11, etc). Zajmowali oni 

uprzywilejowane miejsce przy każdej uroczystej okazji przed Bogiem (2Kron. 5,2.4; 2Król. 

23,1-3). Mianowali sędziów (Sędz. 11,5-11), królów izraelskich (1Kron. 11,3) oraz byli ich 

doradcami (1Król. 12,6-14; Ezech. 7,26: „rada starszych”). Kiedy Izrael powrócił z niewoli, 

przemawiali oni w imieniu ludu oraz na rzecz ich misji pomiędzy narodami (Ezdr. 6,5; 6,7-8). 

Mieli szczególny udział w odrestaurowaniu świątyni (Ezdr. 6,14) oraz w wykluczeniu ze 

społeczności wszystkich tych, którzy nie pojawili się przed Bogiem w jego świątyni (Ezdr. 

10,7-8; w. 17)”[9]. 

Starsi stanowią część uniwersalnego mesjanistycznego proroctwa, w którym czytamy, że 

„księżyc zasmuci się, a słońce się zawstydzi, gdyż Pan Zastępów będzie królem na górze Syjon 

i w Jeruzalemie, a przed ich starszymi będzie chwała” (Iz. 24,23). 

Z kolei w Nowym Testamencie starsi byli najbliższymi zastępcami apostołów (Tyt. 1,5). Byli 

Bożymi administratorami i Jego reprezentantami przed Kościołem (Tyt. 1,7). Na przestrzeni 

wszystkich wieków strzegli ludu Bożego. Jednak nagroda za ich służbę oraz wierność w dziele 

Bożym nie przyjdzie wcześniej, zanim nie ujrzą oni Syna Człowieczego przychodzącego na 
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obłoku, po tym, jak zakończy On swoją służbę pojednania w miejscu najświętszym. Dopiero 

wówczas otrzymają oni niezwiędłą koronę chwały (1Piotr 5,1-4). 

Jak zatem owych dwudziestu czterech starszych może być świętymi z przeszłych wieków, 

pokazanymi jako zwycięzcy na sądzie („ubrani w białe szaty” oraz „mający złote wieńce na 

swoich głowach”), skoro dopiero ten sąd ma zadecydować o ich przeznaczeniu? 

Dwudziestu czterech starszych, których Jan zobaczył na niebiańskim dworze, są zatem 

istotami niebiańskimi i reprezentują tych, którzy nazwani zostali w poselstwie do siedmiu 

zborów „zwycięzcami”. Ich pozycja (zasiadają wokół głównego tronu) świadczy zdaniem J. B. 

Doukhana, że pełnią oni rolę sędziów (Obj. 20,4)[10]. 

Białe szaty (gr. - leukos) są oczywiście symbolem czystości. Jednak w Obj. 19,14 także 

aniołowie Boży, którzy towarzyszą Jezusowi podczas Jego powtórnego przyjścia, są ubrani w 

biel (leukos). 

Złote wieńce (stefanos), jak czytaliśmy w poselstwie do zboru w Smyrnie, są symbolem 

zwycięstwa, a ostatecznie nieśmiertelności (2Tym. 4,8; Jak. 1,12; 1Piotr. 5,4; Obj.2,10.11). 

Dokładne studium odnośnie używania słowa stefanoi, tak w Nowym Testamencie, jak i w 

greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, pokazuje, że może ono oznaczać także: honor, 

hierarchię, autorytet, zwierzchność, królewskość (Ps. 21,3; 1Kron. 20,2; PnP. 3,11; Zach. 6,11-

14; w.13; Ezech. 23,42; Ps. 8,5; Hebr. 2,7.9, etc). Obrazowo może zatem przedstawiać także 

autorytet, który starsi otrzymali w celu osądzenia ludu Bożego[11]. 

A z tronu wychodzą błyskawice i głosy, i grzmoty. I siedem pochodni ognistych płonęło 

przed tronem, które są siedmioma duchami Boga. Przed tronem także jakby morze 

szklane podobne kryształowi; 

Widok tronu oraz tego, co się z nim wiąże, jest imponujący. Przed tronem znajdowało 

się siedem duchów Bożych przedstawionych w symbolu „ognistych pochodni” (gr. -

 lujnias]). Owe pochodnie, wydają się odnosić bezpośrednio do wizji z Ezech. 1,13 i nie muszą 

mieć żadnego związku ze świecznikami. Jest to symbol Ducha Świętego, który jest Bożym 

przedstawicielem na ziemi, przez którego Ojciec i Syn utrzymują osobistą więź ze wszelkim 

stworzeniem we wszechświecie (Ps. 139,7-18: Efez. 2,18)[12]. 

Jeżeli chodzi o szklane morze, wielu autorów widzi tutaj podobieństwo do wizji opisanych 

przez Mojżesza i Ezechiela. Ezechiel widział „coś jakby firmament, błyszczący jak kryształ” 

(Ezech. 1,22) pod czymś, co wyglądało „jakby tron, z wyglądu jakby szafir” (Ezech. 1,26). 

Siedemdziesięciu starszych, którzy ujrzeli „Boga Izraela”, podobnie jak 24 starszych z wizji 

Jana, widziało także „pod jego stopami coś, co wyglądało na płytę szafirową, błękitną jak 

samo niebo” (2Mojż. 24,10)[13]. Często niebo oraz morze są ze sobą mylone w związku z ich 

niemal identycznym kolorem, a Jan porównuje krystaliczną i czystą powierzchnię 

niebiańskiej świątyni z „morzem szklanym jak kryształ” (Job 37,18). 
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A pośrodku, wokoło tronu cztery istoty żywe pełne oczu z przodu i z tyłu. Istota pierwsza 

podobna lwu, a druga istota podobna cielęciu, a trzecia istota mająca twarz jak człowieka, 

a czwarta istota podobna orłu lecącemu. A wszystkie cztery istoty miały po sześć 

skrzydeł, naokoło i od wewnątrz były pełne oczu. I nie odpoczywają dniem i nocą mówiąc: 

Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechwładca, który był i jest, i przychodzący, 

Wokół tronu, pomiędzy tronem Bożym a dwudziestoma czterema tronami starszych, ukazane 

zostały cztery żywe istoty. Nie mają one koron ani nie zasiadają na tronach tak, jak starsi. 

Ich opis podobny jest do tego, który Ezechiel oraz Izajasz przedstawili w swoich wizjach tronu 

Bożego (Ezech. 1; Iz. 6,1-7). Sugerują one, że owe cztery żywe istoty są w bardzo bliskim 

związku z tronem Bożym. 

Tak jak Baranek z Obj. 5,6 reprezentuje w wizji konkretną osobę (żywą istotę), mianowicie 

Chrystusa, tak owe cztery postacie są rzeczywistymi niebiańskimi istotami, nawet jeśli w tej 

wizji ukazani zostali przy pomocy symbolicznych stworzeń. Dlaczego przedstawione zostały w 

taki sposób? 

Starodawne trony przyozdabiane były figurami zwierząt i wskazywały na moc panującego. 

Żaden król pragnący władzy nie chciał być reprezentowany przez słabe i bezbronne zwierzę. 

W ten sposób postacie, które były rzeźbione lub grawerowane w taki sposób, że swoimi 

zadami, służyły za oparcie dla rąk króla, otaczały tron i były zazwyczaj dzikimi oraz silnymi 

zwierzętami (2Kron. 9,18). W tym kontekście, istoty otaczające Boży tron były najlepszymi i 

najbardziej reprezentacyjnymi zwierzęcymi stworzeniami. 

„Żydowscy rabini wyjaśniają tajemnicę czterech istot przy tronie Bożym następująco: 

najwznioślejszą ze stworzonych istot jest człowiek, z ptaków - orzeł, z bydła - wół, z dzikich 

zwierząt - lew. Wszystkie otrzymały królewski status i wielkość, więc są przy Bożym 

rydwanie”[14]. 

Owe cztery istoty są także analogią do serafów z Księgi Izajasza: „W roku śmierci króla 

Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego 

szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć 

skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. I wołał 

jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka 

ziemia chwały jego” (Iz. 6,1-3). Ich wygląd podobny jest również do cherubinów opisanych 

przez Ezechiela, tyle że u Ezechiela mają oni cztery skrzydła i cztery twarze (Ezech. 10,14), 

podczas gdy u Jana serafini mają po jednej twarzy i sześć skrzydeł[15]. 

Istoty te są pełne oczu „dookoła” i „od wewnątrz”, co symbolizuje ich mądrość: „mądry jak 

anioł Boży i wie o wszystkim, co się dzieje na ziemi” (2Sam. 14,20). 

Pieśń, którą śpiewają, sugeruje, że świętość Boga manifestuje się w trzech składnikach 

czasowych, to jest w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości[16]. 
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A kiedy postacie oddadzą chwalę i cześć, i dziękczynienie siedzącemu na tronie, żyjącemu 

na wieki wieków, upada dwudziestu czterech starszych przed siedzącym na tronie i oddają 

pokłon żyjącemu na wieki wieków, i rzucają swoje wieńce przed tronem mówiąc: Godzien 

jesteś, Panie i Boże nasz, wziąć chwałę i cześć, i moc, bo Ty stworzyłeś wszystko, i z 

powodu woli twojej zaistniało i zostało stworzone. 

Bóg jest godzien zaufania i czci stworzonych przez siebie istot, ponieważ jest ich 

Stworzycielem. Gdyby tak nie było, wówczas cześć oddawana Mu byłaby bałwochwalstwem. 

I ujrzałem po prawicy siedzącego na tronie zwój zapisany wewnątrz i 

zewnątrz zapieczętowany pieczęciami siedmioma. I ujrzałem anioła potężnego 

ogłaszającego głosem donośnym: Kto jest godny otworzyć zwój i zerwać jego pieczęcie? I 

nikt nie mógł w niebie ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć zwoju ani wejrzeć do niego. 

Innym bardzo trudnym przedmiotem do zinterpretowania jest zapieczętowany zwój (gr. –

 biblion). Niektórzy interpretatorzy sugerują, że jest on testamentem, poświadczającym 

ważność ostatniej woli sporządzającego go (Hebr. 9,15), jest symbolem dziedzictwa, 

zapowiadanego przez proroków i apostołów, które Jezus nabył z chwilą swojej śmierci[17]. 

Dziedzictwo to, zgodnie z tą interpretacją, nie może jednak zostać przyznane spadkobiercom, 

dopóki Baranek nie otworzy testamentu i nie powróci, aby ich odszukać[18]. 

Inni uważają z kolei, że ten zwój zawiera plan zbawienia lub proroctwa dotyczące ostatnich 

wydarzeń, włącznie ze zbawieniem ludu Bożego oraz sądem nad bezbożnymi. Jednak uważne 

studium wizji sądu w świetle wszystkich tych interpretacji prowadzi do wniosku, że nie są one 

w pełni kompletne. Jeżeli weźmie się bowiem pod uwagę fakt, że wizja ta jest wizją sądu i jako 

taka ma swój ziemski odpowiednik w historii oraz liturgii Izraela, wówczas oczywistym staje 

się, że jedyną księgą, która mogła znajdować się w miejscu najświętszym izraelskiej świątyni, 

tuż obok arki, nad którą zamieszkiwał Bóg, zasiadając na swoim tronie, była Księga Prawa lub 

Przymierza (5Mojż. 31,26)[19]. W księdze tej błogosławieństwem przyznanym zwycięzcom 

była ziemia obiecana. Warunki wymagane do uzyskania tego obiecanego dziedzictwa, jak i 

zachowania go, zostały w niej wyraźnie określone[20]. Z jednej strony, zapowiedziane było 

rozproszenie i niewola, z drugiej zaś powrót oraz wielkie ostateczne spotkanie w ojczyźnie, 

którą Bóg przygotował tym, którym to obiecał (5Mojż. 30,1-10; 32,36-43; 33,28-29). 

Odpis Księgi Prawa przekazywany był każdemu kolejnemu królowi w Izraelu, kiedy 

wstępował na tron (5Mojż. 17,18-20). Świadczy to, że oryginał był stale w powszechnym 

użyciu. Był on „trzymany w rezerwie” w miejscu najświętszym, obok tronu Bożego, 

„zapieczętowany” w Jego skarbach na dzień sądu Jego ludu (5Mojż. 31,26). Kapłani i starsi 

Izraela sądzili lud na podstawie kopi sporządzonej z oryginału (5Mojż. 17,8-13.18; patrz także 

5Mojż. 16,18-20; 2Kron. 19,5-11). Można przypuszczać, że oryginał ten był wyjmowany w 

Dniu Pojednania, jednego dnia w roku, kiedy to najwyższy kapłan ukazywał się w miejscu 

najświętszym, gdzie leżała Księga Prawa (3Mojż. 16,2.34). 
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Chociaż biblijne świadectwo nie daje zbyt wielu dowodów odnośnie pieczętowania Księgi 

Przymierza w starożytnym świecie, archeologia poświadcza, że zwyczaj pieczętowania 

dokumentów prawnych był wówczas w powszechnym użyciu. Jygiel Jadin odkrył zwój na 

Pustyni Judzkiej, zapieczętowany na zewnątrz siedmioma pieczęciami, a każda z pieczęci 

zawierała godło świadka. Dokument ten nie mógł być otwarty przed złamaniem wszystkich 

pieczęci[21]. 

Pierwowzór Księgi Prawa, jak w przypadku każdej niebiańskiej rzeczywistości, jest większy 

niż jego ziemska kopia[22]. Daniel nazywa ją „Księgą Prawdy”. Ów wielki oryginał ma zostać 

obecnie odpieczętowywany w niebie. Żadna inna księga, poza „Księgą Żywota”, nie jest 

wspominana w Objawieniu z imienia. Jej związek z zapieczętowaną księgą jest bardzo 

prawdopodobny, ponieważ jest ona nazwana „Księgą Żywota Baranka” (Obj. 13,8; 21,27)[23]. 

„W Jego otwartej dłoni leży księga, zwój historii Bożych postanowień, historia prorocza 

narodów i Kościoła. W niej wyrażony został autorytet Boga, Jego przykazań, Jego praw, 

całego symbolu Odwiecznej Rady oraz historii wszystkich rządzących mocy w narodach. W 

języku symbolicznym został pokazany w tych rządach wpływ wszystkich narodów, języków i 

ludów od początku ziemskiej historii aż do jej zakończenia”[24]. 

I płakałem bardzo, bo nie znalazł się nikt godny otworzyć zwój ani do niego wejrzeć. 

Fakt, że Jan płacze, ponieważ nie znalazł się nikt godny tego, aby otworzyć Księgę Żywota, o 

wiele łatwiej jest powiązać z Dniem Pojednania niż z inauguracją świątyni. W tym dniu 

rozpoczynał się bowiem rok Jubileuszu, kiedy ludzie otrzymywali dziedzictwo (3Mojż. 25,8-

13). Zanim to jednak miało nastąpić, musieli oni najpierw trapić swoje dusze (3Mojż. 

16,29.31; 23,29). Było to równoznaczne z tym, co Jan czynił obecnie. 

Jeśli wizja ta miałaby odnosić się do uroczystości inauguracyjnej, jak uważają niektórzy 

komentatorzy, wówczas płacz Jana z powodu niepojawienia się Baranka wydawałby się 

niezrozumiały. Jan wiedział bowiem, że Chrystus zwyciężył i zasiadł wraz ze swoim Ojcem na 

Jego tronie (Obj. 1,18; 3,21), ponieważ wydarzenie to miało miejsce już ponad sześćdziesiąt 

lat wcześniej. Sam Jan otrzymał jeden z darów, jako dowód jego akceptacji przez Ojca (Dz. 

Ap. 2,33; Efez. 4,7-13), co było świadectwem pojawienia się Jezusa przed radą niebiańską 

oraz przed Ojcem. 

Jan płacze także z innego powodu. Znajduje się on przed niebiańskim sądem, który ma za 

zadanie oczyścić „zwycięzców” z siedmiu zborów, a Jedyny, który jest zdolny otworzyć zwój 

dziedzictwa, stale jest jeszcze przed nim ukryty. 

A jeden ze starszych mówi mi: Nie płacz! Zwyciężył lew z plemienia 

Judy, korzeń Dawidowy, by otworzyć zwój i siedem jego pieczęci. I widziałem pośrodku 

tronu i czterech istot żywych i pośród starszych Baranka stojącego jakby zarżniętego, 

mającego siedem rogów i siedem oczu, które są siedmioma duchami 

Boga wysłanych na całą ziemię. 
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Określeniem wybranym przez Boga na przedstawienie w Księdze Objawienia Jezusa 

jest Baranek. Jest tak, ponieważ to dzięki swojej ofierze Jezus został uzdolniony do pełnienia 

całej służby kapłańskiej w niebiańskiej świątyni. Baranek był istotnym elementem wszystkich 

żydowskich świąt, włącznie z Dniem Pojednania (4Mojż. 28-29; także 29,8). 

Jan dożył takiego czasu, w którym instytucja kapłańska i królewska obejmowane były przez 

jedną osobę, mianowicie obiecanego Mesjasza. Podczas gdy List do Hebrajczyków świadczył o 

tym, iż Jezus był wypełnieniem symbolu kapłaństwa Lewickiego (nawet będąc Synem 

Dawida), Księga Objawienia próbuje podkreślić Jego Dawidowy charakter (Obj. 5,5 = „Lew z 

plemienia Judy”, „korzeń Dawidowy”)[25]. 

Skoro ziemska świątynia była oczyszczana na końcu roku krwią ofiary (3Mojż. 16,15-16), nic 

dziwnego, że w Objawieniu 5 ofiara oraz krew Baranka zostały tak mocno wyeksponowane. 

To właśnie krew Jezusa odkupiła osądzonych (Obj. 5,9). Jego ofiara czyni Go godnym, aby 

osądzić Jego lud, jak i świat, a także otrzymać panowanie na wieki (Obj. 5,12-13; 11,15-17; 

14,14; 17,14; 19,11-16; Dan. 7,13-14). Chrystus pojawia się, aby zostać publicznie ogłoszony 

Królem nad swoim ludem oraz nad światem. Jest to szczególny cel tej fazy sądu, która 

poprzedza przejęcie królestwa oraz ogłoszenie Jubileuszu roku sabatowego, kiedy to wszyscy 

zbawieni stawią się – zgodnie z tym, co zostało przyobiecane – ze wszystkich plemion i 

narodów ziemi, aby oddać cześć i służyć Bogu „dniem i nocą w Jego świątyni” (Obj. 7,14). 

Wówczas będą oni w pełni uczyć się z otwartej Księgi Prawa w siódmym tysiącleciu 

sabatowym, tego czego być może nigdy by nie zrozumieli patrząc na tajemnice i głębię planu 

zbawienia (Rzym. 11,33-36). 

We fragmencie tym Jezus przedstawiony został jako wszechmocny Baranek z siedmioma 

rogami. Róg w Starym Testamencie jest bowiem symbolem politycznej i militarnej mocy 

(5Mojż. 33,17; Dan. 7,24). Obraz Baranka z siedmioma rogami zapewnia lud Boży, że 

przedstawiony tu zwycięski „Baranek Boży” posiada absolutną władzę sądu i wybawienia 

(Mat. 28,18). Także i siedmioro oczu ma swoje znaczenie symboliczne. Owe siedem oczu 

lub inaczej „siedem duchów Bożych” (Obj. 5,6; patrz Zach. 4,10) są symbolem Ducha 

Świętego, zesłanego na ziemię w Dniu Pięćdziesiątnicy. To za Jego sprawą Chrystus w pełni 

kontroluje wydarzenia na ziemi. 

I przyszedł i wziął z prawej ręki siedzącego na tronie. A gdy wziął zwój, cztery istoty żywe i 

dwudziestu czterech starszych upadli przed Barankiem, a każdy miał harfę i złotą czaszę 

pełną kadzideł, które są modlitwami świętych. 

Jezus przez swoją śmierć uzyskał prawo do zwoju dziedzictwa (Obj. 5,9) - podczas inauguracji 

niebiańskiej świątyni – ale wówczas był on jednak jeszcze zapieczętowany. Scena otwierania 

zapieczętowanego zwoju ma miejsce w sytuacji, która także wymaga interwencji trybunału. 

Zapieczętowany zwój był otwierany z okazji sądu, kiedy to otwierany dokument mógł 

podlegać zakwestionowaniu (Jer. 32).  Faktycznie, dokumenty dziedzictwa były pieczętowane 

dopiero wówczas, gdy własność była spłacana lub nabywana (Jer. 32,9-10). Jezus zapłacił 

okup za swoje dziedzictwo swoim życiem (Mar. 10,45). Trudno jest zatem zaakceptować 
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obraz Jezusa otwierającego zwój podczas inauguracji świątyni, kiedy to zwój ten był właśnie 

pieczętowany. 

Każdy z dwudziestu czterech starszych trzymał w swoich dłoniach harfę oraz złotą czaszę 

pełną wonności, symbolizujących modlitwy świętych. W Objawieniu 8 Jan ujrzy Jezusa z 

kadzielnicą w ręce, któremu dano kadzidło, aby je ofiarował „wraz z 

modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem” (Obj. 8,3). Modlitwy te 

są prawdopodobnie błaganiami, jakie zanosili zamęczeni święci „pod ołtarzem” (Obj. 6,9-10). 

Ich intencją było to, aby Bóg pomścił ich śmierć oraz wspomniał na przymierze, jakie z nimi 

zawarł. Proszą więc Boga, aby je wreszcie urzeczywistnił. 

I śpiewali pieśń nową mówiąc: Godzien jesteś wziąć zwój i otworzyć pieczęcie jego, bo 

zarżnięty zostałeś i odkupiłeś Bogu krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i 

narodu; i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, i królować będą nad ziemią. 

Chrystus wziął na siebie człowieczeństwo, aby stać się naszym Sędzią. To, że uwaga Jana 

skierowana została szczególnie na jedną z niebiańskich ksiąg, miało miejsce dlatego, że jest 

ona jedyną księgą, którą tylko Baranek mógł otworzyć w tym czasie. A zatem, księga ta jest 

ważniejsza od pozostałych ksiąg i zasługuje na szczególną uwagę. 

Fakt, że zwycięzcy z niecierpliwością pragną jej otwarcia (Obj. 5,8-10), pokazuje, że oni nie 

obawiają się zapowiedzianych w niej przekleństw przeciwko tym wszystkim, którzy naruszają 

Boże prawo (5Mojż. 31,26; Jan 5,45). Chrystus przyjął bowiem na siebie każde przekleństwo, 

ponosząc na swoim własnym ciele żądaną karę za naruszenie przymierza, przybijając je do 

krzyża (Kol. 2,14-15). Zwyciężając nad śmiercią, zwyciężył także moce i zwierzchności nie 

tylko tego świata, ale również ciemności. W ten sposób uzyskał On na wieki błogosławieństwa 

Księgi Przymierza (Obj. 22,14). „Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i 

prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa” (Jan 1,17 BT). 

I ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i istot żywych i starszych, i była 

liczba ich miriady [27] miriad i tysiące tysięcy mówiące głosem donośnym: Godzien jest 

Baranek zarżnięty wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i 

błogosławieństwo. 

Tysiące tysięcy aniołów, które wielbią Boga, także otaczało Jego tron, a nie tylko tron, ale 

również cztery żywe istoty oraz dwudziestu czterech starszych (Obj. 7,11-12). Te niezliczone 

rzesze aniołów są świadkami odkupicielskiego sądu i oglądają ostateczny triumf nad mocami 

ciemności. 

Aniołowie, których Jan zobaczył, nie są jedynie obserwatorami, ale są stale aktywni w dziele 

zbawienia. W kilku wizjach Jana są oni ukazani jako pełniący misję, powierzoną im w 

świątyni. Niektórzy wydają rozkazy, które pochodzą ze świątyni, aniołom, którzy są na ziemi 

(Obj. 7,1-3). Inni przekazują poselstwa niebiańskie do ludu Bożego oraz do mieszkańców 

ziemi. 
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I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na 

morzu, i w nich wszystkie, mówiące: Siedzącemu na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo 

i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A cztery istoty żywe mówiły: Amen. A starsi upadli 

i oddali pokłon. 

W tym momencie całe stworzenie przyłącza się do hymnu uwielbienia śpiewanego na cześć 

Boga oraz Baranka. 

W ten sposób potwierdziliśmy, że otwarte drzwi miały umożliwić Janowi wejście 

do centrum wszechświata, aby przyjrzeć się Bożej Radzie, która zbiera się co pewien 

czas, by przeanalizować bardzo ważne sprawy (o dwóch takich zgromadzeniach możemy 

przeczytać w Księdze Joba). I oto mamy jedno z takich zgromadzeń, na które wezwany został 

Jan, aby odnotować to wszystko, co będzie tam się działo. To zgromadzenie niebiańskiej rady 

dotyczyło przyszłości, co wynika z Obj. 4,1: „Pokażę ci to, co się stanie potem”. 

Taka niebiańska rada została zwołana podczas pierwszej koronacji Jezusa w celu osądzenia, 

czy Jego ofiara może zostać przyjęta, następnie, aby ukoronować Go na Najwyższego Kapłana 

i wprowadzić Go w duchową służbę zbawienia (Hebr. 5,1-10). 

Kolejne zgromadzenie ma na celu osądzić wszystkich tych, na rzecz których Chrystus 

sprawował zbawienną służbę w miejscu świętym oraz oczyścić charakter Boga Ojca (Rzym. 

3.4; Obj. 5,9-14). 

Trzecie zgromadzenie niebiańskiej rady jest pewnego rodzaju przedłużeniem drugiego, z 

włączeniem świętych w proces sądu, aby uczestniczyli w osądzeniu tych, którzy mają zginąć. 

E.G. White nazywa tę trzecią koronację Jezusa „ostateczną koronacją Syna Bożego”[28]. 

Siedem pieczęci - Obj. 6,1-17 

Wielu interpretatorów postrzega pieczęci jako Boże sądy nad ziemią, ale taka interpretacja 

pomija kontekst oraz cel całej wizji. Pieczęci strzegą bowiem zwoju, a ich zerwanie ma na celu 

jego otwarcie i objawienie tego, co sam zwój wydaje się zawierać. Jednak prorokowi nie 

zostało dane ujrzeć jego zawartości, a jedynie samo zrywanie pieczęci. I choć Jan, wraz z 

każdą zerwaną pieczęcią oglądał dramatyczne sceny oraz słyszał głosy tak niebiańskie, jak i 

ziemskie (Obj. 6,5.10.16-17), nic jednak nie sprawozdaje odnośnie tego, kiedy sam zwój miał 

zostać otwarty. 

Zerwanie pierwszej pieczęci: I ujrzałem, gdy otworzył Baranek jedną z siedmiu 

pieczęci, i usłyszałem jedną z czterech istot żywych mówiącą jak głos grzmotu: Przychodź! I 

ujrzałem, a oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk, a dano mu wieniec, 

i wyruszył zwyciężając, i aby zwyciężył. 

W starożytności konie stanowiły najniebezpieczniejszą broń. Powszechnie uważano, że kto 

posiadał konie i rydwany, ten szalę zwycięstwa przechylał na swoją stronę (Sędz. 4,1-3; 2Król. 

18,23-24). W Starym Testamencie koń to synonim siły (Ps. 33,17). 
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W Objawieniu koń symbolizuje Kościół: „Gdyż Pan Zastępów ujmie się za swoją trzodą, za 

domem Judy, i uczyni z nich wspaniałego rumaka bojowego” (Zach. 10,3). Biel to 

symbol czystości (Iz. 1,18), a ten który dosiada białego konia, to oczywiście Jezus: „a 

oto biały koń, a Ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż 

sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy” (Obj. 19,11). Cały obraz uzupełnia prorok 

Habakuk pisząc: „Siadasz na swoje rumaki, na swoje wozy zbawienia. Wydobyłeś swój łuk, 

na swoją cięciwę położyłeś strzałę” (Hab. 3,8.9). 

Łuk i wieniec są symbolami Jego zwycięstwa: „Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia 

Judy, korzeń Dawidowy” (Obj. 5,5). Jezus pragnie, aby owoce Jego zwycięstwa stały się 

osiągalne również dla tych, którzy w Niego uwierzą (Obj. 3,21). Dlatego jak wojownik 

wyrusza, aby kontynuować pochód zwycięstw na przestrzeni wszystkich wieków. Ten 

wymarsz białego konia ma na celu zapieczętować zwycięzców ze wszystkich siedmiu zborów. 

Księga Objawienia przedstawia Jezusa jako jedynego, który zwyciężył w takim znaczeniu, 

że wytrwał aż do końca w swoim cierpieniu. To dało mu prawo, aby „otworzyć księgę, i 

zerwać siedem jej pieczęci” (Obj. 5,5). 

Poselstwo pierwszej pieczęci rozpoczyna się ustanowieniem Kościoła nowotestamentowego. 

Jeździec właśnie wyruszył, a zatem w tym miejscu historia się rozpoczyna. Biały koń 

symbolizuje triumf głoszenia ewangelii. Apostoł Paweł sprawozdaje, że w jego czasach 

ewangelia była „zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem” (Kol. 1,23). W znaczeniu 

symbolicznym pierwsza pieczęć obejmuje swoim zasięgiem zbór w Efezie (31-100), a także 

zbór w Smyrnie (100-314), ponieważ dopiero, gdy naśladowcy Chrystusa połączyli się z 

pogaństwem, Kościół chrześcijański począł się rozkładać, tracąc powoli swoją czystość i moc. 

Wcześniej, jeszcze w okresie prześladowań, Kościół był „stosunkowo czysty”. 

Zerwanie drugiej pieczęci: A gdy otworzył pieczęć drugą, usłyszałem drugą istotę żywą 

mówiącą: Przychodź! I wyszedł inny koń ognisty, a siedzącemu na nim dano wziąć pokój 

z ziemi, aby jedni drugich zarzynali, i dano mu wielki miecz. 

Kolejny koń jest koloru ognistej czerwieni (gr. - pyrros). Ze słowem pyrros, użytym na 

określenie koloru konia, spotykamy się jeszcze tylko raz w Piśmie Świętym, w Księdze 

Zachariasza. Tam koń o takiej barwie dosiadany jest przez Anioła Pańskiego – dowódcę 

zastępów anielskich – co, jak wynika z kontekstu samej księgi, jednoznacznie wskazuje na 

osobę Jezusa Chrystusa: „Widziałem w nocy, a oto mąż jechał na koniu rydzym (pyrron), 

który stał między mirtami, które były w nizinie, a za nim konie rydze, czarne i białe (...) I 

odpowiedzieli Aniołowi Pańskiemu stojącemu między mirtami, i rzekli: Przeszliśmy 

ziemię, a oto wszystka ziemia bezpieczna i pokoju używa. (Zach. 1,8.11 BG)[29]. 

Jednak czasy pokoju minęły bezpowrotnie, a ten, którego Izajasz nazywa „Księciem pokoju” 

(Iz. 9,6), otrzymał obecnie miecz, aby ten pokój zakłócić. Chrystus wypowiadając się o swojej 

misji powiedział: „Nie mniemajcie że przyszedłem przynieść pokój światu; nie przyszedłem 
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przynieść pokój, ale miecz” (Mat. 10,34). Mieczem, którym posługuje się Chrystus, jest 

oczywiście Słowo Boże (Efez. 6,17). 

„Ewangelia jest poselstwem pokoju, przyjęta do serca daje pokój, radość i szczęście. Jednak 

świat w większości znajduje się pod wpływem szatana. Jego mieszkańcy mają inne pragnienia 

i zasady, dlatego z nią walczą oraz niszczą wszystkich tych, którzy żyją według zasad 

ewangelii. W tym znaczeniu ewangelia nazwana jest mieczem”[30]. 

Kolor konia symbolizuje misję Kościoła: „zakłócić pokój na ziemi”. W Ewangelii Łukasza 

Jezus mówi: „Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakżebym pragnął, aby już płonął… Czy 

myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej, powiadam wam 

raczej rozdwojenie” (Łuk. 12,49-51). 

Ponieważ czerwony kolor utożsamiany jest z krwią (2Król. 3,22), wielu komentatorów wiąże 

tę część wizji z okresem prześladowań Kościoła ze strony cesarstwa rzymskiego. Inni uważają 

jednak, że kolor ten oznacza rozłam, spory i walki w samym Kościele Bożym, gdyż „kontekst 

nie mówi o prześladowaniach, ale o wzajemnej rzezi”[31]. Tekst biblijny wyraźnie bowiem 

stwierdza, że ludzie „zabijali się nawzajem”. 

Podkreśla to również A. Bullon w swej książce Trzecie tysiąclecie, gdzie pisze: „Czerwień jest 

kolorem krwi, więc wielu biblistów utożsamia tę część wizji Księgi Objawienia z okresem 

straszliwych prześladowań Kościoła ze strony cesarstwa, trwających do końca trzeciego 

wieku. Jednak tekst biblijny wyraźnie stwierdza, że ludzie ‘zabijali się nawzajem”, a więc 

dotyczy to wewnętrznej walki. Chrześcijanie cierpieli nie tylko prześladowania na zewnątrz, 

ale byli wrogami dla siebie nawzajem” (Mat.10,21; 24,10)[32]. 

Poselstwo drugiej pieczęci informuje, że Kościół chrześcijański wplątał się w sprawy 

polityczne w świecie. Pociągnął za sobą miliony istnień, wikłając je we własne intrygi, co 

zaowocowało wzajemnymi konfliktami i doprowadziło do rozlewu krwi. Najlepszym 

przykładem są konflikty, jakie wówczas miały miejsce pomiędzy państwami o orientacji 

katolickiej a państwami o ortodoksji ariańskiej. Widać tam wyraźne zaangażowanie się 

Kościoła w walki polityczne. 

Okres panowania czerwonego konia przypada na IV-V w. n.e., czyli od zakończenia 

prześladowań Kościoła ze strony imperium rzymskiego do wyniszczenia wszystkich jego 

wrogów w roku 538. W trwających w tym czasie wojnach domowych chrześcijanie zabijali się 

przede wszystkim z powodów teologicznych (Dz. Ap. 20,28-30). W ten sposób miecz Słowa 

Bożego skąpany został we krwi (Efez. 6,17; Hebr. 4,12)[33]. 

Poselstwo to odpowiada okresowi pergamońskiemu (331-538). Za potwierdzeniem takiej tezy 

przemawia fakt, że zarówno w drugiej pieczęci, jak i w poselstwie do zboru w Pergamie, mowa 

jest o mieczu: „I dano mu wielki miecz”, „To mówi Ten, który ma miecz obosieczny ostry” 

(Obj. 2,12). Poza tym, gdy Jezus wspominał, że nie przyszedł przynieść pokoju światu, 

ale miecz (Mat. 10,34), stwierdził, że to doprowadzi min. do poróżnienia „człowieka z jego 
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ojcem” (Mat. 10,35). Właśnie w liście do zboru w Pergamie znajdujemy wypełnienie tej 

przepowiedni. Mowa tam jest o śmierci Antypasa, którego imię dosłownie oznacza „przeciwko 

ojcu”. 

Zerwanie trzeciej pieczęci: A gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecią istotę 

żywą mówiącą: Przychodź! I ujrzałem a oto koń czarny, a siedzący na nim miał wagę w 

ręce swojej. I usłyszałem jak głos z pomiędzy czterech istot żywych 

mówił: Kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara; a oliwy i wina nie 

krzywdź. 

Koń czarny jest całkowitym przeciwieństwem konia białego i przedstawia charakter religijny 

zupełnie przeciwny do tego, który prezentowali Jezus i jego apostołowie. Pomimo to w Bożym 

orszaku znajdują się, poza końmi białymi i czerwonymi, także konie czarne (Zach. 1,8). Każdy 

z nich wykonuje dla Boga określoną misję. Nawet jeżeli nie prezentuje sobą pożądanej 

czystości. 

Jeździec, jak czytamy, trzyma w swojej ręce wagę do ważenia żywności. Głos, który Jan słyszy, 

pochodzi z miejsca najświętszego, w którym Baranek otwiera pieczęci (Obj. 5,6). To krótkie 

oświadczenie jest informacją, mającą wyjaśnić znaczenie wagi w ręku jeźdźca. 

Księga Powtórzonego Prawa wskazuje, że pszenica, jęczmień, wino i oliwa były składane w 

ofierze Bogu, w świątyni, i były owocem Jego błogosławieństwa (5Mojż. 7,13; 11,14; 14,23; 

18,4). Słowo Boże ostrzega jednak, że jeżeli lud Boży zbuntuje się i okaże nieposłuszeństwo 

Stwórcy, wówczas będzie „odbierał swój chleb pod wagą” (3Mojż. 26,26; patrz Ezech. 

4,16)[34]. Określenie „jeść chleb pod wagą” oznaczało w Starym Testamencie wielki 

niedostatek, który zgodnie z Księgą Prawa, był rozumiany jako przekleństwo Boże 

spowodowane nieposłuszeństwem wobec Jego praw, szczególnie w odniesieniu do 

bałwochwalstwa (5Mojż. 11,13-17; 28,51; patrz Joel 2,10; Agg. 1,9-11). 

Kwarta (gr. - choinix) jest miarą masy, którą posługiwano się w czasach powstania Księgi 

Objawienia. Podana cena pszenicy jest szesnastokrotnie wyższa od tej, jaka była znana w 

pierwszym stuleciu. Również cena jęczmienia jest ośmiokrotnie wyższa od tej, jaką znamy z 

tamtego okresu[35]. 

W normalnych warunkach za jednego denara można było kupić nawet 24 miarki jęczmienia, 

teraz jedynie trzy, a więc ilość przysługującą niewolnikowi. Jęczmień był spożywany tylko 

przez najbiedniejszych i przez zwierzęta. Był on znacznie tańszy od pszenicy. 

Brak ograniczeń co do oliwy i wina świadczy, że jest tu raczej mowa o niedostatku niż o 

zupełnym głodzie. Wypowiedź, że wino i oliwa „nie mają być naruszone” pozwala na 

wyciągnięcie wniosku, że przekleństwo to nie było całkowite. 

Koń czarny podąża za koniem barwy ognia, tak jak głód podąża za wojną. Głód dotyka jedynie 

Słowa Bożego. Jest to czas, w którym Kościół zaniechał studiowania Pisma Świętego, co w 
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konsekwencji doprowadziło do wypaczenia prawdy. W ten sposób drzwi prowadzące do 

nietolerancji i prześladowań otworzone zostały całkowicie. 

Wydarzenia, kryjące się pod trzecią pieczęcią, odpowiadają okresowi supremacji papieskiej, 

kiedy to Słowo Boże zastąpione zostało przez tradycję. Przestrzeń czasowa obejmuje okres 

Średniowiecza, od 538 roku do 1517, czyli do początku Wielkiej Reformacji. 

Wielki niedostatek, który zgodnie z Księgą Prawa rozumiano jako przekleństwo Boże 

spowodowane nieposłuszeństwem wobec Jego praw, miał być w szczególności karą 

za bałwochwalstwo. To odpowiada zborowi w Tiatyrze, kiedy odstępstwo było największe. 

Zbór ten oskarżany został właśnie o bałwochwalstwo (spożywanie „ofiar składanych 

wizerunkom bożków”) oraz o duchowy nierząd. Jednak jeszcze w okresie Tiatyry poselstwo 

do odstępczej Jezabel brzmiało: „I dałem jej czas, aby się upamiętała” (Obj. 2,20-21). 

Zerwanie czwartej pieczęci: A gdy otworzył pieczęć czwartą, usłyszałem głos czwartej 

żywej istoty mówiącej: Przychodź! I ujrzałem a oto koń siny, a siedzącemu na nim było 

imię Śmierć, a grób towarzyszy z nim. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by 

zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez zwierzęta ziemi. 

Czwarta pieczęć opisuje jeźdźca na trupiobladym (gr. - hloros) koniu. Koń ten 

symbolizuje śmierć (martwy Kościół), a jego jeździec potwierdza tę ideę. Za nim z kolei 

podąża grób [gr. - hades], symbol panowania i mocy szatana. 

Władza, jaką otrzymały „śmierć” oraz „grób” w okresie czwartej pieczęci, została ograniczona 

do czwartej części ziemi. Jest to typowy dla Objawienia sposób literacki, wykorzystany, aby 

pokazać, że władza ta nie jest absolutna. Poselstwo to wydaje się być podsumowaniem 

degradujących charakterystyk dwóch poprzednich pieczęci. Można by powiedzieć, że jest to 

charakterystyka tego, co pozostało po tych pieczęciach, poszerzona o personifikację śmierci: 

Miecz (druga pieczęć), głód (trzecia pieczęć) i śmierć (czwarta pieczęć). 

Miecz, głód, mór (śmierć), a także zwierzęta zostały nazwane w Księdze Ezechiela 

„czterema nieszczęsnymi sędziami” (Ezech. 14,21), których Bóg używał przeciwko Izraelowi. 

Są oni narzędziami sądu w Jego ręku: „I staniesz się przedmiotem hańby i szyderstwa, 

przestrogą i postrachem dla sąsiednich narodów, gdy dokonam nad tobą sądów w 

gniewie i zapalczywości, i w srogich karach - Ja, Pan, powiedziałem… I ześlę na 

was głód i dzikie zwierzęta, aby uczyniły was bezdzietnymi, zaraza i przelew krwi 

przejdą pośród ciebie i sprowadzę na ciebie miecz” (Ezech. 5,15-17). 

Wizja pierwszych czterech pieczęci rozpoczyna się kolorem białym, symbolem czystości, i 

przechodzi kolejno poprzez kolor czerwony i czarny ostatecznie w kolor trupio-blady. Kościół, 

poza podziałami, które tworzył, a także poza wysiłkami, które czynił w ograniczaniu dostępu 

do znajomości Słowa Bożego, staje się ostatecznie nosicielem śmierci. 
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Po upadku Wielkiej Reformacji chrześcijaństwo pogrążyło się w całkowitym skostnieniu, nie 

posiadając niczego, co mógłby zaoferować pogrążonemu w ciemnościach światu. Czwarta 

pieczęć odpowiada zborowi w Sardes, o którym Jezus powiedział: „Masz imię, że żyjesz, a 

jesteś martwy” (Obj. 3,1). 

Rewolucja Francuska zneutralizowała ostatecznie zagrożenie płynące ze strony upadłego 

Kościoła, jednak nie sprawiła, że koń trupioblady przestał w ogóle istnieć. Faktycznie dzikie 

zwierzęta ziemi symbolizują w Starym Testamencie demony, które włóczyły się po ruinach 

miast i wyludnionych miejscach (Iz. 13,21; 34,11-15; Jer. 50,39-40; Obj. 18,2). 

Przy końcu historii świata, kiedy to wszystkie narody upadną przed mocą „kobiety” – 

upadłego Kościoła - która zasiada na bestii, a którą Jan rozpoznał jako powracającą – gdyż 

udała się ona na pustynię – stanie się ona ponownie „domem demonów i schronieniem 

wszelkiego ducha nieczystego, i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego” 

(Obj. 18,2-3). 

Zerwanie piątej pieczęci: A gdy otworzył piątą pieczęć, ujrzałem pod ołtarzem dusze 

zabitych (na ofiarę) z powodu Słowa Bożego i z powodu świadectwa, które mieli. I krzyknęli 

donośnym głosem: Kiedy Władco święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i 

pomścisz[36] krew naszą od zamieszkujących na ziemi? I dano każdemu z nich szatę białą, i 

powiedziano im, aby odpoczęli jeszcze czas mały, aż dopełnią się (czas) i współsłudzy i 

bracia ich, którzy mieli być zabici jak i oni. 

Do tego momentu historia Kościoła chrześcijańskiego przedstawiona została w symbolach 

następujących kolejno po sobie koni. Ich kolor ulegał zmianie podczas kolejnych odsłon. W 

czasie tej swoistej „ewolucji” wielu oddanych Bogu ludzi przypłaciło swoją przynależność do 

Chrystusa życiem. Ginęli oni z powodu swojej wierności „Słowu Bożemu” oraz „świadectwu, 

które mieli”. 

Aby prawidłowo zrozumieć tę niewątpliwie symboliczną wizję, musimy ponownie odwołać się 

do Starego Testamentu oraz zapisanej tam historii Kaina i Abla. Po zabójstwie Abla, Bóg 

zwrócił się do Kaina z następującymi słowami: „Cóżeś to uczynił? Głos krwi brata 

twego woła do mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę 

swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego” (1Mojż. 4,10-11). W obrazie tym mamy do 

czynienia z kolejną personifikacją. Podobnie jak ziemia nie ma paszczy, tak i krew nie może 

wołać. Krew jest tutaj symbolem odebranego życia (3Mojż. 17,11), które domaga się 

sprawiedliwości oraz zadośćuczynienia, a więc i sądu. 

Zgodnie z 1Mojż. 9,4-6, Bóg będzie żądał krwi od każdego człowieka („to jest dusz waszych”). 

W tym fragmencie krew nazwana została duszą. Tak jak krew ofiar starotestamentowych 

była wylewana u podstawy ołtarza[37], tak dusze zabitych znalazły się pod ołtarzem w postaci 

ich przelanej krwi[38]. Prześladowani za wiarę chrześcijanie uważali siebie za owce ofiarne, 

gotowe w każdej chwili dolać swą krew do ofiar i obrzędu ofiarniczego (Rzym. 8,35-37). 
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Wizja piątej pieczęci koncentruje się na wołaniu zabitych: „Kiedyż, Panie święty i 

prawdziwy rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą?”. Ich krew [życie] została zachowana 

aż do dnia, kiedy „przyszedł Sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane świętym 

Najwyższego” (Dan. 7,22). Na tej podstawie każdemu z wierzących przyznano białą szatę. 

Oznacza to dla nich wyrok uniewinniający przyznany im w wyniku już rozpoczętego w 

niebie postępowania sądowego. 

Osobom tym kazano jednak jeszcze przez pewien czas poczekać z powodu resztki, która 

miała się jeszcze pojawić na arenie dziejów w ostatnich dniach historii tej ziemi. Będą to ci, 

którzy przyjmując sprawiedliwość od Boga, staną się sami zwycięzcami: „Gdyż tak mówi 

Wszechmocny Pan: Choćbym nawet zesłał na Jeruzalem moich czterech nieszczęsnych 

sędziów: miecz, głód, dzikie zwierzęta i zarazę, aby wytępić z niego ludzi i bydło, to 

jednak pozostanie w nim grono wyratowanych, którzy wyprowadzą synów i córki. A gdy 

oni wyjdą tutaj do was i wy zobaczycie ich postępowanie i ich czyny, będziecie się cieszyć z 

nieszczęścia, które zesłałem na Jeruzalem, po tym wszystkim, co na nie sprowadziłem. I będą 

was pocieszać, gdyż zobaczycie ich postępowanie i ich czyny, i poznacie, że nie daremnie 

uczyniłem to wszystko, co w nim uczyniłem - mówi Wszechmocny Pan” (Ezech. 14,21-23). 

Pieczęć ta otwiera scenę sądu, który odbywa się w niebie. Sprawiedliwym świętym 

przyznawane zostają białe szaty, o których wspominało poselstwo do zboru w Sardes, jako o 

wydarzeniu należącym do niedalekiej przyszłości. To wydarzenie stało się rzeczywistością dla 

zboru w Filadelfii, do którego Chrystus kieruje swoje poselstwo, że przed nimi „otwarte 

drzwi”. Na uwagę zasługują tutaj dwie rzeczy: (1.) męczennicy wołają do tego, który jest 

„święty i prawdziwy” (Obj. 6,10). Z takim samym wyrażeniem mamy do czynienia właśnie w 

poselstwie do zboru w Filadelfii (Obj. 3,7). (2.) W obydwu wizjach mamy także do czynienia z 

tematem „braci” (adelfoi). 

Zerwanie szóstej pieczęci: I ujrzałem, gdy otworzył pieczęć szóstą, że trzęsienie wielkie 

powstało i słońce stało się czarne jak wór, i cały księżyc stał się jak krew, i gwiazdy nieba 

spadły na ziemię, jak drzewo figowe zrzuca swoje figi, gdy wiatr gwałtowny nim 

wstrząśnie. I niebo oddzielone zostało jak zwój, który się zwija, i wszystkie góry i wyspy 

poruszone zostały. A królowie ziemi i możnowładcy, i tysięcznicy, i bogacze, i silni, i 

wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach gór. I mówili górom i 

skałom: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem siedzącego na tronie, i 

od gniewu Baranka, bo nastał dzień wielki gniewu ich, i kto może się ostać? 

Dzień ostatecznego wyzwolenia i oswobodzenia Kościoła Bożego jest jednocześnie dniem 

gniewu Bożego na Jego nieprzyjaciołach. Wydarzenie to obejmuje cały świat. Gniew Boży 

zwraca się przeciwko całej ziemi i nawiedza ją w sposób totalny. 

Mamy tutaj opisane trzęsienie ziemi, zaćmienie słońca, księżyc przyjmuje barwę krwi, 

spadają gwiazdy, góry przewracają się, a wyspy znikają (Iz. 13,9-13). Zmienia się język 

poselstwa z symbolicznego na dosłowny. Wszystko to, co zostało opisane w szóstej pieczęci, 

zwiastuje POWRÓT CHRYSTUSA. Nadnaturalne zjawiska szóstej pieczęci przypominają nam 
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mozaikę starotestamentowych proroctw: „Kto się ostoi przed Jego srogością?... skały 

rozpadają się przed Nim. Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku; on zna tych, którzy mu 

ufają (Nah. 1,6-7; Mal. 3,2-3). Jest to odpowiedź na wołanie męczenników, aby Bóg „osądził 

mieszkańców ziemi i pomścił ich śmierć”. 

Szósta pieczęć zwiastuje powrót Chrystusa i odpowiada siódmemu i ostatniemu zborowi - 

Laodycei. Stan tego zboru nie jest jednak zadowalający, bowiem jego wyznawcy nie wydają się 

być gotowymi na spotkanie ze swoim Panem. Ziemski okrzyk bezbożnych związany jest z 

ustaleniem tożsamości tych, którzy będą mogli jednak się ostać przed tronem oraz przed 

gniewem Baranka. Panujący i poddani, wielcy i mali, prości i wykształceni, wszyscy próbują 

ukryć się przed Jego obliczem. Wszyscy, którzy wzgardzili łaską Boga, odczuwają przerażenie. 

To przerażenie rodzi właśnie pytanie: „Kto może się ostać” przed Jego gniewem? 

Odpowiedzią na to pytanie jest kolejny rozdział Księgi Objawienia. 

Pieczętowanie - Obj. 7,1-17 

Po tym ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi, 

trzymających cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na 

żadne drzewo. 

W wierszu tym mamy do czynienia z potrójnym zastosowaniem cyfry 4 (czterech aniołów, 

cztery narożniki ziemi i cztery wiatry). Obraz ten przedstawia ziemię jako płaską 

powierzchnię z czterema jej narożnikami, tak jak to sobie wyobrażali starożytni[39]. Na 

każdym z narożników stoi anioł powstrzymujący wiatr nieszczęścia. Wiatry symbolizują w 

Piśmie Świętym wojny, zawieruchy i niepokoje (Dan. 7,2; Jer. 25,31-34; 51,1.2.11). 

Starożytni wierzyli, że aniołowie kierują siłami natury (Obj. 14,18). Nieszczęście, pojawiające 

się ze wszystkich czterech stron jednocześnie, oznaczało zagrożenie dla całego świata. 

Ziemia i morze to bez trudu rozumiana metafora określająca cały zamieszkały świat (Obj. 

10,1-2). Z kolei drzewa symbolizują ludzi wierzących (Ps. 1,3; Łuk. 23,31; zob. Rzym 11,17-

24)[40]. 

Ujrzałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga 

żywego i krzyknął głosem donośnym czterem aniołom, którym zezwolono uczynić szkodę 

ziemi i morzu, mówiąc: Nie czyńcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż 

opieczętujemy sługi Boga naszego na czołach ich. 

Aniołom tym „zezwolono uczynić szkodę ziemi i morzu”, co oznacza, iż przygotowywali się 

oni do uwolnienia czterech wiatrów ziemi. Kiedy jednak wiatry te oddane zostały do ich 

dyspozycji, wówczas pojawił się inny anioł „wstępujący od wschodu”, który był w 

posiadaniu pieczęci Bożej, i który wołał do owych czterech aniołów, by nie zezwolili, aby 

jakikolwiek sąd spadł na ziemię, dopóki dzieło pieczętowania ludu Bożego nie zostanie 

zakończone. 



113 
 

Obraz ten zaczerpnięty został z Księgi Ezechiela. Pieczętowanie miało tam bezpośredni 

związek z sądem nad Izraelem. Ponieważ wydanie wyroku wymagało rozpatrzenia każdego 

przypadku indywidualnie na sesji sądowej, Bóg rozpoczął dochodzenie, zasiadając na tronie 

sędziego w jerozolimskiej świątyni (Ezech. 8,1-11,23). W czasie tego sądu anioł, wyposażony w 

przybory do pisania, czynił za ich pomocą znak na czołach ludzi, oddzielając w ten sposób 

prawych od niegodziwych (Ezech. 9,4). Po przebadaniu każdego przypadku (Ezech. 10,4.19; 

11,22-25), Bóg opuścił miasto, czyniąc je obiektem swojego gniewu. 

Pieczęć opisana przez Jana również ma zidentyfikować tych, którzy należą do Boga. Ona 

czyni ich Jego nabytą własnością (1Kor. 6,20). W tym przypadku pieczęć ta oznacza życie i 

przynależność. Komentując te wiersze H. K. LaRondelle ostrzega, abyśmy nigdy nie 

zapomnieli, że pieczętowanie w Piśmie Świętym odnosi się do dwóch doświadczeń: „Istnieje 

realne niebezpieczeństwo pomieszania apokaliptycznej pieczęci Bożej czasu końca z pieczęcią 

ewangelii, którą wszyscy chrześcijanie otrzymują, gdy zaczynają wierzyć Chrystusowi i 

dochodzą do zjednoczenia z Nim w chrzcie”[41]. W rzeczywistości tylko ci, którzy otrzymali 

pieczęć ewangelii z wiary, otrzymają ochronną apokaliptyczną pieczęć na końcowy czas 

gniewu. W tym przypadku pieczęć odciskana jest na czole. Jest ona znakiem przynależności 

do Boga. „Z pewnością jest to duchowy fakt a nie widoczne cielesne zjawisko”[42]. Takie 

zrozumienie miał także apostoł Paweł, pisząc: „Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, 

a ma tę pieczęć na sobie: Zna Pan tych, którzy są Jego” (2Tym. 2,19). 

I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych 

z każdego plemienia synów Izraela: 

 - z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, 

 - z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, 

 - z plemienia Gada dwanaście tysięcy, 

 - z plemienia Asera dwanaście tysięcy, 

 - z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, 

 - z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy, 

 - z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, 

 - z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, 

 - z plemienia Issachara dwanaście tysięcy, 

 - z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, 

 - z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, 

 - z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych. 

  

Jedynie 144 000 otrzyma tę szczególną apokaliptyczną pieczęć Bożą, daną im na czas gniewu. 

Lista wymienionych pokoleń świadczy o tym, że liczba ta jest liczbą symboliczną. Nie 

wszystkie bowiem pokolenia Izraela zostały na niej wymienione. Dan, który należał bez 

wątpienia do dwunastu pokoleń Izraela, został jednak pominięty. W rabinicznym nauczaniu 

Dan popadł w bałwochwalstwo i taki jest prawdopodobnie powód jego wyłączenia. Brakuje 
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również pokolenia Efraima, który stał się symbolem odstępstwa i również został pominięty. 

Wymienione z kolei zostało pokolenie Józefa, który nie zaliczał się do dwunastu pokoleń 

Izraela. Czy w takiej sytuacji może chodzić jedynie o literalny Izrael? Wiemy już przecież, że 

„nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz (…), ale ten jest Żydem, który jest nim 

wewnętrznie” (Rzym. 3,28-29). 

Ponieważ owe 144 000 są odpowiedzią na pytanie: „Któż może się ostać?”, niewątpliwie 

muszą tworzyć grupę ludzi, stanowiących ostatnie pokolenie żyjących na ziemi, które zostanie 

zachowane przy życiu w czasie ostatecznego jej zniszczenia (Ezech. 9,6). Nie wiemy obecnie, 

kto stanowić będzie tę grupę. 

„Nie jest wolą Jego [Boga], aby lud Boży wdawał się w polemikę odnośnie zagadnień, które w 

żaden sposób nie pomogą mu do duchowego wzrostu, takich na przykład jak, kto stanowi 

grupę 144 000. Ci, którzy stanowią wybranych Bożych niedługo dowiedzą się tego bez 

dociekania”[43]. 

Chociaż nie wiemy, kto należeć będzie do grona 144 000, możemy jednak bliżej określić to, 

jakimi będą ci ludzie. Odpowiedź na to pytanie zapisana została w Obj. 14,1-5: „I widziałem, a 

oto Baranek stał na górze Syjon, a wraz z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy 

mieli wypisane Jego imię na czole i imię jego Ojca. I usłyszałem głos z nieba jakby 

szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu; a głos, który usłyszałem, brzmiał jak 

dźwięki harfiarzy, grających na swoich harfach. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed 

czterema postaciami i przed starszymi; i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto 

czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy się nie 

skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. 

Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka. I w ustach 

ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy.” 

Jak wynika z powyższego fragmentu, zbawieni znajdujący się w grupie 144 000 są już 

zapieczętowani. Pieczęcią tą jest imię Baranka oraz imię Jego Ojca wypisane na ich czołach 

(patrz poselstwo do zboru w Filadelfii - Obj. 3,12). Imię w Piśmie Świętym 

symbolizuje charakter (2Mojż. 33,18-19; 34,5-7). Za sprawą Ducha Świętego, ci ludzie 

wejdą w posiadanie takiego charakteru, jaki posiada Bóg Ojciec oraz Jezus Chrystus. To 

sprawi, że będą „bez skazy”. 

Stwierdzenie, że w ich „ustach nie znaleziono kłamstwa” sugeruje, że przegląd dokonany na 

sądzie Bożym potwierdził cechy ich charakteru. Greckie słowo amomos, przetłumaczone jako 

„bez skazy”, określa także ich czystość w sensie moralnym oraz w sensie religijnym (Efez. 

5,25-27). 

Zostali oni „nabyci” (gr. – agorazo) przez Baranka, co symbolizuje wykupienie ich z grzechu. 

Grupa ta stoi nieskazitelna, bez winy, jak czysta panna przed Chrystusem. Pismo Święte 

nazywa ich także greckim słowem aparche, które pochodzi od słowa apo, oznaczającego coś 

oddzielonego, i arche, „pierwsze miejsce” albo „zaszczytne”[44]. W większości tłumaczeń 
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oddane jest ono jako pierwociny i odnosi się do tych, którzy mają udział w głównych 

żniwach w czasie powrotu Chrystusa. Ponieważ zostali oni jako żywi przeniesieni do nieba, 

uważani są za pierwociny dla Boga i dla Baranka. R. H. Chaeles zauważa, że słowo to ma 

ofiarniczy charakter i może być tłumaczone jako „dar”, albo „ofiara”. 

Ich pieśń jest niewątpliwie wyrazem przeżytych wcześniej doświadczeń. 

Po tym ujrzałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i 

plemion, i ludów, i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty 

białe, z palmami w rękach ich. I wołali głosem wielkim, mówiąc: Wybawienie nasze u Boga 

naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka. A wszyscy aniołowie, którzy stali wokoło tronu 

i starszych, i czterech istot żywych upadli przed tronem na twarze swoje, i oddali pokłon 

Bogu, mówiąc: Amen! Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i 

moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. 

Po zapoznaniu się z grupą 144 000, Jan opisuje wielki tłum stojący przed tronem Bożym. 

Niektórzy uważają, że ten nieprzeliczony tłum stanowią wszyscy wierzący z każdego wieku, 

którzy będą zbawieni. Ich zdaniem są oni ową niepełną grupą z piątej pieczęci, która 

ostatecznie ma zostać uzupełniona o 144 000 i w ten sposób utworzyć pełną liczbę 

zbawionych. Inni są zdania, że wielki tłum to inna nazwa 144 000. Jeszcze inni uważają, że 

wielki tłum stanowią ci, którzy zostaną nawróceni za sprawą 144 000. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że kontekst siódmego rozdziału Księgi Objawienia związany 

jest bezpośrednio z pieczętowaniem i z grupą 144 000. Poza tym Obj. 7,14 oświadcza, 

że wielki tłum to ci, którzy wyszli z wielkiego ucisku, nie mogą zatem stanowić grupy 

zbawionych ze wszystkich wieków. Oni doświadczyli zwycięstwa w Chrystusie w ostatnich 

dniach historii ziemi. Pochodzą z „każdego narodu i plemion, i ludów, i języków”, co może 

wskazywać, że są to ci, którzy odpowiedzieli na poselstwo trzeciego anioła, zwiastowane 

przecież „wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom” (Obj. 14,6; patrz Obj. 10,10-

11). 

Wszyscy oni odziani są w „białe szaty”, a więc w sprawiedliwość Chrystusa. Tylko Jego 

sprawiedliwość pozwala im znaleźć się przed tronem Bożym. Po drugie, trzymane przez nich 

gałęzie palmowe, wskazują na Święto Namiotów, najradośniejsze święto w rocznym cyklu 

świąt izraelskich. 

I odezwał się jeden ze starszych mówiąc mi: Kim są ci odziani w szaty białe i skąd przyszli? 

I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. I powiedział mi: To są ci, którzy przychodzą z ucisku 

wielkiego i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka. Dlatego są przed tronem 

Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni [45] jego, a siedzący na tronie, rozbije 

namiot nad nimi. Nie będą głodować już, ani nie będą pragnąć już, i nie padnie na nich 

słońce ani żaden upał, ponieważ Baranek, który jest pośrodku tronu, będzie ich pasł i 

prowadził ich do źródeł żywych wód. I otrze Bóg każdą łzę z oczu ich. 
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Jeden ze starszych zadaje Janowi pytanie: „Skąd pochodzą ci ludzie?”. Na odpowiedź Jana: 

„Panie, ty wiesz”, kontynuuje on: „To są ci, którzy przyszli z ucisku wielkiego; wyprali 

szaty swoje i wybielili je we krwi Baranka”. Ich grzechy zostały wymazane z niebiańskich 

sprawozdań podczas sądu. W ten sposób oni „wyprali swoje szaty… we krwi Baranka”. W 

związku z tym ich otwarte świadectwo doskonale zgadza się z tym, znajdującym się w niebie. 

W tym końcowym okresie, ostatek Boga musi mieć pieczęć na swoich czołach (Obj. 7,1-4). 

Muszą być zapieczętowani tak, aby ich autentyczność nie była już dłużej kwestionowana. 

Świadectwo tej grupy ludzi zostanie w ostateczności uznane i orzeczone za zgodne z Księgą 

Prawa. Kiedy dzieło to zostanie dopełnione, oni nigdy więcej nie „opuszczą” Bożej świątyni. 

Już nigdy nie będą przechodzić przez podobne doświadczenie. Są od niego wybawieni, a 

Baranek stanie się ich Pasterzem, który będzie ich chronił. 

Zerwanie siódmej pieczęci: I kiedy otworzył pieczęć siódmą, nastało milczenie w niebie 

na około pół godziny. 

Pierwsze sześć pieczęci odnosiło się do wydarzeń, mających miejsce na ziemi, jednak siódma 

pieczęć przenosi nas z powrotem do nieba. Po wojnach, ryku dzikich zwierząt, krzyku ludzi i 

szaleństwie żywiołów nagle zapada zupełna cisza. 

Wraz z otwarciem siódmej pieczęci, służba Baranka w miejscu najświętszym dobiegła końca. 

Jezus posiada obecnie otwartą księgę, która uznaje Go za Króla i daje Mu prawo do 

nagrodzenia swego ludu nieśmiertelnością. Nadszedł także czas pomsty męczenników Jezusa. 

Kiedy Jan przedstawia zawartość każdej z pieczęci, mówi: „widziałem”, „zobaczyłem” i 

„słyszałem”. W kilku przypadkach mówi to w odpowiedzi na zaproszenie jednej z żywych 

istot, aby podszedł i zobaczył. Można stąd wywnioskować, że kiedy Chrystus otwiera siódmą 

pieczęć, cisza w niebie nie stanowi zawartości pieczęci, ale jedynie objawia uczucie powagi, 

które w tym momencie cechuje niebiański trybunał. Tak jak zaproszenie czterech żywych 

istot, aby podejść i zobaczyć sceny przedstawione w pieczęciach, nie stanowi zawartości 

pieczęci (Obj. 6,1.3.5.7), tak cisza cechująca trybunał nie jest częścią samej pieczęci. 

Zdjęcie siódmej pieczęci ujawnia wreszcie treść zwoju. Wielki oryginał prawa nie jest już 

dłużej trzymany opieczętowanym w tajemnicy (5Mojż. 32,34), oczekując dnia 

uwierzytelnienia, gdyż dzień ten właśnie nadszedł. Nikt nie może obecnie zaprzeczyć prawu 

Chrystusa do oddania zapłaty dziedzicom Jego królestwa, ani autentyczności werdyktu, który 

trybunał orzekł na korzyść świętych (Dan. 7,22), ani Jego prawu do zniszczenia buntowników, 

ani nawet Jego prawu do panowania. To uroczyste wydarzenie opisane jest przez krótką, ale 

znaczącą ciszę. Cisza ta zostanie przerwana dźwiękiem siedmiu trąb. 

Cisza jest często odnotowywana w Starym Testamencie jako wstęp do Bożego sądu nad 

wrogami Jego ludu: „Ucisz się przed obliczem panującego Pana, gdyż bliski jest dzień Pański” 

(Sof. 1,7; także Iz. 41,1). Douglas Ezell uważa, że jest to czas, kiedy lud Boży oczekiwał kapłana 
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aż wyjdzie ze świątyni po złożeniu ofiary z kadzidła, gdzie wchodził poprzedzony dęciem w 

trąby przez kapłanów. 

Jak należy rozumieć określenie „około pół godziny”? W proroczym języku, w którym dzień 

oznacza rzeczywisty rok, byłby to jeden tydzień. Historia tego świata zakończy się tak, jak się 

rozpoczęła, w ciągu jednego tygodnia. 

SCHEMAT GRAFICZNY SIEDMIU ZBORÓW I PIECZĘCI 

 

  

http://poznan.adwentysci.org/wp-content/uploads/2014/06/siedem_zborow_i_pieczeci.png
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[1] Pierwsza wizja postrzegana jest bowiem, jako mająca miejsce na ziemi, a druga, jako 

mająca miejsce w niebie, bez czasowego ich następstwa. 

[2] W Objawieniu inauguracyjna intronizacja Jezusa w niebiańskiej świątyni pojawia się 

jedynie w poselstwie do Laodycei (Obj. 3,21). Jezus obwieszcza tam, że „zasiadł” wraz ze 

swoim „Ojcem na Jego tronie” (Obj. 3,21). 

[3] Tron jest kluczowym słowem czwartego rozdziału. Pojawia się ono w tym rozdziale aż 14 

razy. 

[4] Dan. 7,9-10.13-14.18.22.26-27; G. K. Beale, The use of Daniel In Jewish Apocalyptic 

Literature and In the Revelation of ST. John, s. 181-185, przedstawia, że struktura 

niebiańskiej wizji dworu sędziowskiego z Obj. 4-5 oparta jest na strukturze niebiańskiej wizji 

sądu z Dan. 7. 

[5] W. L. Tucker, Studies in Revelation. An Expositional Commentary, s. 91-92: „Księga 

Objawienia jest ‘księgą sądu’, ona jest ‘salą tronową Biblii’, ona otwiera się ‘z tronem’ i 

zamyka się ‘z tronem’ (Obj. 1,4: 22,3). Tron ten wskazuje na godzinę sądu”. 

[6] A. Morris, The Revelation of St. John, s. 87. 

[7] Starsi, o których mowa będzie poniżej, nie są duchami sprawiedliwych uczynione 

doskonałymi, ale są zidentyfikowani z nimi i ich reprezentują. Duchy sprawiedliwych są 

zapisane w księdze, która jest przedmiotem analizy niebiańskiego sądu, a ich świadectwo 

zostało przedstawione w żywy sposób w piątej pieczęci (Obj. 6,9-11). 

[8] Słowo presbitero, „starszy”, nie tyle wskazuje tutaj na wiek, ile raczej na 

funkcję. Prezbiterami we wczesnym Kościele byli również ludzie młodzi (1Tym. 4,12.14). 

[9] A. R. Treiyer , The Day of atonement…, s. 529-530. 

[10] J. B. Doukhan, Kod Apokalipsy, s. 53. 

[11] Jon Paulien łączy stefanoi ze zwycięstwem a diademos interpretuje jako symbol 

królestwa lub sądu. Jednak w niektórych przypadkach, stefanos użyte zostało jako 

synonim diadema (Ezech. 21,26; porównać z Obj. 14,14 = stefanou z 19,21 = diadema; oba 

odnoszą się do Chrystusa podczas Jego drugiego przyjścia). Stefanos jest także użyte w 

odniesieniu do korony króla Rabby, który został pokonany przez Dawida (1Kron. 20,2) i do 

korony cierniowej włożonej na głowę Jezusa (Mat. 27,29; Mar. 15,17; Jan 19,2.5, etc). 

[12] Patrz Mat. 18,10; Jan 15,26; 16,13-14; 14,16-17.26; 1Jan 5,6-12, etc. 

[13] Niektórzy uważają, że podobne do opisanego przez Jana szafirowe chodniki ozdabiały w 

starożytności miejsca, gdzie stały trony królów. 



119 
 

[14] A. Bullón, Trzecie tysiąclecie, s. 110. 

[15] G. E. Ladd, A Commentary on the Revelation of John, s. 77. 

[16] Postacie czterech serafów z Obj. 4,6-9; 5,6.8-10.14 ukazują się ponownie w Obj. 6,1-8; 

7,11; 14,3; 15,7 i 19,4. 

[17] K. A. Strand, Interpreting the Book of Revelation. Hermeneutical Guidelines, with brief 

Introduction to Literary Analysis, s. 55. 

[18] Idea dziedzictwa ma biblijne podstawy (Jer. 32). C. M. Maxwell, God Cares, The 

Message of Revelation for boy and your Family, s. 211-212,. 

[19] Zwój Pięcioksięgu, zapisany po obu stronach, można zobaczyć w książce F. B. 

Hueya, The Zondervan Pictoral Encyklopedia of the Bible, vol. V, s. 314-315. Litery na 

zewnątrz są większe niż te, które są wewnątrz. 

[20] Temat dziedzictwa ma swoje szczególne miejsce w Pięcioksięgu, jak również w pozostałej 

części Biblii. 

[21] M. Ford, Revelation, s. 92. 

[22] Patrz Hebr. 7,22; 8,8; 9,23; 10,28-29; 12,18.22-27, etc. 

[23] J. Valentine, Theological aspects of the temple motif In the Old testament and 

Revelation, s. 335-336. 

[24] E. G. White, List 65, 1898. 

[25] T. F. Glasson, Revelation of John, s. 40; „Podczas gdy Paweł w Liście do Hebrajczyków 

próbował udowadniać, że Jezus, pomimo tego że był Synem Dawida, był wypełnieniem 

kapłańskich typów synów Aarona (Hebr. 7), Jan widzi w Jezusie wypełnienie typu instytucji 

królestwa Dawidowego, co nie przeszkadza Mu, aby wchodzić do świątyni, do Miejsca 

Najświętszego, jak to czynił najwyższy kapłan każdego roku w ziemskiej świątyni.” [A. R. 

Treiyer, The Day of Atonement…, s. 473-474]. 

[26] E. G. White, Desire of Ages, 739-740. 

[27] Miriada – dziesięć tysięcy. 

[28] E. G. White, Wielki Bój, s. 667. 

[29] Objawienie 12,3 jest jedynym miejscem w Objawieniu, poza drugą pieczęcią, gdzie 

jeszcze raz użyto słowa pyrros na określenie koloru zwierzęcia – bestii, którą opisano smoka. 
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On ma właśnie kolor pyrros. Kościół na przestrzeni wieków ulega degradacji. Z czystości 

Chrystusowej przechodzi w kolorystkę smoka. 

[30] E. G. White, Wielki Bój, s. 34. 

[31] J. B Doukhan, Kod Apokalipsy, s. 61. 

[32] A. Bullón, Trzecie tysiąclecie, s. 40. 

[33] „Prawdopodobnie więcej chrześcijan zostało wymordowanych przez chrześcijan w tych 

dwóch latach (342-343) niż w czasie wszystkich prześladowań chrześcijan przez pogan na 

przestrzeni historii Rzymu” [W. Duran, The Age of Faith, s. 8]. 

[34] W. Barcley, The Revelation of John, vol. I, s. 8. 

[35] P. Prigent, L’Apocalypse de Saint Jean, s. 111. 

[36] „Wymierzysz słuszną karę”, albo „weźmiesz w obronę”. 

[37] J. Paulien, Decoding Revelation’s Trumpets, 315-318, uważa, że ołtarz przedstawiony w 

piątej pieczęci jest ołtarzem całopalnym, ponieważ krew ofiar była wylewana u podstawy tego 

ołtarza w ziemskiej świątyni. R. H Charles zauważa jednak, że w piątej pieczęci nie występuje 

słowo ekceho, które umożliwiałoby połączenie męczenników z zewnętrznym ołtarzem. Oni 

płaczą „przed (hupokato) ołtarzem”, a nie „na powierzchni (basin) ołtarza”. Oba te greckie 

terminy różnią się od siebie. Jego zdaniem żydowski zwrot „przed ołtarzem” musi mieć do 

czynienia z niebiańskim ołtarzem, co jest równoznaczne z podobnym wyrażeniem: „przed 

tronem chwały”. „Dusze sprawiedliwych są zachowane przed tronem chwały” Shabb. 152b. 

„Ten który został pogrzebany w Ziemi Izraela, jest jak gdyby pogrzebany przed (niebiańskim) 

ołtarzem, a ten który jest pogrzebany przed (niebiańskim) ołtarzem, jest jak gdyby 

pogrzebany przed (niebiańskim) tronem chwały”, Abboth R. Natan 26. [R. H. Charles, A 

Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of ST. John, s. 173. 

[38] R. H. Charles, A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of ST. John, s. 

173. 

[39] Według starożytnych babilońskich wierzeń udokumentowanych w zaratusztrańskim 

komentarzu Awesty wielki bóg umieścił czterech niebiańskich strażników na czterech 

narożnikach nieba, ponad wszystkimi ciałami niebieskimi [A. Barnes, Notes on the Book of 

Daniel, s. 213]. 

[40] R. C. Nadem, The Lamb among the Beasts, s. 125. 

[41] H. K. LaRondelle, Chariots of Salvation, s. 169. 

[42] A. Laad, Commentary on the Revelation of John, s. 12. 
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[43] E. G. White, Suplement Material Obj. 14,1-4 – cyt. A. Godek, Apokalipsa, s. 93. 

[44] G. V. Wigram, Analytical Greek Lexicon, s. 39. 

[45] Naos 
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7. Chrystus i złota kadzielnica 

Wizja wstępna, będącą zarówno początkiem jak, i osią poselstwa siedmiu trąb, opisuje 

wstawienniczą służbę kapłańską Chrystusa przed złotym ołtarzem, aż do jej zakończenia. 

Dowiedziono bowiem, że rzucenie kadzielnicy (Obj.8,5) przedstawia zamknięcie czasu łaski. 

Scena przedstawiająca tron niebiański występuje tu w podobny sposób, jak w przypadku wizji 

wstępnej do poselstwa siedmiu pieczęci z Obj.4-5. 

Wstęp do siedmiu trąb - Obj. 8,2-6 

Każda wizja wstępna stanowi inscenizację dla dalszych wydarzeń i pozostaje czynna w tle aż 

do ich zakończenia. Ponieważ jest to tak oczywiste w przypadku poprzednich wizji, dlatego 

Objawienie 8,2-6 nie powinno stanowić tutaj wyjątku. Jan pragnie, aby czytelnik ujrzał, że  

wstawiennictwo przy złotym ołtarzu jest dostępne aż do chwili, gdy zabrzmi siódma trąba, 

prowadząca do dokonania się „tajemnicy Bożej” (Obj. 10,7), która zamyka głoszenie ewangelii 

(Rzym. 16,25-27; Efez. 3,2-7; 6,19). 

I ujrzałem siedmiu aniołów, którzy stali przed Bogiem, i dano im siedem trąb. I przyszedł 

inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając kadzielnicę złotą, i dano mu wiele kadzideł, aby je 

dał z modlitwami wszystkich świętych na ołtarz złoty przed tronem. I wstąpił dym 

kadzideł z modlitwami świętych z ręki anioła przed Bogiem. 

Tak jak wcześniej to dwudziestu czterech starszych trzymało „złote czasze pełne kadzidła, a 

były to modlitwy świętych” (Obj. 5,8), tak teraz Jan widzi anioła, „który miał złotą 

kadzielnicę” i stanął przy ołtarzu: „I dano mu kadzidło, aby je ofiarować wraz z 

modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem”. Błagania zanoszone 

przez zamęczonych „pod ołtarzem” świętych zostały przedstawione w piątej pieczęci (Obj. 

6,9-10). Ich wołania o Bożą pomstę z powodu wyrządzonej im niesprawiedliwości są 

błaganiem o to, aby Bóg wspomniał na przymierze, jakie zawarł ze swoim Kościołem i prośbą 

o jego urzeczywistnienie. 

Chociaż modlitwy wszystkich świętych wznoszą się bezpośrednio do Boga, to niezbędnie 

potrzebują „kadzidła” z Bożego ołtarza. To kadzidło reprezentuje Bożą łaskę dla naszych 

grzechów. Jan mówi o Chrystusie: „On jest hilasmos [przebłaganiem, ofiarą 

zadośćuczynienia] za nasze grzechy” (1Jan 2,2 oraz 4,10). 

A anioł wziął kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza, i rzucił na ziemię. I stały się 

grzmoty i głosy, i błyskawice, i trzęsienie. A siedmiu aniołów, mających siedem trąb, 

przygotowali się, aby zatrąbić. 

Wstępna wizja kończy się sceną, która przedstawia wygaśnięcie służby przymierza, z 

następującą po niej karą ognia, spadającego z ołtarza na ziemię przy udziale grzmotów, 

błyskawic i trzęsienia ziemi. Głównym przesłaniem tej wizji jest zapewnienie, że służba 

miłosierdzia w pewnym momencie dobiegnie końca. 
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W końcowej scenie anioł nie używa już bowiem dłużej kadzielnicy dla celów wstawienniczych, 

lecz do sądu. Uderzające podobieństwo odnaleźć możemy w Księdze Ezechiela, gdzie prorok 

opisuje przekleństwo, spadające na niepokutującą Jerozolimę: „I rzekł Bóg do męża, 

odzianego w lnianą szatę, tak: Wejdź między koła pod cherubami i napełnij swoje garście 

rozżarzonymi węglami spod cherubów, i rozrzuć po mieście” (Ezech. 10,2). 

Siedem trąb - Obj.8,7-12 

Chociaż trąb używano przy różnych okazjach, to jednak najczęściej były one kojarzone 

z dniem Pana (Joel 2,1.15; Zach. 9,14). W księdze Sofoniasza „wielki dzień Pański” 

nazwano „dniem trąby i okrzyku wojennego” (Sof. 1,14-16). W liturgii 

starotestamentowej czas ten symbolizowany był przez Dzień Pojednania, najważniejsze 

święto w Izraelu[1]. 

Święto Trąbienia przygotowywało lud Boży na ten dzień i było uroczystym wezwaniem dla 

całego Izraela, aby przygotowali się na spotkanie ze swoim Bogiem. 

Podobnie jak w przypadku pieczęci, także i w poselstwie siedmiu trąb pierwsze cztery trąby są 

jedynie przedstawieniem wydarzeń w krótkim ich zarysie. W pieczęciach, pierwsze cztery idą 

w naturalny sposób razem, dlatego każda z nich posługuje się symbolem konia. Ostatnie trzy 

mają już zupełnie inny symbolizm. Podobnie i trąby, pierwsze cztery postępują razem, 

podczas gdy ostatnie trzy nazwane zostały biadami. Staje się to wskazówką interpretacyjną 

dla tych rozdziałów. 

Pierwsza trąba: I pierwszy zatrąbił. I powstał grad i ogień zmieszane z krwią, i 

rzucone zostały na ziemię. I jedna trzecia ziemi spalona została, i jedna trzecia drzew 

spalona została, i cała trawa zielona spalona została. 

Grad w Piśmie Świętym symbolizuje zniszczenie (2Mojż. 9,18-19; Joz. 10,11 Iz. 28.17), a w 

powiązaniu z ogniem oznacza jeszcze jego spotęgowanie (2Mojż. 9,23-24; 2Sam. 22,9; Iz. 

30,30; Ezech. 13,11.13; 38,22; etc). W języku symbolicznym są to często określenia 

wykorzystywane w celu zobrazowania militarnych mocy, którymi Bóg posługuje się podczas 

sprawowania swoich sądów. Jan wykorzystał w tym fragmencie obraz zaczerpnięty z plag 

egipskich (2Mojż. 9,22-25), albowiem skutki działania tych mocy przypominają często taki 

właśnie krajobraz (Iz. 30; Ezech. 38). 

Krew jest symbolem życia, „gdyż życie ciała jest we krwi” (3Mojż. 17,11). Czyja krew została 

zmieszana wraz z gradem i ogniem? Na to pytanie odpowiemy po zinterpretowaniu 

pozostałych symboli przedstawionych w pierwszej trąbie. 

W jedenastym rozdziale Księgi Daniela odnaleźć możemy obraz świata [ziemi] podzielonego 

na trzy części: 

 a/  Król południa (w.5) - będący symbolem Egiptu  (w.8). 
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 b/  Król północy (w.6)  - reprezentowany w różnych okresach historii przez różne 

mocarstwa: Asyrię[2], Babilon, Persję, Grecję i Rzym (Jer. 1,15). 

 c/ Prześliczna ziemia (w.16) – oznaczająca Izrael (Ezech. 5,5). 

Drzewo jest w Piśmie Świętym symbolem Kościoła Bożego. W liczbie pojedynczej 

symbolizowało ono naród izraelski(Jer. 11,16; 17,7; patrz także Łuk. 13,6-9), z kolei w liczbie 

mnogiej - poszczególnych wierzących. Drzewa zielone są symbolem ludzi żywych duchowo 

(Łuk. 23.31; 1Piotr 4.17), natomiast drzewa suche lub uschłe, to symbol ludzi duchowo 

martwych: „A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona; wszelkie wiec drzewo, 

które nie wydaje owocu dobrego, zostanie wycięte i w ogień wrzucone” (Mat. 

3,7-10; patrz Iz. 56.3). 

Trawa symbolizuje występowanie życia, jak również jego znikomość (1Piotr. 1,24; Ps. 90,5.7; 

Iz. 40,6.7). Zarówno trawa, jak i drzewa w poselstwie pierwszej trąby symbolizują życie, które 

uległo zniszczeniu na skutek spadającego ognia i gradu. O ile trawa uległa całkowitemu 

zniszczeniu, to drzewa „jedynie” w trzeciej ich części. 

Bóg w Księdze Ezechiela zapowiedział dokonanie sądu nad Izraelem oraz zniszczenie 

Jerozolimy, dzieląc jej mieszkańców na trzy części: 

 1/3  spłonie w ogniu 

 1/3  zginie od miecza 

 1/3  pójdzie na wygnanie 

Obraz ten, zapożyczony przez Jana w poselstwie pierwszej trąby, stał się zapowiedzią 

ostatecznego upadku Izraela. Wszyscy ci, którzy „nie przynosili owocu”, podobnie jak owe 

uschłe drzewa mieli zginąć (Mat. 3,10; 7,19;  Jan 15,6; Iz. 10,16-19; Jer. 11,15-17; Ezech. 15,6-

8; patrz także Sędz. 9,7-15 i Jer. 4,26). Także Jerozolima miała ulec całkowitemu zniszczeniu 

tak,  jak zielona trawa. 

Zapowiedź ta stała się rzeczywistością w 70 r. n.e., kiedy to na skutek wojny prowadzonej z 

Rzymianami, zniszczone zostało miasto oraz świątynia, a życie straciło ok. 600 000 Żydów. 

Ostateczne jednak wypełnienie proroctwo to znalazło w 135 r. w powstaniu, pod wodzą Bar-

Kokby, kiedy to zabitych zostało w walce kolejnych 580 000 ludzi, nie licząc niezliczonej 

liczby tych, którzy umarli z głodu lub choroby. Cała Judea stała się wówczas pustynią[3]. 

Była to zapłata za przelaną krew wszystkich pomordowanych sług Bożych na przestrzeni całej 

historii, od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza (Mat. 

23,35.36). Była to także zapłata za krew Jezusa Chrystusa: „krew Jego na nas i na dzieci 

nasze” (Mat. 27,4.6.8.24.25; Dz. Ap. 5,28). Okrzyk ten dotarł bowiem do tronu Bożego, a 

wyrok został zapisany w niebie. Jednak była to także zapłata za krew pierwszych chrześcijan, 

tak bardzo znienawidzonych przez Żydów, o których apostoł Paweł, widząc tę ich 

zapalczywość, którą się kierowali, prześladując na każdym miejscu chrześcijan, jak i 

nieszczęścia, spadające na ten naród, napisał: „A żeby dopełnić miary grzechów swoich, 
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przeszkadzają nam w zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści. Ale gniew Boży spadł 

na nich na dobre” (1Tes. 2,16). 

Ramy czasowe poselstwa pierwszej trąby odpowiadają okresowi zboru w Efezie oraz 

początkowi zboru w Smyrnie, kiedy to Kościół Boży prześladowany był za sprawą synagogi 

żydowskiej, którą Chrystus w poselstwie do zboru w Smyrnie nazywa „synagogą szatana” 

(Obj. 2,10). Pierwsza trąba stała się ostrzeżeniem skierowanym do Kościoła, aby ten nie 

uzależniał się od judaizmu oraz od jego praktyk religijnych, które obecnie nie miały już 

jakichkolwiek wartości zbawczych. Nadszedł czas, aby je ostatecznie usunąć: „Rzekł jej Jezus: 

(…) nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci 

Ojcu (…) Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu 

cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg 

jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie” (Jan 

4,21-24). 

Druga trąba: I drugi anioł zatrąbił. I jakby góra wielka ogniem ziejąca rzucona została 

w morze. I stała się jedna trzecia morza krwią, i umarła jedna trzecia stworzeń mających 

życie w morzu, i jedna trzecia okrętów uległa zniszczeniu. 

Góra jest w Piśmie Świętym symbolem królestwa, jego władzy i panowania. Księga Izajasza 

opisuje Boga zasiadającego „na Górze Obrad” (Iz. 14,13 BT). Również szatan był do pewnego 

czasu mieszkańcem tej góry: „byłeś na świętej górze Bożej” (Ezech. 28,3-16). Kiedy jednak 

„wybuchła walka w niebie” (Obj. 12,-9) został ostatecznie z niej wypędzony (Ezech. 28,16). 

Jako buntownik i banita trafił na ziemię, gdzie udało mu się przez podstęp założyć podwaliny 

pod własne królestwo. Z czasem roztoczył on panowanie nad światem, a nawet stał się 

„bogiem tego świata” (2Kor. 4,4), panem swojej własnej „wysokiej góry” (Mat. 4,8.9). 

Pismo Święte przedstawia konflikt, jaki panuje pomiędzy Bogiem i szatanem, jako walkę 

dwóch „gór”. Kiedy starożytny Izrael opuścił Egipt, Bóg zapowiedział przez Mojżesza, że gdy 

wejdą do ziemi obiecanej, cały Izrael zgromadzi się w dolinie pomiędzy dwoma górami 

Garizim i Ebal (5Mojż. 27,11.12). Tam miano odczytać wszystkie słowa zakonu Mojżesza, 

błogosławieństwa z góry Garizim, zaś przekleństwa z góry Ebal (Joz. 8.33-35). 

Góra Garizim była symbolem Bożego królestwa, skąd pochodzi wszelkie błogosławieństwo 

(Iz. 2,2.3), z kolei góra Ebal to symbol królestwa szatana, skąd bierze początek wszelkie 

przekleństwo, jakie nawiedza ludzkość. Z tej góry miano bowiem przeklinać Izraela (5Mojż. 

27,13). 

Kiedy apostoł Jan w drugiej trąbie opisuje górę ziejącą ogniem, zapożycza ten obraz z Księgi 

Jeremiasza: „Oto Ja wystąpię przeciwko tobie, góro zniszczenia – mówi Pan – która 

zniszczyłaś całą ziemię; i wyciągnę moją rękę przeciwko tobie i strącę cię ze skał, i zamienię 

cię w górę płonącą” (Jer. 51,25). Słowa te w swoim pierwotnym znaczeniu odnosiły się do 

starożytnego Babilonu (w. 24), który jest tutaj symbolem królestwa szatana. 
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W czasach zburzenia Jerozolimy ową „górą ziejącą ogniem” (Obj. 8,8), „tronem szatana” 

(Obj. 2,13), niechlubną spuścizną Babilonu lub inaczej duchowym Babilonem (1Piotr 5,13)[4], 

było imperium rzymskie. „Po siedemdziesiątym roku, tak Żydzi jak i chrześcijanie widzieli w 

imperium rzymskim nowy ‘Babilon’, ponieważ Rzym, podobnie jak Babilon, zniszczył 

świątynię w Jerozolimie”[5]. Apostoł Piotr w swoim liście używa zwrotu Babilon jako 

krytycznej nazwy dla Rzymu. „Trudno spodziewać się, by Piotr mógł pisać swój list 

rzeczywiście z Babilonu, stolicy dawnego imperium Chaldejczyków. ‘Babilon’ miał w zamyśle 

Piotra posłużyć jako alegoryczne określenie Rzymu, ciemiężcy nowego Izraela”[6]. 

Morze w języku proroczym symbolizuje znany wówczas zamieszkały świat (Obj. 17,15; Iz. 

57,20), który w rozumieniu ludzi z tamtego okresu utożsamiany był z imperium rzymskim 

(Kol. 1,4-6). To morze istnień, jakie wchodziło w jego skład, zamieszkiwało trzy kontynenty: 

Europę, Azję i Afrykę. Jan sprawozdaje, że trzecia część tego imperium zamieniła się w krew, 

tzn. uległa zniszczeniu. 

Okręty przenoszą nas w czasy Starego Testamentu, gdzie w języku symbolicznym oznaczały 

najczęściej najeźdźców przybyłych morzem, pochodzących spoza znanego wówczas świata. 

Ich symbolika w Objawieniu zaczerpnięta została przede wszystkim z Księgi Daniela 11,30, 

gdzie mowa jest o okrętach kittyjskich (patrz także 4Mojż. 24,24). Tymi najeźdźcami okazali 

się być w odniesieniu do imperium rzymskiego barbarzyńcy, którzy przybyli ze wschodu[7]. 

Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie zostało wówczas dosłownie „zalane” przez plemiona 

pogańskie i zginęło w strasznej pożodze wojen i zniszczenia. 

Na skutek zawirowań wojennych także trzecia część owych „okrętów” uległa zniszczeniu. Były 

to plemiona Herulów, Wandalów i Ostrogotów. 

Szatanowi nie udało się zniszczyć Kościoła za pomocą prześladowań, najpierw ze strony 

Żydów, a następnie pogańskiego Rzymu. Jezus ostrzegał zbór w Smyrnie: „Nie bój się tego, co 

masz cierpieć. Oto diabeł zamierza wtrącić niektórych z was do więzienia, abyście zostali 

wypróbowani, i mieć będziecie ucisk przez ‘dziesięć’ dni”. Wielu chrześcijan przypieczętowało 

wówczas swoją wiarę śmiercią. Jednak nadszedł czas, kiedy to imperium rzymskie miało zejść 

ze sceny historii, a poselstwo drugiej trąby mówi właśnie o tym wydarzeniu. 

Trzecia trąba: I trzeci anioł zatrąbił. I spadła z nieba gwiazda wielka płonąca jak 

pochodnia, i spadła na trzecią część rzek i na źródła wód. A imię gwiazdy brzmi Piołun. I 

stała się trzecia część wód piołunem, a wielu z ludzi pomarło od wód, bo stały się gorzkie. 

Gwiazdy są w Piśmie Świętym przede wszystkim symbolem aniołów (Iz. 14,13; Obj. 1,20; 

12,4). Tak nazwani zostali: (1.) szatan: „O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu 

jutrzenki (lucyfer)” (Iz. 14,12); (2.) aniołowie, którzy pozostali wierni Bogu: „A przecież to ty 

mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże” 

(Iz. 14,13); a także (3.) ci aniołowie, którzy wzięli udział w buncie szatana: „A ogon jego zmiótł 

trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię” (Obj. 12,4). 
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Prorok Izajasz widział w widzeniu „gwiazdę”, która spadła z nieba (Iz. 14,12), a Chrystus 

zinterpretował to następująco: „Widziałem jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba” 

(Łuk. 10,18). Szatan nie jest zwykłą „gwiazdą”, ale największą z gwiazd. Jedynie jemu Pismo 

Święte mogło nadać tak wymowny tytuł jak „wielka gwiazda”. 

Pochodnia symbolizuje Słowo Boże (Ps. 119,105). Piotr pisze: „Mamy więc słowo prorockie 

jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, 

świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych 

sercach” (2Piotr 1,19-21). Ta „wielka gwiazda” płonęła niczym pochodnia. Jak wynika z tej 

wypowiedzi, jest ona także źródłem światła, podobnie jak Boże Słowo, tyle że, jak dowiemy się 

z dalszej części poselstwa, jest ona źródłem fałszywym. 

Imię tej gwiazdy brzmi bowiem Piołun. Jest to symbol goryczy, trucizny i fałszu (5Mojż. 

29,17; Jer. 9,14; 23,15). Jej upadek na wody i ich źródła sprawił, że zostały one zatrute tak, iż 

„wielu z ludzi pomarło od tych wód, dlatego że zgorzkniały” (Obj. 8,11). 

Źródła wód występują w liczbie mnogiej, ponieważ każdy wierzący, przyjmując Ducha 

Świętego do serca, staje się uczestnikiem Bożej łaski, a w ten sposób także „źródłem wody 

wytryskującej ku żywotowi wiecznemu” (Jan 4,14; Iz. 58,11). Salomon wyraża to 

następującymi słowami: „Usta sprawiedliwego są źródłem żywota” (Przyp. Sal. 10,11 BG). 

Kiedy prześladowania dobiegły końca, a ostatecznie, gdy upadło imperium rzymskie, 

chrześcijaństwo wkroczyło na dwory i pałace królów, zamieniając prostotę Chrystusa i Jego 

apostołów na okazałość i pychę pogańskich kapłanów i władców. W miejsce wymagań Bożych 

postawiono nauki i tradycje ludzkie. Niepostrzeżenie wkradły się do Kościoła 

chrześcijańskiego pogańskie zwyczaje. 

Trzecia trąba przedstawia szatana, źródło goryczy, fałszu i trucizny, który, aby utwierdzić swój 

autorytet w Kościele i w ten sposób uzyskać panowanie nad człowiekiem, doprowadził do 

braku znajomości Pisma Świętego, a ostatecznie do tego, że przestało ono być podstawą wiary 

chrześcijańskiej. Kiedy usunięto Pismo Święte, a człowiek stał się jedynym autorytetem, 

nastał czas fałszu, zwiedzenia i niesprawiedliwości. Jest to czas, który swym zasięgiem 

obejmuje poselstwo do zboru w Pergamie. 

Czwarta trąba: I czwarty anioł zatrąbił. I ugodzona została jedna trzecia słońca, i 

jedna trzecia księżyca, i jedna trzecia gwiazd, aby zaciemniona była jedna trzecia 

ich, i dzień się nie ukazał przez jedną trzecią część swoją i noc podobnie. 

Słońce, księżyc i gwiazdy, występujące razem w słowie proroczym, były od zawsze 

symbolem Kościoła Bożego. Tak było już w czasach patriarchy Jakuba (1Mojż. 37,9.10), w 

czasach króla Salomona (PnP. 6,10), i tak przedstawił też Kościół Boży apostoł Jan w Księdze 

Objawienia (Obj. 12,1; patrz także Mat. 5,14; Fil. 2,15; 1Mojż. 1,16-18). Chociaż oddzielnie 

każdy z tych trzech symboli oznacza coś innego[8], to jednak, kiedy mamy do czynienia w 

Piśmie Świętym z ich połączeniem, wówczas na pewno ma to związek z Kościołem: 
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„Zbudowani na fundamencie apostołów (gwiazdy) i proroków (księżyc), którego 

kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus (słońce)” (Efez. 2,20). 

W historii Kościoła nowotestamentowego zapowiedziany został czas, w którym 

to ugodzony miał on zostać w trzeciej swojej części. Na skutek tego miała zapanować 

ciemność. Chrystus przewidział to i ostrzegł swój Kościół słowami: „Musimy wykonywać 

dzieła tego, który mnie posłał, dopóki dzień jest; nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie 

mógł działać” (Jan 9,4), a następnie dodał: „Póki jestem na świecie, jestem światłością 

świata” (Jan 9,5). Obecność Chrystusa w Kościele za sprawą Ducha Świętego była jego 

światłością. Kiedy jednak utracił on z oczu Jezusa, wówczas zapanowała wielowiekowa 

ciemność. W tym czasie, jak gdyby utracił on również możliwość oddziaływania na otaczającą 

go rzeczywistość, a w konsekwencji wydawało się wręcz, iż przestał być w ogóle użyteczny dla 

świata[9]. 

Obraz „Kościoła na pustyni” przedstawia sytuację, w której pozbawiony on został możliwości 

pełnienia „wielkiego pełnomocnictwa” przekazanego mu bezpośrednio przez Chrystusa tuż 

przed Jego wniebowstąpieniem (Mat. 28,18-20). Taki stan rzeczy trwał 

przez 1260 proroczych dni. Historia odnotowuje, że okres ten przypadał na lata 538-1798 

r. n.e. (dokładnie 1260 lat). Jednak po tym czasie świat ponownie miał zajaśnieć blaskiem 

pełnego poznania Chrystusa. 

Wydawać by się mogło, że szesnastowieczna Reformacja zapoczątkowała nastanie „dnia” dla 

świata, ale to, co nazwane zostało „zwiastunem jutrzenki” przygasło. O tym okresie historii 

Kościoła prorok Izajasz napisał: „Nadszedł poranek, lecz także noc” (Iz. 21,12). Niestety 

duchowa gorliwość i religijna aktywność, tak charakterystyczne dla wczesnego okresu 

Reformacji, szybko zanikły. To pozostawiło ją nieukończoną. Co więcej, wśród kościołów 

protestanckich pojawił się duch nietolerancji podobny do tego, jakim charakteryzował się 

kościół rzymski w stosunku do tych, którzy nie chcieli pogodzić się z jego panowaniem. 

Nie taki jednak koniec przewidział Bóg dla tego wszystkiego, co zapoczątkowała Reformacja, 

Izajasz bowiem mówi dalej: „Twoje słońce już nie będzie zachodziło, a twój księżyc znikał, 

gdyż Pan będzie twoją wieczną światłością i skończą się dni twojej żałoby” (Iz. 60,20). 

Przez wiele stuleci Słowo Boże, nie tłumaczone na języki narodów europejskich, dostępne 

było jedynie nielicznym. Pośród wielowiekowej ciemności, jaka spowiła wówczas ziemię, 

światło prawdy nie mogło pozostać zupełnie zgaszone. Szesnastowieczna Reformacja 

rozpoczęła epokę, kiedy to Pismo Święte zaczęto tłumaczyć i podawać ludziom z różnych 

krajów w ich własnym języku. 

Czwarta trąba, która językiem symboli powiązana została bezpośrednio z dwunastym 

rozdziałem Księgi Objawienia, przedstawia czas, kiedy to Boży Kościół zdominowany został  

przez kościół odstępczy nazywany w poselstwie do zboru w Tiatyrze „niewiastą Jezabel”. Jest 

to okres duchowej ciemności, która miała zakończyć się wraz z końcem 1260 lat jej dominacji 

w 1798 r. 

http://poznan.adwentysci.org/wp-admin/post.php?post=1396&action=edit#p9
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Trzykrotne biada - Obj. 8,13 

I spojrzałem, i usłyszałem jednego orła lecącego środkiem nieba wołającego głosem 

donośnym: Biada, biada, biada zamieszkującym na ziemi od pozostałych głosów trąb 

trzech aniołów, którzy mają trąbić. 

Fragment ten wydaje się rozdzielać pierwsze cztery trąby od trzech pozostałych, nazwanych w 

Księdze Objawienia „trzema biadami”. Poselstwo to ma skierować uwagę czytelnika na 

wydarzenia mające mieć miejsce po pierwszych czterech trąbach. 

Orzeł w Piśmie Świętym jest symbolem szybkości (Treny 4,19; 2Sam. 1,23). Objawienie 8,13 

nie definiuje tej postaci. Fragment ten koncentruje się jedynie na treści poselstwa, które ona 

obwieszcza, a nie na niej samej. Jedynym miejscem w Objawieniu, gdzie możemy znaleźć 

bliższą charakterystykę istoty „podobnej do orła w locie”, jest Obj. 4,7. Została tam opisana 

jedna z czterech żywych istot, stojących przed tronem Bożym, którą zdefiniowaliśmy jako 

serafa, odpowiedzialnego za otwarcie czwartej pieczęci. Postać ta oraz „orzeł lecący środkiem 

nieba” (Obj. 8,13) mogą być jedną i tą samą osobą. Jej pojawienie się wydaje się być 

wypełnieniem już dawno przepowiedzianego przez proroka Ozeasza proroctwa:  „Przyłóż 

trąbę do ust twoich, a rzecz: Oto leci na dom Pański (ktoś) jako orzeł, przeto, że przestąpili 

przymierze moje, a przeciwko zakonowi mojemu wykroczyli” (Oz. 8,1 BG). 

Mieszkający na ziemi to zwrot, który w Księdze Objawienia występuje jedenaście razy. 

Nazywani są tak przede wszystkim ci, którzy nie należą do Kościoła Bożego (Obj. 13,8; 17,8). 

Stoją oni w bezpośredniej opozycji do Boga i Jego ludu (Obj. 3,10; 6,10). Jednak przed 

końcem czasu łaski to właśnie do nich kieruje Bóg swoje poselstwo zbawienia (Obj. 14,6). 

Piąta trąba: I piąty anioł zatrąbił. I ujrzałem gwiazdę z nieba upadłą na ziemię; i dany jej 

został klucz od studni otchłani. I otwarła studnię otchłani. I wzbił się ze 

studni dym jakby dym z wielkiego pieca i zaciemnione zostało słońce i powietrze od dymu 

ze studni. A z dymu wyszły szarańcze na ziemię, którym dana została moc, jaką 

mają skorpiony ziemi. I powiedziano im, aby nie wyrządzały niesprawiedliwości trawie 

ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci 

Boga na czołach. I nakazano im, aby nie zabijały ich, lecz aby męczyły ich pięć miesięcy. 

A męczarnia ich jak męczarnia od skorpiona, gdy ukłuje człowieka. A w dniach owych będą 

ludzie szukać śmierci, lecz jej nie znajdą, i będą pragnęli umrzeć, a śmierć od nich ucieknie. 

Z wyglądu szarańcze podobne były koniom przygotowanym do wojny. Na głowach ich 

jakby wieńce podobne do złota, a twarze ich jak twarze ludzkie. A włosy miały jak włosy 

kobiet, a zęby ich były jak zęby lwów. Miały też napierśniki jak żelazne, a odgłos ich 

skrzydeł jak turkot rydwanów koni licznych pędzących do boju. Miały też ogony podobne 

skorpionom i żądła, a w ogonach ich moc wyrządzania niesprawiedliwości ludziom pięć 

miesięcy, I miały nad sobą króla, anioła otchłani, którego imię po hebrajsku Abaddon, a 

po grecku imię ma Apollyon [Niszczyciel]. 
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Szatan ponownie przedstawiony został w symbolu upadłej gwiazdy (Iz. 14,12; Łuk. 10,18). Na 

skutek jego zwiedzeń trzecia część aniołów opuściła „własne mieszkania” i „nie zachowali 

określonego dla nich okręgu” (Judy 6). Miejscem, do którego zostali strąceni, 

była otchłań (gr. – abyssos), gdzie też związani zostali „łańcuchami ciemności” (2Piotra 2,4; 

Łuk. 8,30.31). 

Słowo abyssos jest tłumaczeniem hebrajskiego terminu tehom (otchłań, odmęt), 

określającego między innymi ziemię przed stworzeniem na niej życia: „a ciemność była nad 

otchłanią” (1Mojż. 1,2). Takim samym obrazem posłużył się także prorok Jeremiasz, kiedy 

opisywał przyszłość Ziemi (Jer. 4,23-28). 

Klucz to symbol władzy. Wszystkie klucze są własnością Boga. Jednak na pewien czas klucz 

do otchłani przekazany został w ręce upadłej gwiazdy. Szatan otrzymał prawo uwolnienia 

demonów z abyssos, aby na ich czele stanąć do ostatniej potyczki z Bogiem. Jan nazywa go w 

Objawieniu królem, aniołem otchłani i niszczycielem. Opanował on bowiem umysły upadłych 

aniołów. 

Ludzie nie zdają sobie sprawy, że ich wróg jest potężnym wodzem, który włada umysłami 

złych aniołów, a obecnie dąży także do opanowania umysłów ludzkich. Apostoł Paweł pisze: 

„Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz (...) z władcami tego świata ciemności - złymi 

duchami w okręgach niebieskich” (Efez. 6,12). 

Dym, który wzbił się w powietrze z otchłani, spowodował bardzo gęstą ciemność. Napełnił 

ziemię (powietrze), tak iż słońce nie mogło się przebić (Obj. 9,2; patrz także 1Mojż. 19,28; 

2Mojż. 19,18; Mat. 8,12). Dym ten pochodzi od szatana i jest manifestacją jego obecności, jest 

symbolem niewiary (ateizmu), która stworzyła sprzyjające warunki pod rozwój 

współczesnego spirytyzmu, a która zamanifestowała się tak potężnie podczas Wielkiej 

Rewolucji Francuskiej. Doprowadziła ona do eskalacji takiej ciemności, jakiej nigdy wcześniej 

nie było na świecie. Otworzyła nowy rozdział w dziejach całego nowożytnego świata, erę 

powszechnego ateizmu i otwartego buntu przeciwko Bogu. 

Pojawienie się szarańczy jest wyraźną zapowiedzią zbliżającego się końca. „Szarańcza 

rzeczywiście pojawia się na terenie Syrii i Palestyny rokrocznie i to z końcem marca, a 

więc tuż przed żniwami, zapoczątkowując dzieło zniszczenia”[10]. Nazywana jest 

ona w Piśmie Świętym narodem, z powodu swej organizacji, oraz mocą, ze względu na swą 

ilość (Sędz. 6,5), jak i zdolność niszczenia (Joel 2,1-10). Prorok Joel przedstawia ją jako „lud 

wielki i mocny” (Joel 2,2). Podobnie Księga Objawienia w symbolu szarańczy przedstawia 

obraz dobrze zorganizowanej i przygotowanej do boju armii (Obj. 9,7.9). 

Opis ten doskonale i trafnie przedstawia demony w znaczeniu ich organizacji, ilości i siły. 

Mają oni nad sobą króla, „anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po 

grecku zaś imię jego brzmi Apollyon [Niszczyciel]”. Świat przygotowuje się obecnie na 

objawienie tego króla. 
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Szarańcza posługuje się mocą, jaką mają skorpiony. W Piśmie 

Świętym skorpiony symbolizują buntowników i odstępców (Ezech. 2,2-6). Demony 

posługują się tymi zbuntowanymi przeciwko Bogu ludźmi. J. Ellul sugeruje, że „zło, które one 

wyrządzają, czynią tyłem, tak jak to czynią skorpiony, co oznacza, że czynią to mocą 

kłamstw”[11]. Jezus nazywa skorpiony potęgą nieprzyjacielską (Łuk. 10,19) i posługuje się 

tym symbolem jako czymś, co stoi w opozycji do tego, co dobre (Łuk. 11,12). Szarańcza 

posiada „ogony podobne do skorpionowych oraz żądła, a w ogonach ich moc wyrządzania 

ludziom szkody” (Obj. 9,10). Ogon jest symbolem fałszywego proroka (Iz. 9,13-14; Jer. 

23,25-31), żądło symbolizuje grzech (1Kor. 15,55.56), a jad utratę zbawienia - innymi słowy 

„szkodę” (Mat. 16,26). 

Demony (szarańcza) wykorzystują zdeklarowanych buntowników, „fałszywych proroków” 

(skorpiony) przeciwko „mieszkańcom ziemi”, dręcząc ich i utwierdzając w grzechu (żądlą), 

aby doprowadzić ich w ostateczności do utraty zbawienia (jad). Swą moc roztaczają nad 

wszystkimi, którzy „nie mają pieczęci Bożej na czołach” (Obj. 9,4). Szatan nie ma mocy 

panowania nad wolą lub zmuszania do grzechu. Może jednak dręczyć człowieka, 

spowodować śmiertelną walkę. Podczas tego okresu ludzie mieli przejść przez podobne 

doświadczenie, które wcześniej przeżył Job: „Na to rzekł Pan do szatana: Oto jest w twojej 

mocy, tylko jego życie zachowaj” (Job 2,6). 

Jeśli chodzi o znaczenie okresu pięciu miesięcy, to zdania w tej materii są podzielone. 

Niektórzy uważają, że pięć miesięcy odpowiada cyklowi życiowemu skorpionów, od ich 

narodzin aż do śmierci. Inni przyjmują tutaj zasadę liczenia proroczego czasu dzień za rok, a 

zatem pięć miesięcy oznacza 150 lat. Jan informuje, że okres ten związany jest z 

działalnością szarańczy. 

Pieczęć Boża symbolizuje z kolei ochronę Ducha Świętego (Jan 6,27). Jednak w znaczeniu 

eschatologicznym odnosi się ona także do soboty, będącej znakiem przynależności do grona 

dzieci Bożych (Ezech. 20,20). Bóg wzywa wszystkich mieszkańców ziemi do przyjęcia Jego 

pieczęci. Szatan z kolei czyni wszystko, aby się temu przeciwstawić. Podczas piątej trąby 

mamy przedstawioną szarańczę, która posiada ogony podobne do skorpiona i nimi wyrządza 

szkodę. Chodzi tu o duchowe cierpienie ludzi, którzy dostali się pod jego wpływ. Jest to taki 

rodzaj cierpienia, które prowadzi nawet do chęci popełnienia samobójstwa. Ludzie szukają 

śmierci, ale ona ucieka od nich. W ten sposób Objawienie mówi, jaki wpływ na psychikę 

człowieka ma zwodnicza nauka. 

Piąta trąba obejmuje okres pieczętowania ludu Bożego. Jej treść zaczerpnięta została w dużej 

mierze z poetyckiego opisu plagi szarańczy z Księgi Joela, która w Piśmie Świętym 

wielokrotnie wykorzystywana jest w celu przedstawienia nastania dnia sądu, który w 

ostateczności stanie się dniem „ciemności i trwogi, dniem gęstych chmur” (Joel 1-2). Jest to 

czas „otwartych drzwi”, o którym mówi poselstwo do zboru w Filadelfii, a także poselstwo 

sądu z piątej pieczęci. Krok za krokiem szatan przygotowuje drogę dla swego mistrzowskiego 

zwiedzenia. Nie zrealizował jeszcze całkowicie swych zamiarów, ale wkrótce to nastąpi. Za 
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wyjątkiem tych, którzy są strzeżeni mocą Bożą przez wiarę w Jego Słowo, cały świat 

ulegnie temu zwiedzeniu. 

Szósta trąba: I szósty anioł zatrąbił; i usłyszałem głos jeden z czterech rogów złotego 

ołtarza przed Bogiem mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Rozwiąż czterech 

aniołów spętanych nad wielką rzeką Eufrat. I rozwiązani zostali czterej aniołowie, 

przygotowani na (tę) godzinę i dzień i miesiąc i rok, aby zabili trzecią część ludzi. A liczba 

wojsk konnych dwie miriady miriad; taką ich liczbę usłyszałem. A tak widziałem konie w 

widzeniu i siedzących na nich: mieli napierśniki czerwone jak ogień i hiacyntowe i 

siarkowe; a łby koni jak łby lwów, a z pysków ich wychodził ogień i dym, i siarka. Od tych 

trzech plag – ognia, dymu i siarki, wychodzących z ich pysków - zginęła trzecia część ludzi, 

albowiem moc tych koni w pyskach ich i w ogonach ich; ogony ich bowiem są podobne 

do wężów mających głowy i nimi wyrządzają niesprawiedliwość. A pozostali z ludzi, 

którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od dzieł rąk swoich, aby przestali kłaniać 

się demonom i wizerunkom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, 

które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, i nie odwrócili się od zabójstw swoich 

ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa ich, ani od kradzieży ich. 

Złoty ołtarz jest tym samym ołtarzem, o którym czytamy we wstępie do siedmiu trąb. Jest to 

wyraźne odniesienie do Obj. 8,3.4, gdzie opisana została wstawiennicza służba Chrystusa. 

Jeżeli zatem spomiędzy rogów tego ołtarza dobiega głos skierowany do szóstego anioła, 

oznacza to, że wydarzenia opisywane podczas szóstej trąby rozgrywają się jeszcze w czasie 

trwania łaski. 

Rzeka Eufrat nawiązuje do starożytnego Babilonu. Była to główna rzeka na Wschodzie. W 

czasach starożytnych przepływała przez miasto Babilon. W Obj. 17, anioł mający czaszę 

gniewu Bożego, udaje się, aby dokonać sądu nad „wielką wszetecznicą, która rozsiadła się 

nad wielu wodami” (w.1). Jej imię to „Wielki Babilon”, a wody to rzeka Eufrat. Wody, nad 

którymi rozsiadła się owa wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki (Obj. 17,15). Jest to 

symbol wszystkich mocy politycznych i ekonomicznych, jakie są na ziemi (Obj. 16,12). W 

Księdze Jeremiasza rzeka Eufrat symbolizuje także wszystkie skarby Babilonu, jego mędrców, 

możnych, fałszywych proroków, wojowników oraz wozy. Wysuszenie Eufratu jest 

równoznaczne z wysuszeniem Babilonu (Jer. 50,33-38). Zanim to jednak nastąpi, duchowy 

Babilon zapanuje nad całym światem. 

Czterej aniołowie, którzy mają zostać uwolnieni, są tymi samymi aniołami, których Jan 

ujrzał „spętanych” w Obj. 7,1-3. Ich spętanie związane jest z rozkazem, jaki wówczas otrzymali 

od anioła wstępującego od wschodu słońca: „Nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, 

ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich” (Obj. 7,3). 

Zostały tutaj wymienione te same symbole, którymi posługuje się także piąta trąba: ziemia, 

drzewa oraz pieczęć. W obu tych fragmentach jest również mowa o przeliczaniu. W siódmym 

rozdziale Objawienia przeliczany jest lud Boży, z kolei w dziewiątym rozdziale ich 

demoniczne duplikaty. Są to jedyne dwa miejsca w Objawieniu, zawierające tajemnicze słowa: 
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„i usłyszałem ich liczbę”. Zarówno piąta, jak i szósta trąba są historycznymi odpowiednikami  

Obj. 7,1-8[12]. 

Na szczególną uwagę zasługuje czas, kiedy mają oni zostać uwolnieni: „na godzinę, dzień, 

miesiąc i rok”. W oryginale tekst posiada przed całym wyrażeniem rodzajnik [ten], 

jednoczący wszystkie człony składnikowe, bez konieczności rozpatrywania każdego z nich 

oddzielnie[13]. A zatem tradycyjna idea, że Obj. 9,15 wskazuje na sumę owych czterech 

oddzielnie wymienionych okresów czasu, nie może być uznana za jedyną słuszną ideę 

biblijną, ponieważ równie dobrze tekst ten może odnosić się do wyznaczonego momentu w 

czasie. 

Opis armii, składającej się z około 200 milionów koni, przedstawia wręcz gigantyczną ich 

ilość. Niewiele możemy powiedzieć na temat tego, kim są owi jeźdźcy dosiadający tych koni. 

Wiemy jedynie, że mają pancerze w trzech kolorach, czerwieni (ognia), hiacyntu (dymu) i 

żółci (siarki), będących w Słowie Bożym zawsze narzędziem Bożego sądu (1Mojż. 19,24.28; 

Ps. 11,6; Ezech. 38,22; Obj. 14,9-11). 

Te trzy moce, ogień, dym i siarka, nazwane zostały tutaj trzema plagami. Wychodzą one z 

pysków koni, których łby są jak łby lwów (lew jest tutaj symbolem mocy). Zabójcza moc tych 

koni znajduje się bowiem w ich pyskach. To z nich wychodzą plagi, które zabijają trzecią część 

rodzaju ludzkiego. Plagi te nie należą do ostatnich siedmiu plag i wylane zostały na ziemię 

jeszcze przed zakończeniem czasu łaski, jednak nie osiągnęły one zamierzonego celu, to 

znaczy nie spowodowały, iż mieszkańcy ziemi zaprzestali oddawania czci demonom. 

Głowa symbolizuje w Piśmie Świętym przywódcę, z kolei ogon przedstawia zwodziciela - 

„proroka nauczającego kłamstwa” (Iz. 9,13-15; Oz. 2.2). Poza pyskami, moc tych koni mieści 

się także w ich ogonach. Jednak w szóstej trąbie ogony końskie nie przypominają już ogonów 

skorpiona, ale są podobne do wężów. Tym razem konie te atakują zarówno swoimi głowami, 

jak i ogonami. Jednakże, to jedynie ich głowy przyczyniają się bezpośrednio do śmierci 

trzeciej części ludzi. 

Głowy lwów symbolizują moce polityczne, z kolei węże są symbolem mocy 

religijnych. Obie te moce sprzymierzą się z mocami ciemności (konie) w walce przeciwko 

Bogu i Jego Kościołowi. Przemocą będzie się teraz starał szatan opanować ludzkie umysły i 

zdobyć je dla siebie. W tym celu posłuży się zarówno władzami duchowymi jak i świeckimi, 

aby wymusić posłuszeństwo wobec nakazów ustanowionych przez człowieka. 

Zadaniem szóstej trąby było odwiedzenie ludzi od służenia demonom i bałwanom, do czego w 

dużej mierze przyczyniła się piąta trąba, kiedy to uwolnieni zostali upadli aniołowie. Paweł 

opisuje ten czas w następujących słowach: „A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach 

odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk 

szatańskich” (1Tym. 4,1). Jan z kolei opisuje moc, która ma objawić się w dniach 

ostatecznych, jako czyniącą „wielkie cuda, tak że i ogień spuszcza na ziemię na oczach ludzi. 

I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić” (Obj. 13,13-14). Dalej 
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ostrzega tych wszystkich, którzy odrzucają ostatnie Boże poselstwo i przyłączają się do owej 

mocy, że będą „męczeni w ogniu i siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka, 

a  dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków”. Widzimy tutaj wyraźną analogię 

pomiędzy szóstą trąbą a poselstwem trzeciego anioła. 

Szósta trąba opisuje czas, w którym moce polityczne, religijne i spirytystyczne połączą się, aby 

prześladować Kościół, głoszący Boże poselstwo: „Protestanci Stanów 

Zjednoczonych będą pierwszymi, którzy wyciągną rękę nad przepaścią, aby uchwycić dłoń 

spirytyzmu. Oni również podadzą rękę mocy papieskiej. Pod wpływem tego potrójnego 

przymierza pójdą śladami Rzymu, depcząc prawa sumienia”[14]. Wówczas wydany 

zostanie Dekret Niedzielny:  "Wejrzyjcie w się, wejrzyjcie w się, mówię, o narody przemierzłe! 

Pierwej, niżeli wyjdzie dekret, i niż dzień jako plewa przeminie; pierwej niż przyjdzie na 

was gniew zapalczywości Pańskiej, pierwej niż przyjdzie na was dzień gniewu Pańskiego" 

(Sof. 2,1-2 BG); i ujrzymy w pełni wypełnienie się słów proroka: „Zawrzał smok gniewem na 

niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i 

trwa przy świadectwie o Jezusie” (Obj. 12,17). 

Anioł z otwartym zwojem - Obj. 10,1-11,14 

I ujrzałem innego potężnego anioła schodzącego z nieba, odzianego w obłok, a tęcza 

wokoło głowy jego, a twarz jego jak słońce, a nogi jego jak kolumny ognia, a w ręku jego 

zwój otwarty. I postawił prawą nogę swoją na morzu, zaś lewą na ziemi. I krzyknął głosem 

donośnym jak ryk lwa. A gdy krzyknął odezwało się siedem grzmotów swoimi głosami. 

A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba 

mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało siedem grzmotów, a nie spisuj tego, A anioł, 

którego widziałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł prawą rękę swoją ku niebu i 

przysiągł na żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co 

na niej, i morze, i to, co w nim, że czas już nie ma, ale w dniach, kiedy siódmy anioł się 

odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boga, jaką zwiastował sługom swoim, 

prorokom. 

Podczas gdy świat przygotowywany jest na przyjęcie ostatniego i zarazem największego 

zwiedzenia w historii ziemi, opartego na spirytyzmie, lud Boży przygotowywany jest do 

wytrwania w tej godzinie próby oraz ogłoszenia ostatniego poselstwa światu. Pozycja anioła, 

stojącego jedną nogą na morzu a drugą na ziemi, przedstawia rozległy zasięg głoszenia tego 

poselstwa. Zostanie ono ogłoszone na całym świecie. 

Aniołem zstępującym z nieba jest oczywiście Chrystus (Ezech. 1,26-28; Dan. 10,5-6; Mat. 

17,2; Obj. 1,13-16). Stanąwszy prawą nogą na morzu a lewą na ziemi, pokazał wyraźnie, jaką 

rolę odegra w końcowych scenach wielkiego boju z szatanem. Zajęcie takiej pozycji wskazuje 

na Jego najwyższą moc i władzę na ziemi. 

Kiedy na Jego okrzyk odpowiedziało siedem grzmotów, Jan zamierzał spisać ich treść, ale 

głos z nieba oznajmił mu: „zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów” (Obj. 
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10,4). Koniec czasu, który zapowiada anioł, to nie koniec historii świata ani też koniec czasu 

łaski, lecz koniec proroczego czasu, który miał poprzedzać powtórne przyjście Jezusa. To 

najdłuższe wyliczenie sięga jesieni 1844 roku. 

Prawda odnośnie czasu przyjścia Chrystusa nazwana została w Objawieniu tajemnicą Bożą. 

Apostoł Paweł mówi, że jest ona związana z końcem świata, ale także z objawieniem się 

Chrystusa w Jego ludzie (Kol. 1,27). To także jest tajemnicą Bożą (Kol. 2,2). 

A głos, który słyszałem z nieba znów się do mnie odezwał: Idź, weź zwój otwarty, który 

ma w ręce anioł stojący na morzu i na ziemi. I poszedłem do anioła i rzekłem mu, by mi dał 

mały zwój. A on mówi mi: Weź i zjedz go, i gorzkim uczyni twój brzuch, ale w ustach twoich 

będzie słodki jak miód. I wziąłem mały zwój z ręki anioła i zjadłem go, i był w ustach 

moich słodki jak miód, a gdy zjadłem go, brzuch mój stał się gorzki, i powiedziano mi: 

Trzeba ci znowu zacząć prorokować o wielu ludach i narodach, i językach, i królach. 

Ów otwarty mały zwój to najprawdopodobniej odpieczętowana Księga Daniela. Na kilka 

wieków przed pierwszym przyjściem Jezusa, prorok Daniel otrzymał następujące polecenie: 

„zamknij te słowa i zapieczętuj księgę, aż do czasu ostatecznego” (Dan. 12,4). Wiele 

proroctw w niej zapisanych odnosi się właśnie do tego czasu. Poselstwo tego „potężnego 

anioła” wiąże się z wydarzeniami czasów końca, kiedy księga ta miała zostać odpieczętowana. 

O widzeniach, które miały być odpieczętowane w ostatnich dniach, powiedziano: „Mądrzy 

zrozumieją”. 

Podobnie jak prorok Ezechiel (Ezech. 2,9-3,3), Jan również miał zjeść otwarty zwój. Jego 

treść napełniła jego usta słodyczą, ale po jej zjedzeniu w jego wnętrznościach pojawiła się 

gorycz. Ponieważ jej treść odnosiła się do czasu ostatecznego, Jan był przekonany, że jest to 

związane z POWROTEM CHRYSTUSA. To było słodyczą w Jego ustach. Jednak wkrótce po 

tym okazało się, że czas Jego powrotu jeszcze nie nadszedł. Było jeszcze pewne dzieło do 

wykonania: „Trzeba ci znowu zacząć prorokować o wielu ludach i narodach, i językach, i 

królach”. 

I dano mi trzcinę podobną lasce [mierniczej] mówiąc: Wstań i zmierz świątynię 

Boga i ołtarz, i kłaniających się w niej, lecz dziedziniec zewnętrzny świątyni porzuć 

i nie mierz go, bo oddany został narodom [pogańskim], i miasto święte tratować będą  

czterdzieści dwa miesiące. I dam dwom moim świadkom, i odziani w wory prorokować 

będą tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. Oni są dwie oliwki i dwa świeczniki przed 

Panem ziemi stojące. A jeżeli ktoś chce im uczynić niesprawiedliwość, ogień wychodzi z ich 

ust i pożera ich wrogów; tak ma zostać zabity każdy, kto by chciał im uczynić 

niesprawiedliwość. Oni mają moc zamknąć niebo, aby nie padał deszcz za dni ich 

prorokowania; i mają też moc nad wodami, by je obracać w krew i porazić ziemię każdą 

plagą, ilekroć zechcą. 

Poselstwo skierowane do Jana było bezpośrednio związane z niebiańską świątynią. 

Jej mierzenie jest symbolem badania, studiowania, poznawania wartości przedmiotu oraz 
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jego zrozumienie. Tuż przed powrotem Jezusa świat miał dowiedzieć się o istnieniu w niebie 

rzeczywistej świątyni (Obj. 11,19) oraz o służbie, jaka jest w niej pełniona. Do tego czasu nie 

zwracano w ogóle uwagi na pojednawczą służbę Chrystusa, a jest to służba związana przede 

wszystkim ze złotym ołtarzem, o którym Objawienie wspomina wielokrotnie (Obj. 8,3; 

9,13; 14,18; 16,7; i inne). Ołtarz ten miał informować, że czas łaski trwać będzie tak długo, jak 

długo trwać będzie służba pojednawcza Chrystusa przy tym ołtarzu. 

Słowo tłumaczone jako świątynia pojawia się 70 razy w Nowym Testamencie jako 

greckie hieron. Jest to najczęściej używane słowo na opisanie świątyni jako całości. Rzadziej 

używa się słowa naos, które z kolei często odnosi się do części wewnętrznej świątyni lub do 

samego miejsca najświętszego. Na przykład, w czasie śmierci Jezusa, zasłona w naos rozdarła 

się. To samo słowo naos użyte zostało w Obj. 11,1. 

Jan miał zmierzyć również tych, którzy w tej świątyni oddają cześć Bogu. Wyrażenie to 

dotyczy wszystkich, którzy w duchu znajdują się w tym miejscu, to znaczy tych, którzy 

zrozumieli niebiańska służbę Jezusa i przez wiarę wstąpili do najświętszego. Do tego właśnie 

zachęcał apostoł Paweł w Liście do Hebrajczyków: „Przystąpmy tedy z ufną odwagą 

do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej 

porze” (Hebr. 4,16). 

Dziedziniec miał pozostać niezmierzony i pozostawiony poganom. W Starym Testamencie 

było to miejsce, gdzie przelewano krew zwierząt ofiarnych. Symbolizuje on naszą ziemię, 

gdzie Chrystus, jako „prawdziwy Baranek Boży”, złożył swoje życie w ofierze. Ponieważ 

ofiara Chrystusa była doskonale rozumiana, nie było potrzeby, aby nadal badać to 

zagadnienie. Dzieło zbawienia przeniesione zostało obecnie do nieba. 

Poganie są tutaj przeciwieństwem tych wszystkich, którzy modlą się w niebiańskiej świątyni, 

a zatem symbolizują tych, którzy nie należą do Kościoła Bożego, reprezentowanego w tym 

fragmencie także przez Święte Miasto. 

Wymienione tutaj „czterdzieści dwa miesiące” i „tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni” oznaczają 

ten sam okres czasu, kiedy to Kościół Chrystusowy poddany był prześladowaniu. Tyle samo 

czasu trwało przebywanie Kościoła na pustyni opisane w Objawieniu 12. Ten sam okres 

opisany został także w czwartej trąbie. Wówczas to działali dwaj świadkowie. 

Dwaj świadkowie mieli prorokować przez 1260 lat. Reprezentują oni Stary i Nowy 

Testament. Słowo Boże jest bowiem największym świadectwem na rzecz Boga. Świadkowie ci 

przyrównani zostali do dwóch drzew oliwnych. Symbol ten zaczerpnięty został z Księgi 

Zachariasza, który prorok zinterpretował następująco: „to są dwaj pomazańcy, którzy stoją 

przed Panem całej ziemi” (Zach. 4,14). 

To, że świadkowie ci są odziani w wory, oznacza ograniczony zasięg ich oddziaływania, 

albowiem przez większość czasu pozostawali oni w zapomnieniu. „Kiedy Pismo Święte zostało 

zakazane przez władze kościelne i świeckie, kiedy fałszowano jego świadectwo i podejmowano 



137 
 

najrozmaitsze próby, jakie ludzie i demony mogli wymyślić, aby odwrócić od niego umysły 

ludu, kiedy ci, którzy odważyli się głosić jego święte prawdy, byli ścigani, zdradzani, męczeni i 

torturowani w celach więziennych, zabijani z powodu wiary, a także zmuszani do ucieczki w 

wysokie góry albo krycia się w pieczarach ziemi – wtedy wierni świadkowie prorokowali, 

odziani w wory, przez całe 1260 lat”[15]. 

Walka ze Słowem Bożym oraz tymi, którzy je zachowali, była długa i krwawa. Słowo to 

posiadało jednak moc, która utrzymywała je stale przy życiu. Ona również umożliwiła mu 

zamknięcie niebios tak, jak miało to miejsce w czasach proroka Eliasza, na trzy i pół 

proroczego roku. W tym czasie mieszkańców ziemi (symbolizowanych tutaj przez wody) 

dotykały wojny, jak i inne przekleństwa, stosownie do woli dwóch świadków. Ich moc nie była 

całkowicie ograniczona, co udowodniła między innymi szesnastowieczna Reformacja. 

A gdy dokończą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi wojnę, 

i zwycięży ich, i zabije ich, a zwłoki ich na placu miasta wielkiego [leżeć będą], które 

nazywa się duchowo Sodoma i Egipt, gdzie i Pan ich został ukrzyżowany. I widzą ludzie ze 

wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich zwłoki przez trzy i pół dnia, i nie 

pozwolą złożyć ich zwłok do grobu. A zamieszkujący na ziemi radują się nad nimi i cieszą 

się, i dary sobie posyłać będą, bo ci dwaj prorocy udręczyli zamieszkujących na ziemi. A po 

trzech i pół dniach wstąpił w nich duch życia od Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki 

padł oglądających ich. I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący im: Wstąpcie tutaj! I 

wstąpili do nieba w obłoku, i zobaczyli ich wrogowie ich. I w tej godzinie powstało wielkie 

trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta upadła, i zginęło w tym trzęsieniu siedem tysięcy 

ludzi, a pozostali przerazili się i oddali cześć Bogu nieba. 

Okres, w którym dwaj świadkowie odziani w wory mieli prorokować, zakończył się w 1798 

roku. Zauważyliśmy już, że Objawienie 11 posługuje się językiem z trzeciej i czwartej trąby. 

Teraz pojawia się również symbolika z trąby piątej. Czytamy, że z otchłani, z której wcześniej 

wydobył się gęsty dym oraz wyszła szarańcza, obecnie wyłania się moc, przedstawiona jako 

„zwierzę wychodzące z otchłani”, która miała wypowiedzieć otwartą walkę Słowu Bożemu. 

Proroctwo wyraźnie nawiązuje do Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Dym symbolizował idee, 

które bezpośrednio przyczyniły się do jej wybuchu. Zwierzę, które wówczas się pojawiło, 

doprowadziło w ostateczności do uśmiercenia dwóch Bożych świadków. 

To we Francji, podczas Rewolucji, po raz pierwszy doszło do jawnego odrzucenia wiary w 

Boga oraz Jego kultu. Z tego też powodu Francja nazwana została w Objawieniu Sodomą, 

bowiem nastąpiło wówczas takie wyuzdanie i rozpusta, jakiego nie zanotowano nigdy 

wcześniej w „chrześcijańskiej” Europie. Istnieją wiarygodne dokumenty wskazujące, że 

Francja jest jedynym narodem w Europie, który w otwartym buncie wystąpił przeciwko Bogu. 

Z tego samego powodu została ona nazwana również duchowym Egiptem, gdyż postąpiła 

podobnie jak faraon w czasach starożytnych, który powiedział do Mojżesza: „Któż to jest 

Jahwe, bym miał słuchać głosu Jego (…) Nie znam Jahwe” (2Mojż. 5,2). 
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W 1793 roku Zgromadzenie Narodowe wydało oficjalny dekret o usunięciu Biblii, zniesiono 

kult Boga, usunięto przykazania, podważono instytucję małżeństwa oraz zniesiono 

tygodniowy dzień odpoczynku, zastępując go dziesięciodniowym. Jawnie okazywano wrogość 

wobec Chrystusa oraz prześladowano jego naśladowców. Chrystus został ponownie 

ukrzyżowany, a wraz z Nim Jego prawda, czystość i miłość. 

W czasach Reformacji Pismu Świętemu towarzyszył duch wolności. Ci, którzy przyjmowali 

ewangelię, zrzucali z siebie zniewalające więzy niewiedzy, grzechu i zabobonu, działając i 

myśląc jak wolni ludzie. Jednak podczas Wielkiej Rewolucji Słowo Boże leżało martwe na 

ulicach Francji. Bezbożność okrzyknięto wolnością, a rozumowi nadano największą wartość, 

składając hołd Bogini Rozumu w osobie nierządnej kobiety. Fatalnym błędem, który 

sprowadził na mieszkańców Francji tak wielkie nieszczęście, było wzgardzenie ideą, iż 

prawdziwa wolność leży w granicach przykazań Bożych (Iz. 48,18.22; Przyp. 1,33). 

Powszechnie uważa się, iż wprowadzanemu nowemu ustrojowi towarzyszyło hasło: „Wolność, 

Równość, Braterstwo”. Rewolucja Francuska uważana jest za przyczynę wolności w świecie. 

Mieszkańcy ziemi odczuwali wdzięczność i zobowiązanie wobec Francji, albowiem Słowo 

Boże, które niepokoiło ich przez wieki, zostało w końcu uśmiercone. Obecnie poczuli oni ulgę. 

Ale chociaż Zgromadzenie Narodowe wydało w 1793 roku dekret usuwający Pismo Święte, to 

jednak trzy i pół roku później te same władze postanowiły go odwołać, wprowadzając 

jednocześnie kolejnym dekretem tolerancję dla Pisma Świętego. Wówczas to 

zmartwychwstali dwaj świadkowie i napełnili lękiem wszystkich tych, którzy mieli nadzieję na 

ich wieczny zgon. 

Po Rewolucji Francuskiej Pismo Święte zaczęło być czczone tak, jak nigdy przedtem. Za 

sprawą różnego rodzaju towarzystw biblijnych przetłumaczono je i wydrukowano w prawie 

dwóch tysiącach języków. Tak zaciekle zwalczane przez wieki, okazało się być niezniszczalne, 

albowiem zatroszczył się o nie Ten, który był jego autorem. 

Kiedy dwaj świadkowie wstąpią ostatecznie do nieba, kontakt ze słowem Bożym przestanie 

być już możliwy. Prorok Amos pisze, że wówczas nastaną dni, kiedy Wszechmogący „ześle 

głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. I wlec się 

będą od morza do morza, i tułać się z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz nie 

znajdą” (Am. 8,11-12). 

W Objawieniu 9,20-21 czytamy, że ci, którzy przeżyli doświadczenie plag opisanych w szóstej 

trąbie, nie chcieli pokutować, ale pewna grupa ludzi przedstawiona w Objawieniu 11,13 jako 

„resztka” lub „pozostali” (hoi loipoi – jest tym samym słowem, które zostało zastosowane do 

resztki w Obj. 12,17), ci „przerazili się i oddali cześć Bogu niebieskiemu”. Bez względu na to, 

do jakiego momentu odnosi się ten fragment, ukazana została w nim właściwa reakcja tej 

grupy osób na poselstwo ewangelii, przedstawione przez pierwszego anioła z Objawienia: 

„Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę” (Obj. 14,6-7). 
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Siódma Trąba - Obj. 11,15-19 

I siódmy anioł zatrąbił; i odezwały się w niebie głosy potężne mówiące: Panowanie nad 

światem przypadło Panu i Pomazańcowi jego, i królować będzie na wieki wieków. A 

dwudziestu czterech starszych, którzy siedzieli na tronach swoich przed Bogiem, upadło na 

twarze swoje i oddało pokłon Bogu, mówiąc: Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, 

który jesteś i byłeś, że wziąłeś moc Twoją wielką i zacząłeś panować; I rozgniewały się 

narody, i przyszedł gniew Twój, i czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom 

twoim prorokom i świętym, i bojącym się imienia Twego, małym i wielkim, oraz 

wyniszczenia niszczących ziemię. I otworzyła się świątynia Boża w niebie, i ukazała 

się Skrzynia Przymierza jego w świątyni jego; i stały się błyskawice i grzmoty, i 

trzęsienie, i grad wielki. 

Kiedy głoszenie poselstwa trzeciego anioła dobiegnie końca, a święci zostaną opieczętowani, 

zakończy się czas łaski dla grzesznych i nienawróconych mieszkańców ziemi. W tym też czasie 

Chrystus zakończy swoje dzieło pośrednictwa w niebiańskiej świątyni. Wówczas głos Boży 

oznajmi od tronu „Wykonało się”. Los każdego człowieka zostanie na zawsze rozstrzygnięty. 

Nastaną „błyskawice i donośne grzmoty, i trzęsienia ziemi” i spadną z nieba na ludzi „w 

ogromnej burzy gradowej ogromne centnarowe kawały gradu” (Obj. 16,17.18.21). 

Ponieważ końcowy opis z Obj. 11,19, przedstawiający siódmą trąbę, zawiera takie samo 

zakończenie co siódma plaga, dlatego też ostatnie siedem plag postrzegane są jako 

uzupełnienie trąb. Zarówno trąby, jak i plagi, zostały utwierdzone w wizji tronu z Obj. 8,2-5. 

Poselstwo siódmej trąby obejmuje zatem siedem plag ostatecznych, kiedy to aniołowie wyleją 

Boży gniew ze swoich czasz na ziemię. 

Kiedy liczba zbawionych zostanie dopełniona, a bezbożni, bez względu na ilość i wielkość 

Bożych objawień, odrzucą ostatecznie końcowe poselstwo do świata, wówczas nie będzie już 

dłużej potrzeby, aby nadal zwlekać z wypełnieniem obietnicy POWROTU CHRYSTUSA. Jezus 

złoży swoje arcykapłańskie szaty i wdzieje szaty królewskie, przejmując panowanie nad całym 

Wszechświatem. 

Apostoł Paweł pisze na ten temat: „Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, 

ale wszyscy będziemy przemienieni, w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby 

ostatniej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy 

przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co 

śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, 

co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo 

napisane: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie!” (1Kor. 15,51-55). Oto tajemnica, którą 

przedstawił Janowi anioł z książeczką. Jest to natchniona przez Boga wypowiedź o radosnym 

dniu, kiedy Pan zstąpi z nieba i wraz z głosem trąby wywoła zmarłych z ich pokrytych pyłem 

grobów, w których tak długo oczekiwali jej spełnienia. Dalej Paweł sprawozdaje: „Gdyż sam 

Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw 

powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z 
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nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z 

Panem” (1Tes. 4,16-18). 

Kiedy dzieło to dobiegnie końca, wówczas dwudziestu czterech starszych odda cześć Bogu za 

to, że objął panowanie. Oni wielbią Go, nazywając Bogiem, „który jest i który był”, pomijając 

w ten sposób wypowiedź o Bogu, „który ma przyjść” z Obj. 1,4.8; 4,8. Oznacza to, że 

procedury związane z powtórnym przyjściem Chrystusa już się rozpoczęły. 

Popadły w gniew narody. Kiedy świat zupełnie odrzuci łaskę Bożą, wówczas szatan 

zgotuje mieszkańcom ziemi prawdziwe piekło: „Gdy aniołowie Boży nie będą już 

powstrzymywali okrutnych zapędów  ludzkich namiętności, puszczone zostaną cugle 

wszelkich mocy zła. Cały świat pogrąży się w zniszczeniu straszniejszym od tego, jakie kiedyś 

nawiedziło Jerozolimę”[16]. Wówczas szatan obarczy winą za to wszystko tych, którzy 

pozostaną nadal wierni Bogu, a wykorzystując gniew narodów przeciwko Bogu i jego 

wiernemu ludowi, zgromadzi je wszystkie do walki z ludem Bożym. Zostało to jasno opisane 

w Obj. 12-14. 

Twój gniew rozgorzał. Jest to wyraźne odniesienie do siedmiu plag, które wylane mają 

być na niepokutujący świat tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa. Opis tego mamy w 

Obj. 15-18. 

Czas sądu nad umarłymi. Jest to obraz sądu ostatecznego w czasie milenium. Po nim 

dokona się ostateczne zniszczenie mieszkańców ziemi, nazwanych tutaj „umarłymi”. To z 

kolei jest opisane w Obj. 20. 

Oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją 

imienia twego, małym i wielkim. Słowa te odnoszą się do ostatecznej nagrody, o której 

mówiły wszystkie obietnice skierowane do zwycięzców w pierwszych rozdziałach Objawienia. 

Nagroda ta jest też pięknie zobrazowana w rozdziałach kończących tę księgę. Jest to nagroda 

życia wiecznego w obecności Boga. Na ten temat wypowiada się Obj. 21-22. 

Wytracenia tych, którzy niszczą ziemię.Ci, którzy na przestrzeni wszystkich wieków 

wiernie stali po stronie Boga, otrzymali nagrodę w postaci życia wiecznego, z kolei ci, którzy 

odrzucili Bożą ofertę zbawienia, zostaną z ziemi wytraceni. Ostateczne zniszczenie 

grzeszników jest związane z drugą śmiercią (Obj. 20,15; 21,8). Ci, którzy buntowali się 

przeciwko Bogu i przez sześć tysięcy lat hamowali rozwój Jego planu odnośnie tej ziemi, 

zostaną wzbudzeni, by na własne oczy zobaczyć, że plan Boży został w końcu zrealizowany. 

Siódma trąba odpowiada szóstej pieczęci, gdzie również jest mowa o dniu gniewu Boga i 

Baranka (Obj. 6,17). Trąba ta jest echem szóstej pieczęci. 

SCHEMAT GRAFICZNY SIEDMIU ZBORÓW, PIECZĘCI I TRĄB 
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