
Biblia Nawarska – Apokalipsa – komentarz 

Ap 1,1-3 

Księga zawiera objawienie, którego zmartwychwstały i chwalebny Chrystus udzielił 

swojemu Kościołowi za pośrednictwem św. Jana Apostoła. Po wstępie zawierającym 

tytuł dzieła, adresatów i wzmiankę o Bożym pochodzeniu jego treści (1,1-20), następują 

listy do siedmiu Kościołów (2,1-3,22) oraz przedstawienie przyszłych zamysłów 

Bożych w odniesieniu do przyszłości świata i Kościoła (4,1 – 22,21). 

Objawienie to po grecku apokalypsis, dlatego ta księga Pisma świętego jest 

nazywana Apokalipsą. 

Objawienie zawsze zakłada odsłonięcie czegoś, co wcześniej pozostawało ukryte; w 

tym przypadku chodzi o to, co ma się wydarzyć w przyszłości. 

Zna ją Bóg Ojciec (grecki tekst używa tu rodzajnika przed słowem „Bóg”, co zwykle 

w NT oznacza Boga Ojca) i Jezus Chrystus, który jako Syn uczestniczy w tym poznaniu 

i je przekazuje autorowi księgi. 

Tekst mówi: „objawienie Jezusa Chrystusa” nie tylko dlatego, że Jan otrzymał je 

za pośrednictwem Jezusa, lecz także dlatego, że Pan Jezus jest głównym przedmiotem, 

początkiem i celem tego objawienia. 

To On znajduje się w centrum tych majestatycznych wizji, w których zerwane zostają 

zasłony przykrywające sprawy dotyczące tamtego świata i rozproszony zostaje mrok, 

aby ustąpić światłości, którą jest sam Jezus Chrystus (por. 21,23; 22,5). 

Jezus Chrystus nadal mówi do swojego Kościoła za pośrednictwem apostołów, tym 

razem przez św. Jana (w.1-2).  

Mówiąc „niebawem”, autor nie chce wskazać jakiejś bliskiej daty, lecz umocnić 

nadzieję i dać pewność co do tego, że Chrystus ostatecznie zwycięży zło, ponieważ Jego 

zwycięstwo już zaczęło się dokonywać. 

Błogosławiony (szczęśliwy) jest ten, kto uwierzy w to i wytrwa. 

Ówczesne okoliczności sprawiały, że napomnienia i przestrogi zawarte w tej księdze 

były potrzebne. Jej słowa wymagają zdecydowanej i szybkiej odpowiedzi, która 

rozwieje wątpliwości i wahania. 

Z drugiej strony zawierają surową groźbę skierowaną do ludzi stawiających 

przeszkody królestwu Bożemu, które ma przyjść i które w pewnym sensie już nadeszło. 



Ap 1,4-3,22   (Wstęp) 

Księga jest skierowana do całego Kościoła, reprezentowanego przez siedem 

kościołów Azji Mniejszej. Autor najpierw wyjaśnia, w jaki sposób otrzymał Boże 

objawienie i nakaz ogłoszenia go innym (1,4-20). Następnie mówi o tym, co Pan 

powiedział do każdego z Kościołów – jakie daje im upomnienia i co obiecuje tym, 

którzy zwyciężą zło. 

Ap 1,4-8 

Objawienie pochodzi od Boga wszechmogącego i wszechwiedzącego – na to 

wskazuje imię Boże („od Tego, Który jest i Który był, i Który przychodzi) oraz Duchy, 

które Mu służą (w.4) – i od Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, i jest 

Władcą historii, Odkupicielem człowieka i Panem swojego Kościoła. 

W w.5 stosuje się do Jezusa trzy tytuły mesjańskie zaczerpnięte z Ps 89 (88), 28.38, 

nabierające jednak nowego znaczenia w świetle wiary chrześcijańskiej. 

Po pierwsze, Jezus Chrystus jest „Świadkiem Wiernym”, ponieważ Bóg wypełnił 

obietnice o Zbawicielu, synu Dawida, które złożył w ST (por. 2 Sm 2,12-14; Ap 5,5); 

faktycznie bowiem wraz z Chrystusem nadeszło zbawienie. Dlatego później św. Jan 

nazwie Jezusa „Amen” (3,14), przez co ukaże, że dziełem Chrystusa Bóg potwierdził i 

wypełnił swoje słowo. Nazwie go również „Wiernym i Prawdziwym” (19,11), 

ponieważ w Jezusie Chrystusie widoczna staje się wierność Boga i prawdziwość Jego 

obietnic. 

Po drugie, Jezusa nazywa się „Pierworodnym wśród umarłych”, ponieważ Jego 

zmartwychwstanie było zwycięstwem, w którym uczestniczą wszyscy z Nim 

zjednoczeni (por. Kol 1,18). 

Po trzecie, jest On „Władcą królów ziemi”, gdyż należy Mu się panowanie nad 

wszechświatem, które ukaże się w pełni podczas Jego powtórnego przyjścia, ale które 

już zaczęło skutkować, zwyciężając moc grzechu i śmierci. 

Pan nie tylko wyzwolił nas z grzechów, lecz także uczynił uczestnikami swojej 

godności królewskiej i kapłańskiej. Dlatego zasługuje na to, by wychwalać Go na wieki. 

„Ochrzczeni stanowią przez odrodzenie i namaszczenie Duchem Świętym dom 

duchowy i święte kapłaństwo, aby przez wszystkie uczynki właściwe chrześcijaninowi 

składać duchowe ofiary i głosić moc Tego, który wezwał ich z ciemności do 

przedziwnego swego światła (por. 1 P 2,4-10)” (II Sobór Watykański, Lumen gentium 10). 



Chociaż tekst mówi w czasie teraźniejszym „oto nadchodzi z obłokami” (w.7), 

należy to rozumieć w czasie przyszłym. Prorok bowiem postrzega rzeczy przyszłe tak, 

jakby już były obecne (por. Dn 7,13). Będzie to dzień ostatecznego triumfu Chrystusa, 

kiedy ci, którzy Go ukrzyżowali, którzy Go „przebili” (Za 12,10; por J 19,37), i ci, 

którzy Go odrzucili w ciągu wieków, ze zdumieniem zobaczą wielkość i chwałę 

Ukrzyżowanego. 

„Ten, który przedtem przyszedł skrycie, by zostać osądzony, przybędzie potem, by 

sprawować sąd. Jan przywołuje ten fakt, by umocnić Kościół w znoszeniu 

prześladowań, bo teraz uciskany jest on przez nieprzyjaciół, lecz jego przeznaczeniem 

jest królowanie z Chrystusem” (św. Beda, Komentarz do Apokalipsy 1,7). 

➢ Ap 1,9-20 

Wyspa Patmos była miejscem zesłania. Dzień Pański (w.10) to dzień ustanowiony 

przez Kościół jako święty już od czasów apostolskich – w miejsce szabatu nakazanego 

przez Prawo Mojżeszowe – jako dzień, w którym zmartwychwstał Jezus. Opisana wizja 

ma cechy liturgii, co pozwala sądzić, że autor doznał zachwycenia podczas sprawowania 

niedzielnej liturgii. Ukazuje to również, że liturgia ziemska jest złączona z liturgią w 

niebie. 

Autor wymienia siedem Kościołów, symbolizujących Kościół powszechny. Dlatego 

słowa zawarte w listach są skierowane do wszystkich chrześcijan, których sytuacja pod 

tym czy innym względem przypomina sytuację Kościołów Azji Prokonsularnej. 

Świeczniki (w.12) symbolizują Kościoły modlące się i przypominają 

siedmioramienny świecznik (menorę) palący się w świątyni jerozolimskiej. 

Jezus Chrystus, jako Syn Człowieczy (por. Dn 7,13), jest eschatologicznym Sędzią, 

a cechy Jego postaci symbolizują Jego  

 kapłaństwo („szata do stóp” – por. Wj 28,4; Za 3,4),  

 królewskość („przepasany złotym pasem” – por. 1 Mch 10,89),  

 wieczność („włosy białe” – por. Dn 7,9),  

 boską wiedzę („oczy Jego jak płomień ognia” – por. 2,18) i  

 moc („stopy podobne do drogocennego metalu” – por. Dn 10,6; „głos wielu 

wód” – por. Ez 43,2). 

Pan dzierży Kościoły w ręku na znak swojej opieki nad nimi. 

Widzimy tu „jeszcze trzy elementy symboliczne, które pokazują, jak wiele 

zmartwychwstały Jezus czyni dla swego Kościoła; trzyma go mocno w prawej ręce – 



mówi do niego z penetrującą siłą ostrego miecza i ukazuje mu blask swojej boskości   

<A jego wygląd – jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy> (Ap 1,16).  

Na Janie Zmartwychwstały robi tak niezwykłe wrażenie, że słabnie i pada jak 

martwy. Po tym doświadczeniu objawienia apostoł ma przed sobą Pana Jezusa, który z 

nim rozmawia, uspokaja go, kładzie mu rękę na głowie, wyjawia mu swoją tożsamość 

Ukrzyżowanego Zmartwychwstałego i powierza mu misję, którą jest przekazanie Jego 

przesłania Kościołom) (Por. Ap 1,17-18)” (Benedykt XVI, Audiencja generalna, 

5.09.2012). 

Chrystus Zmartwychwstały jest przedstawiony jako ten, kto daje chrześcijaninowi 

pewność (w.17-18). Nie tylko bowiem sprawuje absolutną władzę nad wszystkim (jest 

Pierwszym i Ostatnim), lecz także uczestniczył w śmiertelnej naturze człowieka. 

Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie pokonał śmierć i ma władzę nad nią oraz nad 

tajemniczymi zaświatami, otchłanią, czyli miejscem zmarłych (por. Lb 16,33). 

„Chrystus żyje. Oto wielka prawda, która napełnia treścią naszą wiarę. Jezus, który 

umarł na krzyżu, zmartwychwstał, przezwyciężył śmierć, moce ciemności, ból i 

smutek” (św. Josemaria Escriva, To Chrystus przechodzi 102). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

➢ Ap 2,1-7    (List do Kościoła w Efezie) 

Siedem gwiazd w prawej ręce Pana oznacza Jego panowanie nad całym Kościołem, 

gdyż to On może wydawać rozkazy aniołom, które rządzą przeznaczeniem każdego 

Kościoła. 

Obraz Chrystusa przechadzającego się wśród złotych świeczników ukazuje Jego 

czujność i pełną miłości troskę o Kościoły, symbolizowane przez świeczniki ze względu 

na swoją modlitwę i życie liturgiczne. 

Ponieważ Kościół w Efezie był najważniejszym z owych siedmiu, Chrystus 

przedstawia się mu jako Pan ich wszystkich. Efez był rzeczywiście największą 

metropolią Azji Mniejszej i dzierżył prymat wśród Kościołów tego regionu. 

Chrystus chwali jego wytrwałość i męstwo w zachowaniu prawdziwej wiary, ale 

upomina go za utratę pierwotnej żarliwości, która może sprawić, że utraci on swoją 

dominującą pozycję. 

Chrystus „nie mówi, że [ów Kościół] nie posiada miłości, lecz tylko, że ta miłość nie 

jest tak gorąca, gotowa do czynu, tak kwitnąca i owocna, jak było na początku.                             

O człowieku, który był pracowity, uprzejmy i wesoły, a stał się leniwy, szorstki i 

smutny, zwykliśmy się wyrażać: <To już nie ten sam człowiek>” (św. Franciszek 

Salezy, Traktat o miłości Bożej 4,2). 

W w.5 Pan wzywa do nawrócenia, do zmiany postawy, która składa się z trzech 

etapów. 

1. Najpierw konieczne jest uznanie własnej winy, pokora płynąca ze świadomości 

bycia nędznym grzesznikiem. „Uznanie swego grzechu, co więcej – po głębszym 

spojrzeniu na własną osobowość – uznanie siebie grzesznikiem, zdolnym do 

popełnienia grzechu i skłonnym do grzechu, jest konieczną zasadą powrotu do 

Boga” (św. Jan Paweł II, Reconciliatio et paenitentia 13). 

2. Następnie potrzebny jest „żal z miłości”, czyli skrucha, która prowadzi nas do 

zmiany postępowania. 

3. Na koniec są uczynki pokutne, przez które zaczynamy prowadzić nowe życie 

bliżej Boga, w serdecznej zażyłości z Jezusem. 

Nikolaici (w.6), jak się wydaje, utrzymywali, że można pogodzić życie 

chrześcijańskie z bałwochwalstwem. 



Obraz drzewa życia (w.7; por 22,2) nawiązuje do Rdz 2,9 i 3,22, gdzie pojawia się to 

drzewo rosnące pośrodku raju, obecnie poza zasięgiem człowieka, jako symbol 

nieśmiertelności. 

Teraz sam Chrystus dysponuje owocami tego drzewa i obiecuje je temu, kto odniesie 

zwycięstwo.  

„Nie możemy się zatrzymywać. Pan prosi nas o walkę coraz prężniejszą, coraz 

dogłębniejszą, coraz szerszą. Mamy obowiązek przezwyciężać siebie samych, ponieważ 

w tych zawodach jedyną metą jest dojście do chwały nieba. Gdybyśmy nie dotarli do 

nieba, nic nie byłoby warte wysiłku” (św. Josemaria Escriva, To Chrystus przechodzi 77). 

 

➢ Ap 2,8-11   (List do kościoła w Smyrnie) 

Smyrna była znana z kultu, który oddawano w niej cesarzowi. Prawdopodobnie 

dlatego Chrystus przedstawia się tamtejszemu Kościołowi jako prawdziwy Bóg, 

„Pierwszy i Ostatni” (w.8; por.1,8).  

Zachęca chrześcijan do wytrwałości pośród prześladowań, które przeciwko nim 

rozpętali niektórzy Żydzi. 

Surowe oskarżenie z w.9 odnosi się do Żydów, którzy w tych okolicznościach rzucali 

obelgi na chrześcijan, przez co brali udział w bałwochwalstwie zamiast bronić czcicieli 

prawdziwego Boga. Dlatego nie zasługują na zaszczytne miano Żydów i są raczej 

sługami Szatana – przeciwnika Boga. 

Aby się zbawić, trzeba wytrwać do końca (w.10), żyć „z niezachwianym 

postanowieniem, iż nie spoczną, póki nie staną u celu [tj. życia wiecznego].                            

Niech przyjdzie, co chce, niech boli, jak chce, niech szemrze, kto chce, niech własna 

nieudolność stęka i mówi: nie dojdziesz, umrzesz w drodze, nie wytrzymasz tego 

wszystkiego, niech i cały świat się zwali z groźbami” (św. Teresa od Jezusa, Droga 

doskonałości 21,2) 

„Śmierć druga” (w.11) – to określenie odnosi się do ostatecznego potępienia. Dalej 

będzie wyjaśnione, na czym ona polega i kto ją poniesie (por. 20,6.14; 21.8). 

 

 

 



➢ Ap 2,12-17    (List do Kościoła w Pergamonie) 

 

 

W Pergamonie wśród wielu świątyń znajdował się monumentalny ołtarz poświęcony 

Zeusowi. Chrześcijanie byli kuszeni do uczestniczenia w bałwochwalczym kulcie.  

Niektórzy z nich nawet to zalecali, jak dawniej czynił Balaam, który radził 

Moabitkom, aby wychodziły za Izraelitów i przywiodły ich do kultu Baal – Peora, bożka 

Moabu (por. Lb 25,2-6; 31,16). 

Jeśli chodzi o nikolaitów, to niektórzy autorzy starożytni sądzą, że była to herezja 

wprowadzona przez Mikołaja, jednego z siedmiu diakonów (por Dz 6,5), jednakże 

opinia ta wydaje się pozbawiona solidnych podstaw. 

Chrześcijanom przypomina się, że Chrystus jest sędzią dzierżącym miecz. Obietnica 

„manny ukrytej” (w.17), którą otrzymają zwycięzcy, jest przeciwstawiona grzechowi 

polegającemu na uczestnictwie w ucztach bałwochwalczych. 

„Biały kamyk” odnosi się do zwyczaju, według którego w celu wzięcia udziału w 

jakiejś uroczystości lub uczcie należało pokazać odpowiednio oznakowany kamyk. W 

tym przypadku imię wypisane na kamyku wskazuje udział chrześcijanina w dobrach, 

których Pan udzieli tylko zwycięzcom. 

 

➢ Ap 2,18 – 29   (List do Kościoła w Tiatyrze) 

Tiatyra była niewielkim miastem, w którym zajmowano się wytapianiem metali oraz 

wytopem i barwieniem tkanin. Stamtąd pochodziła Lidia (por. Dz 16,13-15). 

Chrystus jest przedstawiony temu Kościołowi jako Syn Boży, posiadający moc                        

i wzywający go do porzucenia uczynków bałwochwalczych. 

Pan ponownie zarzuca niektórym chrześcijanom tolerowanie uczestnictwa w kultach 

pogańskich, co oznaczało bałwochwalstwo i zepsucie moralne. 

Przez postać Jezabel, małżonki króla Achaba, która namówiła znaczną część narodu 

Izraela do grzechu bałwochwalstwa (por. 1 Krl 16,31; 2 Krl 9,22), jest ukazana 

niegodziwość tych czynów. 

Być może chodziło o prawdziwą kobietę, wskazaną symbolicznie tym biblijnym 

imieniem, która uchodziła za prorokinię i oszukiwała wielu, zachęcając ich do udziału 

w rytuałach i ucztach bałwochwalczych. 



W tej sytuacji niedopuszczalne było milczenie, ponieważ gdy zaniecha się wskazania 

błędu, popada się w pewnego rodzaju uczestnictwo w nim. 

W liście ukazana jest cierpliwość Boga, który czeka, aż ludzie się poprawią, a w 

końcu musi potępić ich zatwardziałość w grzechu (w.21). 

O tym potępieniu powinni pamiętać trwający w grzechu, ponieważ „człowiek 

nawraca się tym trudniej, im dłużej trwa w złych nałogach. […] Im dłużej gardzimy 

łaską Bożą, tym bardziej Bóg się od nas oddala i wskutek tego stajemy się coraz słabsi, 

a duch piekielny trzyma nas coraz mocniej w swojej niewoli” (św. Jan Maria Vianney, 

Kazanie o odkładaniu pokuty, s.139-140) 

 

Ap 1,4-3,22   (Wstęp) 

Księga jest skierowana do całego Kościoła, reprezentowanego przez siedem 

kościołów Azji Mniejszej. Autor najpierw wyjaśnia, w jaki sposób otrzymał Boże 

objawienie i nakaz ogłoszenia go innym (1,4-20). Następnie mówi o tym, co Pan 

powiedział do każdego z Kościołów – jakie daje im upomnienia i co obiecuje tym, 

którzy zwyciężą zło. 

Ap 1,4-8 

Objawienie pochodzi od Boga wszechmogącego i wszechwiedzącego – na to 

wskazuje imię Boże („od Tego, Który jest i Który był, i Który przychodzi) oraz Duchy, 

które Mu służą (w.4) – i od Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, i jest 

Władcą historii, Odkupicielem człowieka i Panem swojego Kościoła. 

W w.5 stosuje się do Jezusa trzy tytuły mesjańskie zaczerpnięte z Ps 89 (88), 28.38, 

nabierające jednak nowego znaczenia w świetle wiary chrześcijańskiej. 

Po pierwsze, Jezus Chrystus jest „Świadkiem Wiernym”, ponieważ Bóg wypełnił 

obietnice o Zbawicielu, synu Dawida, które złożył w ST (por. 2 Sm 2,12-14; Ap 5,5); 

faktycznie bowiem wraz z Chrystusem nadeszło zbawienie. Dlatego później św. Jan 

nazwie Jezusa „Amen” (3,14), przez co ukaże, że dziełem Chrystusa Bóg potwierdził i 

wypełnił swoje słowo. Nazwie go również „Wiernym i Prawdziwym” (19,11), 

ponieważ w Jezusie Chrystusie widoczna staje się wierność Boga i prawdziwość Jego 

obietnic. 

Po drugie, Jezusa nazywa się „Pierworodnym wśród umarłych”, ponieważ Jego 

zmartwychwstanie było zwycięstwem, w którym uczestniczą wszyscy z Nim 

zjednoczeni (por. Kol 1,18). 



Po trzecie, jest On „Władcą królów ziemi”, gdyż należy Mu się panowanie nad 

wszechświatem, które ukaże się w pełni podczas Jego powtórnego przyjścia, ale które 

już zaczęło skutkować, zwyciężając moc grzechu i śmierci. 

Pan nie tylko wyzwolił nas z grzechów, lecz także uczynił uczestnikami swojej 

godności królewskiej i kapłańskiej. Dlatego zasługuje na to, by wychwalać Go na wieki. 

„Ochrzczeni stanowią przez odrodzenie i namaszczenie Duchem Świętym dom 

duchowy i święte kapłaństwo, aby przez wszystkie uczynki właściwe chrześcijaninowi 

składać duchowe ofiary i głosić moc Tego, który wezwał ich z ciemności do 

przedziwnego swego światła (por. 1 P 2,4-10)” (II Sobór Watykański, Lumen gentium 10). 

Chociaż tekst mówi w czasie teraźniejszym „oto nadchodzi z obłokami” (w.7), 

należy to rozumieć w czasie przyszłym. Prorok bowiem postrzega rzeczy przyszłe tak, 

jakby już były obecne (por. Dn 7,13). Będzie to dzień ostatecznego triumfu Chrystusa, 

kiedy ci, którzy Go ukrzyżowali, którzy Go „przebili” (Za 12,10; por J 19,37), i ci, 

którzy Go odrzucili w ciągu wieków, ze zdumieniem zobaczą wielkość i chwałę 

Ukrzyżowanego. 

„Ten, który przedtem przyszedł skrycie, by zostać osądzony, przybędzie potem, by 

sprawować sąd. Jan przywołuje ten fakt, by umocnić Kościół w znoszeniu 

prześladowań, bo teraz uciskany jest on przez nieprzyjaciół, lecz jego przeznaczeniem 

jest królowanie z Chrystusem” (św. Beda, Komentarz do Apokalipsy 1,7). 

➢ 1,9-20 

Wyspa Patmos była miejscem zesłania. Dzień Pański (w.10) to dzień ustanowiony 

przez Kościół jako święty już od czasów apostolskich – w miejsce szabatu nakazanego 

przez Prawo Mojżeszowe – jako dzień, w którym zmartwychwstał Jezus. Opisana wizja 

ma cechy liturgii, co pozwala sądzić, że autor doznał zachwycenia podczas sprawowania 

niedzielnej liturgii. Ukazuje to również, że liturgia ziemska jest złączona z liturgią w 

niebie. 

Autor wymienia siedem Kościołów, symbolizujących Kościół powszechny. Dlatego 

słowa zawarte w listach są skierowane do wszystkich chrześcijan, których sytuacja pod 

tym czy innym względem przypomina sytuację Kościołów Azji Prokonsularnej. 

Świeczniki (w.12) symbolizują Kościoły modlące się i przypominają 

siedmioramienny świecznik (menorę) palący się w świątyni jerozolimskiej. 

Jezus Chrystus, jako Syn Człowieczy (por. Dn 7,13), jest eschatologicznym Sędzią, 

a cechy Jego postaci symbolizują Jego  



 kapłaństwo („szata do stóp” – por. Wj 28,4; Za 3,4),  

 królewskość („przepasany złotym pasem” – por. 1 Mch 10,89),  

 wieczność („włosy białe” – por. Dn 7,9),  

 boską wiedzę („oczy Jego jak płomień ognia” – por. 2,18) i  

 moc („stopy podobne do drogocennego metalu” – por. Dn 10,6; „głos wielu 

wód” – por. Ez 43,2). 

Pan dzierży Kościoły w ręku na znak swojej opieki nad nimi. 

Widzimy tu „jeszcze trzy elementy symboliczne, które pokazują, jak wiele 

zmartwychwstały Jezus czyni dla swego Kościoła; trzyma go mocno w prawej ręce – 

mówi do niego z penetrującą siłą ostrego miecza i ukazuje mu blask swojej boskości   

<A jego wygląd – jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy> (Ap 1,16). Na Janie 

Zmartwychwstały robi tak niezwykłe wrażenie, że słabnie i pada jak martwy. Po tym 

doświadczeniu objawienia apostoł ma przed sobą Pana Jezusa, który z nim rozmawia, 

uspokaja go, kładzie mu rękę na głowie, wyjawia mu swoją tożsamość Ukrzyżowanego 

Zmartwychwstałego i powierza mu misję, którą jest przekazanie Jego przesłania 

Kościołom) (Por. Ap 1,17-18)” (Benedykt XVI, Audiencja generalna, 5.09.2012). 

Chrystus Zmartwychwstały jest przedstawiony jako ten, kto daje chrześcijaninowi 

pewność (w.17-18). Nie tylko bowiem sprawuje absolutną władzę nad wszystkim (jest 

Pierwszym i Ostatnim), lecz także uczestniczył w śmiertelnej naturze człowieka. 

Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie pokonał śmierć i ma władzę nad nią oraz nad 

tajemniczymi zaświatami, otchłanią, czyli miejscem zmarłych (por. Lb 16,33). 

„Chrystus żyje. Oto wielka prawda, która napełnia treścią naszą wiarę. Jezus, który 

umarł na krzyżu, zmartwychwstał, przezwyciężył śmierć, moce ciemności, ból i 

smutek” (św. Josemaria Escriva, To Chrystus przechodzi 102). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biblia Nawarska – Apokalipsa – komentarz 

➢ Ap 3,1-6    (List do Kościoła w Sardes) 

W Sardes panowała atmosfera swobody moralnej. Kościołowi z tego miasta Chrystus 

zostaje przedstawiony jako posyłający Ducha zdolnego przemienić od wewnątrz. 

Oskarża się tamtejszy Kościół o to, że wielu jego członków trwa w grzechu i nie 

prowadzi życia wewnętrznego. 

Jezus opisał w przypowieści sytuację syna marnotrawnego jako śmierć: „Ten mój 

syn był umarły, a znów ożył” (Łk 15,24). Podobnie św. Paweł wzywa chrześcijan do 

oddania się „na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia” (Rz 6,23). 

Ten fragment Apokalipsy mówi, że sytuacja śmierci duchowej, ale realnej, 

spowodowana jest faktem, że uczynki tego Kościoła wobec Boga nie były dobre (w.2). 

Powodowały one śmierć wewnętrzną, co nazywamy grzechem śmiertelnym. 

„Wraz z całą Tradycją Kościoła nazywamy grzechem śmiertelnym ten akt, którym 

człowiek dobrowolnie i świadomie odrzuca Boga, Jego prawo, ofiarowane człowiekowi 

przez Boga przymierze miłości, gdyż woli zwrócić się do siebie samego, do jakiejś 

rzeczywistości stworzonej i skończonej, do czegoś przeciwnego woli Bożej […]. 

Człowiek czuje, że to nieposłuszeństwo wobec Boga zrywa więź z jego życiodajną 

zasadą: jest to grzech śmiertelny, czyli akt, który ciężko obraża Boga, a w końcu zwraca 

się przeciwko samemu człowiekowi z ciemną i potężną, niszczycielską siłą”                              

(św. Jan Paweł II, Reconciliatio et paenitentia 17). 

Wyrażenie „przyjdę jak złodziej” (w.3) znajduje się również w innych księgach NT 

(por. Mt 24, 42-51; Mk 13,36; Łk 12,39nn.; 1 Tes 5,2; 2 P 3,10). 

Nie oznacza ono, że Pan czyha, aby przyłapać człowieka nieprzygotowanego, jak 

myśliwy usiłujący schwytać zwierzynę. 

Jest to po prostu napomnienie, byśmy żyli w łasce Bożej, przygotowani do zdania 

sprawy Panu. 

„Nadejdzie ów dzień, który będzie naszym dniem ostatnim. Nie lękajmy się go. 

Ufając mocno w łaskę Bożą, jesteśmy gotowi w każdej chwili wyjść na spotkanie z 

Panem, niosąc zapalone lampy, z gotowością oddania się, z odwagą i miłością 

okazywaną w najdrobniejszych rzeczach.  

Czeka nas przecież wielkie święto w niebie” (św. Josemaria Escriva, 

Przyjaciele Boga 40). 



➢ Ap 3,7-13   (List do Kościoła w Filadelfii) 

Filadelfia była bramą prowadzącą do Frygii. W 17 r. przed Chr. Nastąpiło tam 

trzęsienie ziemi i po odbudowie zmieniono jej nazwę na „Neocezarea”, nazwa ta jednak 

szybko przestała być używana. W tym kontekście imię, które się tu obiecuje (por. w.12), 

będzie trwać na zawsze.  

W metaforze otwartych drzwi (w.8) zapewnia się chrześcijan o tym, że ich 

apostolstwo zakończy się sukcesem pomimo trudności, których będą przysparzać 

wrogowie (por. 1 Kor 16,9; 2 Kor 2,12; Kol 4,3). Można zinterpretować te słowa 

również jako obietnicę wolnego wstępu do królestwa Bożego. 

Na temat „synagogi szatana” zob. 2.9. Słowa, że wrogowie uznają swoją porażkę i 

upadną na twarz przed zwycięzcą, przypominają Iz 49,23 i 60,14, gdzie zapowiada się 

hołd i cześć ludów dla narodu wybranego. 

Przedtem jednak nadejdą powszechne utrapienia, opisane dalej (por. rozdz. 8-9 i 16). 

Wówczas ci, którzy pozostaną wierni, będą chronieni.  

Jeśli chodzi o rychłe nadejście opisywanych zdarzeń, zob. komentarz do Ap 1,1 (por. 

22,12.20). 

Na koniec, po walce i zwycięstwie, Kościół w Filadelfii stanie się filarem w świątyni, 

czyli zajmie wyjątkowe miejsce (por. Ga 2,9). Wiernym z tego miasta przypomina się, 

że Chrystus posiada klucze królestwa Bożego, i zapewnia się ich, że wielu Żydów się 

nawróci. 

➢ Ap 3,14 - 22   (List do Kościoła w Laodycei) 

Laodycea była kwitnącym miastem, co mogło się przyczynić do letniości niektórych 

chrześcijan. Chrystus jest tu przedstawiony jako wieczny wraz z Bogiem oraz wierny 

swoim obietnicom, a jednocześnie wymagający żarliwej miłości. 

Występowanie wód termalnych niedaleko miasta, które po schłodzeniu nie nadawały 

się do picia, daje podstawę do wyrazistego porównania (w.15-16), które pokazuje wstręt 

Boga do mierności i oziębłości. 

Obraz Chrystusa pukającego do drzwi jest jednym z najpiękniejszych                                 

i najbardziej wzruszających w Biblii („Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś 

posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze 

Mną …”). 

Przypomina Pieśń nad pieśniami, w której Oblubieniec woła: „Otwórz mi, siostro 

moja, przyjaciółko moja, gołąbko moja, ty moja nieskalana, bo pełna rosy ma 

głowa i kędziory me – kropli nocy” (Pnp 5,2). 



W ten sposób ukazana jest troska Boga, który na różne sposoby wzywa nas do 

większej zażyłości przez całe nasze życie. 

„Stopniowo miłość Boża staje się namacalna – chociaż nie jest to kwestia uczuć – 

jakby zawładnęła duszą. To Chrystus, który z miłością nas poszukuje: <Oto stoję u 

drzwi i kołaczę> (Ap 3,20)” (św. Josemaria Escriva, To Chrystus przechodzi 8>. 

Jezus Chrystus potwierdza, że zwycięzcy zasiądą z Nim na tronie.  

Podobną odpowiedź dał św. Piotrowi, kiedy obiecał apostołom, że zasiądą na 

dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście pokoleń Izraela (por. Mt 19,28; 20,20nn.). 

Przez „tron” rozumie się tu najwyższą moc, którą Chrystus otrzymał od Ojca. 

Dlatego obietnica zasiadania z Nim na tronie oznacza uczestnictwo tych, którzy są 

wierni Chrystusowi, w Jego triumfie i królowaniu (por. 1 Kor 6,2-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biblia Nawarska – Apokalipsa – komentarz 

➢ Ap 4,1 – 22,21   (Wstęp) 

Po przesłaniu Chrystusa skierowanym do każdego z Kościołów opisany jest Boży 

zamysł wobec ludzkości i Kościoła, przedstawiony w taki sposób, w jaki został 

objawiony autorowi księgi w formie widzenia.  

Opis rozpoczyna się od wspaniałej, wstępnej wizji nieba (4,1 – 5,14). 

Następują po niej kolejne, ukazujące wydarzenia poprzedzające ostateczną bitwę (6,1 

– 11,14). Na koniec księga przedstawia obraz bitwy, w której zło zostaje ostatecznie 

zwyciężone, a królestwo Boga i niebiańskie Jeruzalem objawią się na koniec w całym 

swoim blasku (11,15-22,15). Księga kończy się epilogiem, w którym potwierdza się jej 

treść (22,16-21). 

➢ Ap 4, 1-8, 9-11   (Bóg na tronie chwały) 

4,1 - 8 

„Ujrzałem”, „doznałem zachwycenia” – to różne sposoby wyrażenia tej samej 

rzeczy: Bóg objawia coś autorowi księgi.  

Pojawiają się obrazy zaczerpnięte ze ST:  

❖ Tron przypomina wizje z Iz 6,1 i Ez 1,26-28 

❖ Tęcza jako znak przymierza występuje w Rdz 9,7-17 

❖ Błyskawice i grzmoty pojawiają się podczas objawienia Boga na Synaju                       

(Wj 19,16);  

❖ szklane morze i cztery Istoty występują w opisie świątyni jerozolimskiej                   

w 1 Krl 7,23-26 i Ez 10,14. 

 

Istoty te wyglądają podobnie do aniołów, które widzi prorok Ezechiel w wizji 

rydwanu Bożego przenoszonego przez cztery istoty niebieskie, symbolizujące 

inteligencję, szlachetność, siłę i zwinność (por. Ez 1,10; 10,12; Iz 6,2). 

 

 

 

Tradycja chrześcijańska od czasów św. Ireneusza uważała, że te cztery istoty 

reprezentują czterech ewangelistów, gdyż to oni „przynieśli” ludzkości Jezusa 

Chrystusa: 



 

❖ Człowiek symbolizuje św. Mateusza, którego Ewangelia rozpoczyna się od 

ludzkiej genealogii Chrystusa 

❖ Lew symbolizuje św. Marka, który rozpoczyna  swoją Ewangelię, pisząc o 

głosie wołającego na pustyni, gdzie słychać ryk lwa 

❖ Cielec (wół) nawiązuje do ofiar składanych w świątyni, gdzie św. Łukasz 

umieszcza początek swojej Ewangelii 

❖ Orzeł reprezentuje Jana, który wznosi się najwyżej, aby kontemplować bóstwo 

Słowa. 

W użytych obrazach i innych symbolach, takich jak kolory, opisany zostaje majestat 

Boga i uwielbienie, które otrzymuje On w niebie. 

Liczba Starców (w.4) może oznaczać Kościół niebieski, obejmujący stary i nowy 

Izrael (dwanaście pokoleń i dwunastu apostołów), który w niebie oddaje Bogu 

doskonałą cześć i wstawia się za Kościołem na ziemi. 

Czasami niełatwo określić znaczenie elementów symbolicznych, np. szklanego 

morza podobnego do kryształu oraz czterech Istot widocznych pośrodku i dookoła 

tronu.  

Można sądzić, że obraz ten jest jakby niebiańską repliką układu świątyni, w której 

przed świętym świętych (sancta sanctorum), miejscem obecności Boga, znajdował się 

wielki zbiornik wody przeznaczonej do oczyszczeni, nazywany morzem z brązu, z 

postaciami dwunastu wołów (por. 1 Krl 7,23-26; 2 Krn 4,2-5). 

To podobieństwo między niebem i świątynią wyraża związek między liturgią 

ziemską a niebieską. 

„Pierwszym symbolem jest tron, a na nim siedzi postać, której Jan nie opisuje, 

ponieważ przewyższa ona wszelkie ludzkie wyobrażenie […]. Drugim symbolem jest 

księga, która zawiera plan Boga odnośnie do wydarzeń i do ludzi. Jest ona szczelnie 

zamknięta na siedem pieczęci i nikt nie jest w stanie jej czytać. […] I tu pojawia się 

trzeci symbol: Chrystus, Baranek zabity w ofierze krzyża, który na znak swojego 

zmartwychwstania stoi. I to właśnie Baranek, Chrystus umarły i zmartwychwstały, 

stopniowo otwiera pieczęcie i wyjawia plan Boga, głęboki sens historii. 



Co mówią te symbole? Przypominają nam, jaką drogą można nauczyć się 

odczytywać wydarzenia w historii i w naszym własnym życiu. 

Podnosząc oczy na Boże niebo, w nieustannej więzi z Chrystusem, otwierając przed 

Nim nasze serce i umysł  w indywidualnej i wspólnotowej modlitwie, uczymy się 

patrzeć na sprawy w nowy sposób i pojmować ich najprawdziwszy sens. 

Modlitwa jest jak otwarte okno, które pozwala nam mieć spojrzenie utkwione w 

Bogu, nie tylko po to, by przypominać sobie cel, do którego zmierzamy, lecz również 

po to, by wola Boża mogła oświecić naszą ziemską drogę i pomogła nam przeżywać ją 

intensywnie i z zaangażowaniem”( Benedykt XVI, Audiencja generalna, 12.09.2012). 

 

 

 Ap 4,9-11  

Z głosem czterech Istot łączy się głos całego ludu Bożego, który symbolizuje 

dwudziestu czterech Starców, czyli Kościół tryumfujący w niebie. 

Rzucanie wieńców przed tron (por. w.10) oznacza uznanie, że tryumf jest należny 

Bogu i że tylko do Niego należy moc. 

Podstawowym powodem oddawania czci jest stwórcze dzieło Boga. Opisując tę 

wizję, autor Apokalipsy zachęca Kościół pielgrzymujący do włączenia się w 

uwielbienie i cześć, które w niebie są oddawane Bogu Stwórcy. 

Kościół przyswoił sobie te słowa uwielbienia w liturgii eucharystycznej, kiedy na 

zakończenie prefacji powtarza się anielski śpiew Sanctus jako bezpośrednie 

przygotowanie do modlitwy eucharystycznej. Jednakże  

cała liturgia Kościoła łączy się z tą czcią oddawaną Bogu w niebie. 

„W liturgii najmniejszej nawet wspólnoty jest zawsze obecny cały Kościół. Dlatego 

nie ma <obcych> we wspólnocie liturgicznej. W każdej celebracji liturgicznej 

uczestniczy cały Kościół, niebo i ziemia, Bóg i ludzie. Liturgia chrześcijańska, nawet 

jeśli jest sprawowana w konkretnym miejscu i przestrzeni i wyraża <tak> określonej 

wspólnoty, jest ze swej natury katolicka, rodzi się z całości i prowadzi do całości, w 

jedności z papieżem, z biskupami, z wierzącymi we wszystkich epokach i wszystkich 

miejscach. Im bardziej celebrację ożywia ta świadomość, tym owocniej urzeczywistnia 

się w niej autentyczny sens liturgii” (Benedykt XVI, Audiencja generalna, 3.10.2012). 

 

 



Biblia Nawarska – Apokalipsa – komentarz 

➢ Ap 5,1 – 5 (Opieczętowana księga i Baranek) 

Opieczętowana księga symbolizuje Boży zamysł wobec każdego człowieka i historii. 

Ten, kto go nie zna, jest pogrążony w ciemności i lęku. 

Chrystus, ze względu na to, że jest Bogiem oraz dokonał odkupienia na krzyżu i 

odniósł zwycięstwo nad śmiercią, odsłonił ludziom te zamysły. 

„Chrystus, nowy Adam, właśnie w objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości 

objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i odsłania przed nim jego 

najwyższe powołanie” (II Sobór Watykański, Gaudium et spes 22). 

➢ Ap 5, 6-14    

Chrystus chwalebny zasługuje na takie samo uwielbienie jak Ojciec. 

Wielkość Chrystusa – Baranka zostaje uznana i ogłoszona, gdy odbiera On cześć 

najpierw od czterech Istot żyjących i dwudziestu czterech Starców, następnie od 

aniołów i na końcu od całego stworzenia (w.11-13). 

Jan wskazuje te trzy momenty, aby podkreślić chwałę oddawaną Bogu przez Kościół 

niebieski, z którym Kościół pielgrzymujący łączy się w modlitwie, symbolizowanej 

przez złote czasze (w.8). 

Wielka liczba aniołów otaczających tron jako straż honorowa (w.11) ogłasza pełnię 

doskonałości Bożej, która należy do Chrystusa – Baranka. Wyliczonych jest siedem 

atrybutów, wskazujących, że Baranek ma pełnię chwały Bożej (w.12). 

Po śpiewie stworzeń duchowych, niewidzialnych, rozbrzmiewa śpiew istot 

materialnych, widzialnych. Ten hymn (w.13-14) różni się od poprzedniego, ponieważ 

jest skierowany również do Zasiadającego na tronie. 

W ten sposób na jednym poziomie zostaje umieszczony i Bóg, i Baranek, którego 

bóstwo się ogłasza. 

Następuje kulminacyjny punkt chwały, którą kosmos oddaje Barankowi. Tę wizję 

wprowadzającą zamyka słowo „amen” wypowiedziane przez cztery Istoty żyjące                           

i dwudziestu czterech Starców. 

 

 

Tak jak w innych fragmentach Apokalipsy jest tu mowa o roli aniołów w niebie 

(w.11), ze szczególnym podkreśleniem  



❖ oddawania przez nich czci przed tronem Boga (por. 7,11),  

❖ ich misji wykonawców Bożych zamysłów (por. 11,15; 16,17; 22,6 itd.) oraz  

❖ ich wstawiennictwa przed Panem na rzecz ludzi (por. 8.4). 

„Miej zaufanie do swojego Anioła Stróża. Traktuj go jak bliskiego przyjaciela – 

bo nim jest! – a on już postara się wyświadczyć ci rozliczne przysługi w zwykłych 

sprawach każdego dnia” (św. Josemaria Escriva, Droga 562) 

 

 Ap 4,9-11  

Z głosem czterech Istot łączy się głos całego ludu Bożego, który symbolizuje 

dwudziestu czterech Starców, czyli Kościół tryumfujący w niebie. 

Rzucanie wieńców przed tron (por. w.10) oznacza uznanie, że tryumf jest należny 

Bogu i że tylko do Niego należy moc. 

Podstawowym powodem oddawania czci jest stwórcze dzieło Boga. Opisując tę 

wizję, autor Apokalipsy zachęca Kościół pielgrzymujący do włączenia się w 

uwielbienie i cześć, które w niebie są oddawane Bogu Stwórcy. 

Kościół przyswoił sobie te słowa uwielbienia w liturgii eucharystycznej, kiedy na 

zakończenie prefacji powtarza się anielski śpiew Sanctus jako bezpośrednie 

przygotowanie do modlitwy eucharystycznej. Jednakże  

cała liturgia Kościoła łączy się z tą czcią oddawaną Bogu w niebie. 

„W liturgii najmniejszej nawet wspólnoty jest zawsze obecny cały Kościół. Dlatego 

nie ma <obcych> we wspólnocie liturgicznej. W każdej celebracji liturgicznej 

uczestniczy cały Kościół, niebo i ziemia, Bóg i ludzie. Liturgia chrześcijańska, nawet 

jeśli jest sprawowana w konkretnym miejscu i przestrzeni i wyraża <tak> określonej 

wspólnoty, jest ze swej natury katolicka, rodzi się z całości i prowadzi do całości, w 

jedności z papieżem, z biskupami, z wierzącymi we wszystkich epokach i wszystkich 

miejscach. Im bardziej celebrację ożywia ta świadomość, tym owocniej urzeczywistnia 

się w niej autentyczny sens liturgii” (Benedykt XVI, Audiencja generalna, 3.10.2012). 

 

 

 

 

 

 



Biblia Nawarska – Apokalipsa – komentarz 

➢ Ap 6,1 – 11,14 (Wstęp) 

W obrazie Baranka, który po kolei otwiera siedem pieczęci (6,1-1,17), autor ukazuje 

głęboki sens historii, której Panem jest Chrystus, oraz znaczenie nieszczęść nękających 

ludzkość. 

Oczekiwanie narasta, w miarę jak zbliża się moment otwarcia siódmej pieczęci (por. 

8,1). Kiedy nadchodzi, zaczyna rozbrzmiewać po kolei siedem trąb symbolizujący głos 

Boży (8,2-11,14). 

Dopiero gdy rozbrzmiewa ostatnia trąba, objawiona zostaje tajemnica dotycząca 

końca (por. 107; 11,15); wcześniej utrzymane zostaje pełne wyczekiwania napięcie. 

Czytelnik stopniowo dostrzega rękę i moc Boga w historii. 

➢ Ap 6,1-17 (Chrystus otwiera sześć pierwszych pieczęci.                         

Wizja czterech jeźdźców)    

Kiedy otwierane są pierwsze cztery pieczęcie (w.1-8), pojawia się czterech jeźdźców. 

Pierwszy symbolizuje Jezusa Chrystusa, a pozostali trzej – wojnę, głód i zarazę. 

Kiedy otwarta zostaje piąta pieczęć (w.9), ujawnia się chwała męczenników, a po 

otwarciu szóstej (w.12) odsłaniają się nieszczęścia, które według zapowiedzi Jezusa 

wydarzą się na końcu świata. 

„Natchniony ewangelista nie tylko dostrzegł zniszczenie spowodowane przez grzech, 

wojnę, głód i śmierć, ale na pierwszym miejscu zobaczył również zwycięstwo 

Chrystusa. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że wędrówka Kościoła przez wieki to                 

via crucis, ale jest ona marszem tryumfalnym. Kościół Chrystusowy, ludzie o 

chrześcijańskiej wierze i miłości zawsze będą nieść światło, odkupienie i pokój 

ludzkości pozbawionej nadziei. Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” 

(Pius XII, Przemówienie do młodzieży włoskiej – członków Akcji Katolickiej, 

12.09.1948). 

W w.15 wymienia się siedem grup społecznych obejmujących cały rodzaj ludzki, od 

najpotężniejszych do najsłabszych. 

Nikt nie ucieknie od nieodwołalnego sądu Boga. Jest to (w.17) dzień gniewu                     

(dies irae) Baranka. 

 

 

 Ap 4,9-11  



Z głosem czterech Istot łączy się głos całego ludu Bożego, który symbolizuje 

dwudziestu czterech Starców, czyli Kościół tryumfujący w niebie. 

Rzucanie wieńców przed tron (por. w.10) oznacza uznanie, że tryumf jest należny 

Bogu i że tylko do Niego należy moc. 

Podstawowym powodem oddawania czci jest stwórcze dzieło Boga. Opisując tę 

wizję, autor Apokalipsy zachęca Kościół pielgrzymujący do włączenia się w 

uwielbienie i cześć, które w niebie są oddawane Bogu Stwórcy. 

Kościół przyswoił sobie te słowa uwielbienia w liturgii eucharystycznej, kiedy na 

zakończenie prefacji powtarza się anielski śpiew Sanctus jako bezpośrednie 

przygotowanie do modlitwy eucharystycznej. Jednakże  

cała liturgia Kościoła łączy się z tą czcią oddawaną Bogu w niebie. 

„W liturgii najmniejszej nawet wspólnoty jest zawsze obecny cały Kościół. Dlatego 

nie ma <obcych> we wspólnocie liturgicznej. W każdej celebracji liturgicznej 

uczestniczy cały Kościół, niebo i ziemia, Bóg i ludzie. Liturgia chrześcijańska, nawet 

jeśli jest sprawowana w konkretnym miejscu i przestrzeni i wyraża <tak> określonej 

wspólnoty, jest ze swej natury katolicka, rodzi się z całości i prowadzi do całości, w 

jedności z papieżem, z biskupami, z wierzącymi we wszystkich epokach i wszystkich 

miejscach. Im bardziej celebrację ożywia ta świadomość, tym owocniej urzeczywistnia 

się w niej autentyczny sens liturgii” (Benedykt XVI, Audiencja generalna, 3.10.2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biblia Nawarska – Apokalipsa – komentarz 

➢ Ap 7,1 – 17 (Wielka liczba zbawionych) 

Oczekiwanie narasta dzięki wpleceniu dwóch wizji przed otwarciem siódmej 

pieczęci.  

❖ Pierwsza (w.1-8) ukazuje Bożą opiekę nad chrześcijanami; ich wielkie 

mnóstwo (144 tysiące) tworzy nowy Lud Boży. 

❖ Druga wizja (w.9-17) ukazuje chwałę, którą odkupieni przez Jezusa cieszą się 

po śmierci. 

„Krew Baranka złożonego w ofierze za wszystkich dokonała w każdym zakątku 

świata swojego uniwersalnego i skutecznego odkupieńczego działania, przynosząc 

łaskę i zbawienie owemu <wielkiemu tłumowi>. Po przejściu prób i oczyszczeniu 

we krwi Chrystusa oni – odkupieni – są bezpieczni w królestwie Boga, chwalą Go 

i błogosławią na wieki” (św. Jan Paweł II, Homilia w parafii św. Wawrzyńca                             

w Rzymie, 1.11.1981). 

Te pocieszające sceny mają wzmóc pragnienie naśladowania owych chrześcijan, 

którzy byli tacy jak my, ale odnieśli zwycięstwo i są już w niebie. 

Abyśmy mogli to osiągnąć, Kościół zachęca nas do modlitwy: „Boże, Ty uświęciłeś 

krwią męczenników wspaniałe początki Kościoła rzymskiego; spraw, niech ich 

męstwo w walce umocni naszą wiarę, abyśmy z radością zbierali owoce ich 

zwycięstwa” (Mszał rzymski, 30 czerwca, Świętych pierwszych Męczenników 

Świętego Kościoła rzymskiego, kolekta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

➢ Ap 6,1-17 (Chrystus otwiera sześć pierwszych pieczęci.                         

Wizja czterech jeźdźców)    

Kiedy otwierane są pierwsze cztery pieczęcie (w.1-8), pojawia się czterech jeźdźców. 

Pierwszy symbolizuje Jezusa Chrystusa, a pozostali trzej – wojnę, głód i zarazę. 

Kiedy otwarta zostaje piąta pieczęć (w.9), ujawnia się chwała męczenników, a po 

otwarciu szóstej (w.12) odsłaniają się nieszczęścia, które według zapowiedzi Jezusa 

wydarzą się na końcu świata. 

„Natchniony ewangelista nie tylko dostrzegł zniszczenie spowodowane przez grzech, 

wojnę, głód i śmierć, ale na pierwszym miejscu zobaczył również zwycięstwo 

Chrystusa. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że wędrówka Kościoła przez wieki to                 

via crucis, ale jest ona marszem tryumfalnym. Kościół Chrystusowy, ludzie o 

chrześcijańskiej wierze i miłości zawsze będą nieść światło, odkupienie i pokój 

ludzkości pozbawionej nadziei. Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” 

(Pius XII, Przemówienie do młodzieży włoskiej – członków Akcji Katolickiej, 

12.09.1948). 

W w.15 wymienia się siedem grup społecznych obejmujących cały rodzaj ludzki, od 

najpotężniejszych do najsłabszych. 

Nikt nie ucieknie od nieodwołalnego sądu Boga. Jest to (w.17) dzień gniewu                     

(dies irae) Baranka. 

 

 

 Ap 4,9-11  

Z głosem czterech Istot łączy się głos całego ludu Bożego, który symbolizuje 

dwudziestu czterech Starców, czyli Kościół tryumfujący w niebie. 

Rzucanie wieńców przed tron (por. w.10) oznacza uznanie, że tryumf jest należny 

Bogu i że tylko do Niego należy moc. 

Podstawowym powodem oddawania czci jest stwórcze dzieło Boga. Opisując tę 

wizję, autor Apokalipsy zachęca Kościół pielgrzymujący do włączenia się w 

uwielbienie i cześć, które w niebie są oddawane Bogu Stwórcy. 

Kościół przyswoił sobie te słowa uwielbienia w liturgii eucharystycznej, kiedy na 

zakończenie prefacji powtarza się anielski śpiew Sanctus jako bezpośrednie 

przygotowanie do modlitwy eucharystycznej. Jednakże  



cała liturgia Kościoła łączy się z tą czcią oddawaną Bogu w niebie. 

„W liturgii najmniejszej nawet wspólnoty jest zawsze obecny cały Kościół. Dlatego 

nie ma <obcych> we wspólnocie liturgicznej. W każdej celebracji liturgicznej 

uczestniczy cały Kościół, niebo i ziemia, Bóg i ludzie. Liturgia chrześcijańska, nawet 

jeśli jest sprawowana w konkretnym miejscu i przestrzeni i wyraża <tak> określonej 

wspólnoty, jest ze swej natury katolicka, rodzi się z całości i prowadzi do całości, w 

jedności z papieżem, z biskupami, z wierzącymi we wszystkich epokach i wszystkich 

miejscach. Im bardziej celebrację ożywia ta świadomość, tym owocniej urzeczywistnia 

się w niej autentyczny sens liturgii” (Benedykt XVI, Audiencja generalna, 3.10.2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biblia Nawarska – Apokalipsa – komentarz 

➢ Ap 8,1 – 6 (Otwarcie siódmej pieczęci) 

Cisza zapadająca po otwarciu siódmej pieczęci jest znakiem napiętego oczekiwania 

na to, co zostanie objawione. Ta cisza jest czasem modlitwy świętych, którą 

symbolizują kadzidła. 

„Kontemplacja jest milczeniem, <symbolem świata, który nadchodzi>                         

(Św. Izaak z Niniwy, Tractatus mystyci 66) lub <milczącą miłością> (św. Jan od 

Krzyża, List 6). Słowa w kontemplacji nie mają charakteru rozmowy, lecz są 

niczym gałązki, które podtrzymują ogień miłości. W tym milczeniu, nieznośnym 

dla człowieka „zewnętrznego”, Ojciec wypowiada do nas swoje Słowo, które 

przyjmuje ciało, cierpi, umiera i zmartwychwstaje, a Duch czyni nas uczestnikami 

synowskiej modlitwy Jezusa” (KKK 2717). 

„Przed tronem Boga stoi anioł trzymający w ręku złote naczynie na żar i wciąż 

wkłada do niego ziarna kadzidła, którego delikatny zapach jest ofiarowany razem 

z modlitwami płynącymi do Boga (por. Ap 8,1-4). Jest to symbol, który mówi, że 

wszystkie nasze modlitwy – ze swoimi ograniczeniami, trudem, ubóstwem, 

oschłością, niedoskonałościami, które mogą je cechować – zostają oczyszczone                      

i docierają do serca Boga. Musimy zatem być pewni, że nie istnieją modlitwy 

powierzchowne, bezużyteczne; żadna z nich nie ginie. I znajdują one odpowiedź, 

choć niekiedy tajemniczą, ponieważ Bóg jest Miłością  i nieskończonym 

Miłosierdziem. Anioł – pisze Jan - <wziął naczynie na żar, napełnił je ogniem                            

z ołtarza i zrzucił na ziemię: a nastąpiły gromy, głosy, błyskawice, trzęsienie ziemi> 

(Ap 8,5). Ten obraz oznacza, że Bóg nie pozostaje niewrażliwy na nasze błagania, 

interweniuje i daj odczuć swoją moc i swój głos na ziemi” (Benedykt XVI, 

Audiencja generalna, 12.09.2012). 

Po siedmiu pieczęciach następuje opis siedmiu trąb, a po siódmej trąbie – opis 

siedmiu czasz (por. 15,7). Wcześniej jednak zostanie opowiedziane (rozdz. 8-9) to, co 

się dzieje, gdy rozbrzmiewa sześć pierwszych trąb, oznaczających wykonanie Bożego 

sądu nad światem. Widzimy  w tym pewien paralelizm do siedmiu plag egipskich 

(por. Wj 7,14 – 12,34). 

Zanim zabrzmi siódma trąba, autor jak gdyby robi przerwę (por. 10,1 – 11,4). 

 

 

➢ Ap 8, 7-13 (Dźwięk pierwszych sześciu trąb. Trzykrotne „biada”)    



Dźwięk trąb oznacza głos Boga, który zapowiada i wymierza karę za grzechy 

ludzkości. 

Cztery pierwsze trąby (8,7-12) oznajmiają nieszczęścia podobne do plag w Egipcie, 

chociaż są dużo gorsze. Nieszczęścia dotkną teraz żywiołów stworzonych przez Boga: 

ziemi, morza, wód lądowych i firmamentu niebieskiego. 

Motyw orła (w.13), być może symbolizującego anioła, wprowadza atmosferę 

wyczekiwania i niepokoju wobec tego, co przyniosą dźwięki pozostałych trzech trąb. 

Jest to krótkie przejście do następnego opisu. 

Trzykrotne „biada” to okrzyk żalu, przerażenia i współczucia w obliczu wydarzeń, 

które mają nastąpić, gdy zabrzmią ostatnie trąby. 

Wyrażenie „mieszkańcy ziemi” oznacza bałwochwalców prześladujących 

chrześcijan (por. 3, 10), nie obejmuje zatem wiernych, lecz tylko tych, którzy ulegli 

namowom nieprzyjaciół Chrystusa (por. 6,10; 11,10; 13,8.12.14; 17,2-8). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biblia Nawarska – Apokalipsa – komentarz 

➢ Ap 9,1 – 12  

Dźwięk piątej i szóstej trąby dotyczy bezpośrednio ludzi; jego skutki są jeszcze 

straszniejsze niż wcześniej (9,1-21). 

Spadająca gwiazda symbolizuje Szatana (por. Łk 10,18), któremu Bóg pozwala 

uwolnić na jakiś czas złe duchy, zgodnie z ówczesnym poglądem mieszkające w 

czeluściach. Mają one zadać męki ludziom nieuznającym Boga i wywołać u nich 

choroby. 

Aby opisać demony i szkodę, którą mają wyrządzić, autor przypomina ósmą plagę 

egipską – plagę szarańczy (por. Wj 10,14 nn.), wyjaśniając jednak, że chodzi o rzecz 

dużo straszniejszą i należącą do innego porządku. 

Szkoda wyrządzana ludziom jest tak wielka, że pragną oni umrzeć, ale przez pewien 

czas muszą znosić cierpienie. 

„Pięć miesięcy” (w.5), czyli długość życia szarańczy, to ograniczenie tych cierpień 

w czasie. Złote wieńce (w.7) są znamieniem zwycięzców; ludzkie oblicza oznaczają, że 

są to istoty rozumne; rodzaj włosów i zęby oznaczają ich dzikość; żelazne pancerze 

wskazują, że są to silnie uzbrojeni wojownicy; w końcu łoskot, który wydają, i ogony 

skorpiona symbolizują najwyższe okrucieństwo. 

Są posłuszni królowi, którym jest Szatan. Jego imię (Abaddon, Apollyon, w.11) 

oznacza zatracenie i zniszczenie. Kontrastuje ono z imieniem Jezusa, które znaczy: 

„JAHWE zbawia”. Na końcu Apokalipsy autor ujrzy, że po zwycięstwie Chrystusa 

Szatan i jego stronnicy zostaną na nowo zamknięci w czeluści (por. 20,1-3). 

 

➢ Ap 9, 13-21  

Aniołowie związani nad rzeką Eufrat to straszni aniołowie śmierci (9,15). 

Rozkazywać im może sam Bóg.  

Ostatecznym powodem opisywanych kar – tak jak w przypadku wezwań do pokuty 

skierowanych do Kościołów Azji Mniejszej (por. 2,6.16.21; 3,3 itd.) – jest pobudzenie 

ludzi do nawrócenia. 

Ludzie jednak są zawzięci: oddalają się od Boga i oddają się bożkom, które wobec 

nieskończoności Boga żywego są niczym strachy na wróble (por. Ps 115[114]; Jr 10,3-5). 

Bałwochwalstwo jest najgłębszym korzeniem wszystkich grzechów (w.20). 



Kiedy bowiem człowiek oddala się od Boga, zostaje poddany siłom zła, które popychają go 

od zewnątrz i od wewnątrz do wszelkiego rodzaju grzechów i zepsucia. 

Tę samą ideę przedstawia św. Paweł w Liście do Rzymian, kiedy mówi o tych, którzy 

oddaliwszy się od Boga, zostali poddani własnym namiętnościom i popadli w najbardziej 

odrażające uczynki (por. Rz 1,18-32). 

Rezultatem kary jest czasem większa zatwardziałość serca, jak w przypadku faraona, który 

nie pozwolił Izraelitom opuścić Egiptu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biblia Nawarska – Apokalipsa – komentarz 

➢ Ap 10,1 – 11 (Książeczka dana do spożycia widzącemu)  

 

Przed opisaniem dźwięku siódmej trąby autor wplata w tekst opis wizji, którą miał 

widzący, przebywając znowu na ziemi. W ten sposób wzmaga napięcie i przygotowuje 

czytelnika do tego, co nastąpi, gdy zabrzmi trzecie „biada” i zabrzmi siódma trąba, 

zapowiadająca wydarzenia ostateczne (por. 11,14-15). 

Chociaż nie jest wymienione imię anioła (w.1), można sądzić, że chodzi o Gabriela, 

gdyż nazywa się go „potężnym” – po hebrajsku geber, a Gabriel, po hebrajsku gabri’el, 

znaczy „moc Boża” albo „mąż Boży” (por. Dn 8,15-16), albo „Bóg okazuje moc”. 

Gabriel to imię anioła, który  

 ma wyjaśnić proroctwa mesjańskie Danielowi („Gdy ja, Daniel, oglądałem 

widzenie i roztrząsałem jego znaczenie, oto stanął przede mną ktoś o wyglądzie 

mężczyzny, i usłyszałem głos ludzki nad rzeką Ulaj, który wołał tymi słowami: 

Gabrielu, wyjaśnij mu widzenie!”)oraz  

 oznajmia wolę Bożą Zachariaszowi (Łk 1,19: „Odpowiedział mu anioł:                        

Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z 

tobą i oznajmić ci tę wieść radosną.”) i  

 Najświętszej Maryi Pannie (por. Łk 1,26: „W szóstym miesiącu posłał Bóg 

anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret”). 

Spełniał on podobną funkcję do funkcji anioła, który pojawia się w 8,3-5, a którego 

zwykło się utożsamiać ze św. Michałem. Niezwykłe cechy pojawiające się w jego opisie 

podkreślają jego niebiańską naturę i moc. 

Człowiek nie może w pełni poznać planów Boga, ogłoszonych w siedmiu gromach 

(w.4).lecz tylko to, co Bóg objawia Janowi, czyli widzącemu. 

Otwarta książeczka, którą trzyma w ręku anioł, to inna księga niż ta zamknięta na 

siedem pieczęci z wizji 5,2: symbolizuje ona objawienie Boże dane prorokom. Jest 

otwarta, co oznacza, że można poznać jej treść.  

Nie mówi się nam jednak, jaka jest ta treść, przez co autor podkreśla swoją wizję 

proroka, zaznaczając, że jego proroctwa obejmują całe stworzenie (por. w.6). 

Jest to księga podobna do zwoju z wizji Ezechiela (por. Ez 2,1 – 3,1), którą ma 

połknąć widzący (w.9-10). 

Oznacza to, że Bóg przemawia przez Pismo Święte, obiecując błogosławieństwo i 

karę. Czytelnik ma przyjąć jako prawdę to, co czyta w księdze. 



Gestem i uroczystą formułą przysięgi anioł zapewnia, że nastąpi ostateczne 

ustanowienie królestwa Bożego i że nie będzie już zwłoki (w.6-7). 

Nie wskazuje się jednak chwili, w której to nastąpi – mówi się tylko, że będzie to 

wówczas, kiedy dokona się misterium Boga, kiedy Jego zamysł zbawienia osiągnie 

pełnię, kiedy nadejdzie czas żniwa (por. Mt 13,24-30), gdyż zarówno dobro, jak i zło – 

pszenica i chwast – dojrzeją do żniwa (por. 2 Tes 2,6 nn.) 

➢ Ap 9, 13-21  

Aniołowie związani nad rzeką Eufrat to straszni aniołowie śmierci (9,15). 

Rozkazywać im może sam Bóg.  

Ostatecznym powodem opisywanych kar – tak jak w przypadku wezwań do pokuty 

skierowanych do Kościołów Azji Mniejszej (por. 2,6.16.21; 3,3 itd.) – jest pobudzenie 

ludzi do nawrócenia. 

Ludzie jednak są zawzięci: oddalają się od Boga i oddają się bożkom, które wobec 

nieskończoności Boga żywego są niczym strachy na wróble (por. Ps 115[114]; Jr 10,3-5). 

Bałwochwalstwo jest najgłębszym korzeniem wszystkich grzechów (w.20). 

Kiedy bowiem człowiek oddala się od Boga, zostaje poddany siłom zła, które popychają go 

od zewnątrz i od wewnątrz do wszelkiego rodzaju grzechów i zepsucia. 

Tę samą ideę przedstawia św. Paweł w Liście do Rzymian, kiedy mówi o tych, którzy 

oddaliwszy się od Boga, zostali poddani własnym namiętnościom i popadli w najbardziej 

odrażające uczynki (por. Rz 1,18-32). 

Rezultatem kary jest czasem większa zatwardziałość serca, jak w przypadku faraona, który 

nie pozwolił Izraelitom opuścić Egiptu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biblia Nawarska – Apokalipsa – komentarz 

➢ Ap 11,1 – 14 (Śmierć i wywyższenie Świadków)  

Te wersety zawierają proroctwo widzącego, który połknął książeczkę. Odnoszą się 

do ucisków, które będzie cierpieć Kościół w przededniu wydarzeń ostatecznych, gdy 

zabrzmi siódma, ostatnia trąba (11,15 nn.). 

Kościół jest symbolizowany  przez świątynię i ołtarz w Jerozolimie, które chroni Bóg. 

Reszta miasta to ludzkość nienależąca do Kościoła, wobec której Kościół składa 

świadectwo aż do męczeństwa. 

Jerozolima została zdeptana przez pogan w czasach Antiocha Epifanesa, który 

sprofanował świątynię i umieścił w niej posąg Zeusa Olimpijskiego (por. 1 Mch 1,54), 

przede wszystkim zaś Rzymian, którzy zniszczyli świątynię i miasto, nie zostawiając 

kamienia na kamieniu (por. Mt 24,21; Mk 13,14-32; Łk 21,20-24). 

Nawiązując do tych wydarzeń, św. Jan prorokuje, że coś takiego nigdy nie spotka 

Kościoła, ponieważ Bóg go zachowuje od mocy jego wrogów (por. Mt 16,16-18). 

Chrześcijanie mogą cierpieć takie czy inne prześladowania, doznawać przemocy 

fizycznej lub moralnej, ale Kościół nie może zostać pokonany, gdyż chroni go Bóg. 

„Kościół <wśród prześladowań świata i pociech Bożych podąża naprzód                                  

w pielgrzymce> ( por. św. Augustyn, O państwie Bożym 18,51,2), głosząc krzyż                          

i śmierć Pana, aż przyjdzie (por. 1 Kor 11,26). Mocą zaś zmartwychwstałego Pana 

krzepi się, aby swoje utrapienia i trudności, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, 

przezwyciężać cierpliwością i miłością, a jego misterium, choć pod osłoną, wiernie 

przecież objawiać w świecie, dopóki się ono na koniec nie ujawni w pełnym świetle” 

(II Sobór Watykański, Lumen gentium 8 ). 

Dwaj Świadkowie (w.3) symbolizują świadectwo Kościoła.  

Nie określa się ich tożsamości. Nazywa się ich „drzewami oliwnymi”, jak 

Zorobabela, księcia z dynastii Dawida, i Jozuego (por. Za 3,3-14). 

Przypisuje się im jednak cechy Eliasza, który „zamknął” niebiosa, aby nie padał 

deszcz (por. 1 Krl 17,1-3; 18,1), i Mojżesza, który przemienił wodę w krew (por.                        

Wj 7,14-16). Również wrogowie Eliasza i Mojżesza zostali pochłonięci przez ogień                     

z nieba (por. 2 Krl 1,10; Lb 16,35). 

Ponieważ owi dwaj Świadkowie dają świadectwo o Jezusie Chrystusie i umierają 

jako męczennicy, tradycja utożsamiała ich ze św. Piotrem i św. Pawłem, zamęczonymi 

w Rzymie, do którego symbolicznie nawiązuje Apokalipsa. 



Niektórzy komentatorzy, np. Tykoniusz i św. Beda, utożsamiają dwóch świadków ze 

Starym i Nowym Testamentem, ta interpretacja nie znalazła wielu zwolenników. 

Św. Hieronim (Listy 59,3) mówi, że świadkowie to Eliasz i Henoch; interpretację 

powtarzają św. Augustyn i św. Grzegorz Wielki. 

Ucisk zostanie ostatecznie spowodowany przez siły zła, czyli Bestię, figurę 

Antychrysta, która pojawia się w Mieście Świętym (w.7). 

Przez określony czas – symbolem czasu historycznego są 42 miesiące, 1260 dni albo 

3,5 dnia – w pewnym okresach będą przeważać siły zła, które skłonią wielu do 

sprzeniewierzenia się Bogu. 

Jednocześnie pojawią się świadkowie prawdziwego Boga, którzy głoszą pokutę (w.3-

6) i dlatego zostają umęczeni ku wielkiej radości swoich przeciwników (w.7-10). 

Bóg jednak interweniuje, zabierając ich do nieba i dziesiątkując ich wrogów. Ci, 

którzy przeżyli, ze strachu uznają Boga (w.11-13). 

„Do dania […] najwyższego świadectwa miłości wobec wszystkich, zwłaszcza 

wobec prześladowców, niektórzy chrześcijanie zostali powołani już od samego 

początku i zawsze będą powoływani.  

Męczeństwo, przez które uczeń upodabnia się do Mistrza przyjmującego z 

własnej woli śmierć dla zbawienia świata i naśladuje Go w przelaniu krwi, Kościół 

uważa za szczególny dar i najwyższą próbę miłości. 

A chociaż dane jest to nielicznym, wszyscy jednak powinni być gotowi wyznawać 

Chrystusa wobec ludzi i iść za Nim drogą krzyża wśród prześladowań, których 

nigdy nie brakuje Kościołowi” (II Sobór Watykański, Lumen gentium 42). 

Utrapienia odpowiadające trzem ostatnim trąbom zostają uwydatnione przez 

połączenie z trzema „biada”, wypowiedzianymi z nieba (por. 8,13), które jako okrzyk 

rozpaczy podkreślają ich straszliwy charakter. Teraz opisane zostało, jako coś już 

dokonanego, drugie „biada” i zapowiadane jest trzecie. 

W ten sposób po przerwie, którą stanowiły fragmenty 10,1 – 11,13, autor podejmuje 

wątek narracji związany z dźwiękiem trąb i zwraca uwagę na znaczenie tego, co będzie 

opisane za chwilę. 

 

➢ Ap 11,15 – 22,15 (Wstęp)  

 



❖ Dźwięk ostatniej trąby otwiera nową część księgi, w której opisany będzie tryumf 

Chrystusa, zapowiedziany od samego początku (11,15-19).  

❖ Najpierw przedstawieni zostają przeciwnicy: Chrystus i Jego naśladowcy z jednej 

strony oraz Smok i Bestia z drugiej (12,1-14,5).  

❖ Następnie zapowiedziany zostaje sąd (14,6-20) i udręki, które nadejdą w czasie 

ostatnim. Ich symbolem jest wylanie siedmiu czasz (15,1-16,21). 

❖ Potem opisana zostaje Bestia i jej upadek po zwycięstwie Baranka (17,1-19,10) 

oraz bitwy eschatologiczne aż do pokonania Szatana (19,11-20,10) i dokonania 

sądu (20,11-15). 

❖ Następnie przedstawiona jest wizja nowego świata i Jeruzalem zstępujące z nieba 

(21,1-22,5), a  

❖ na koniec zadanie, które otrzymał widzący, aby rozpowszechniać to wszystko 

(22,6-15). 

 

➢ Ap 11,15 – 19 (Śmierć i wywyższenie Świadków)  

Wersety ogłaszające ostateczne nadejście królestwa Chrystusa są jakby 

wprowadzeniem do tej części. 

Głosy z nieba, oznaczające Boże objawienie, zapowiadają, że spełnił się zamysł 

Boga, by Chrystus królował na wieki nad wszechświatem. Wypełniają się tutaj słowa 

Ps 2. 

Kościół „stanowi zalążek oraz zaczątek tego królestwa na ziemi. Sam tymczasem, 

dopóki powoli wzrasta, tęskni do królestwa w pełni doskonałego i spodziewa się ze 

wszystkich sił, i pragnie połączenia w chwale ze swoim Królem” (II Sobów Watykański, 

Lumen gentium 5). 

Ostateczny tryumf Chrystusa jest postrzegany jako już dokonany i wobec tego 

objawienia cały Lud Boży, reprezentowany przez dwudziestu czterech Starców (por. 

4.40), składa Mu uwielbienie i podziękę. 

Wizja pokazuje teraz mieszkanie Boga i ukazuje, że Bóg podtrzymuje swoje 

przymierze. 

Obietnica z w.18, „przekraczająca wszystkie ludzkie możliwości, dotyczy 

bezpośrednio naszego życia na tym świecie, gdyż prawdziwa sprawiedliwość 

powinna objąć wszystkich, przynieść odpowiedź na ogrom cierpień znoszonych 

przez wszystkie pokolenia. W rzeczywistości bez zmartwychwstania zmarłych                      

i sądu Pańskiego nie ma sprawiedliwości w pełnym znaczeniu tego słowa. Darmowa 

obietnica zmartwychwstania wychodzi na spotkanie pragnieniu prawdziwej 



sprawiedliwości mieszkającemu w ludzkim sercu” (Kongregacja Nauki Wiary, 

Libertatis conscientia 60). 

Zjawiska atmosferyczne towarzyszące pojawieniu się arki (w.19) przypominają 

objawienie Boga na Synaju i wyrażają siłę Bożego działania (por. 4,5; 8,5), któremu 

teraz towarzyszyć będzie kara za złych, jak wskazuje wzmianka o trzęsieniu ziemi                            

i wielkim gradzie (por. Wj 9,13-35). 

Starożytni autorzy często przyjmowali, że arka to najświętsze człowieczeństwo 

Chrystusa, a św. Beda wyjaśnia, że jak mannę przechowywano dawniej w arce, tak 

bóstwo Chrystusa jest ukryte w Jego świętym ciele . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biblia Nawarska – Apokalipsa – komentarz 

➢ Ap 12,1 – 14,5 (Wstęp)  

 

❖ Wierność Boga przymierzu, którą symbolizuje arka (11,19), ukaże się                         

w zwycięstwie Chrystusa i Kościoła nad siłami zła. 

❖ Starcie w niebie rozpoczyna się atakiem Smoka czy diabła na Niewiastę i jej 

Syna, Mesjasza, oraz walką między Michałem i diabłem (12,1-12). 

❖ Następnie przenosi się na ziemię, do ludzkiej historii, gdzie następuje atak 

Bestii i Fałszywego Proroka przeciwko potomstwu Niewiasty (12,13 – 13,18). 

❖ Pojawi się jednak Chrystus i Jego naśladowcy, i to do Niego będzie należeć 

zwycięstwo (14,1-5). 

 

➢ Ap 12,1 –  6  (Niewiasta prześladowana przez Smoka)  

 

Fakt, że atak Smoka następuje w niebie, oznacza, że narodzenia Chrystusa i 

bezsilność diabła wobec Niego były od wieków przewidziane przez Boga. 

Postać Niewiasty ma cechy, które można odnieść do Izraela, Najświętszej Maryi 

Panny i Kościoła. 

Odczytanie tego fragmentu w kontekście całego Objawienia pozwala lepiej go 

zrozumieć i zgłębić jego treść. 

„<Niewiasta obleczone w słońce> to pocałunek Księgi Apokalipsy dla Księgi 

Rodzaju […]. Jak Bóg jest konsekwentny: ukazał naszym rodzicom w raju nadzieję: 

<Niewiasta zetrze głowę węża>. Właśnie Ona, dziś <obleczona w słońce>!  

Jak długimi okresami myśli włada Bóg, jak wspaniałe jest Jego programowanie! 

[…]. Ale żadne słowo Jego nie będzie odmienione, aż się wypełni. Czuwa nad tym Duch 

Święty, Ojciec Księgi Rodzaju i Księgi Apokalipsy. Czuwa nad tym Słowo – aby się 

wypełniło Pismo. Ileż radości wlewa w serce to władztwo Boga nad wiekami, ta 

wierność obietnicom swoim!” (bł. Stefan Wyszyński, Zapiski więzienne, 15.08.1955). 

Święty Łukasz, opisując zwiastowanie, przedstawia Maryję jako reprezentującą 

resztę Izraela. Anioł zwraca się do Niej pozdrowieniem, jakie zostało skierowane w So 

3,14-15 do Córy Syjońskiej (por. komentarz do Łk 26-38). 

Jednakże tekst Apokalipsy pozwala widzieć w Niewieście samą Najświętszą 

Maryję Pannę, która jako matka współcierpiała na Kalwarii (por. Łk 2,350 i którą 

wcześniej zapowiedziano jako „znak” w Iż 7,14 (por. Mt 1,22-23). 



Z drugiej strony św. Paweł w Ga 4,21-26 dostrzega w Sarze alegorię Kościoła, który 

jest naszą matką.   

Nierzadko też w żydowskiej literaturze pozakanonicznej, współczesnej Apokalipsie, 

personifikuje się wspólnotę w postaci niewiasty. Dlatego można sądzić, że Lud Boży, 

Kościół, jest reprezentowany przez postać Niewiasty. 

„Słońce reprezentuje światło prawdy, a księżyc zmienność rzeczy doczesnych; 

Kościół święty jest jakby obleczony w słońce, gdyż chroni go blask prawdy 

nadprzyrodzonej, a ma pod stopami księżyc, ponieważ jest ponad rzeczami 

doczesnymi” (św. Grzegorz Wielki, Moralia 34,12). 

Święty Bernard, interpretując postać Niewiasty jako Maryję, pisał: „W słońcu 

przecież i ciepło, i stały blask; w księżycu zaś tylko blask, a i ten całkiem zmienny 

i niepewny, i nigdy nie pozostaje w jednym i tym samym stanie. Słusznie przeto 

mówi się o Maryi, że jest <obleczona w słońce>, gdyż Ona przeniknęła najgłębszą 

przepaść mądrości Bożej więcej, niż zdolni jesteśmy wierzyć” (Kazanie na niedzielę 

w oktawie Wniebowzięcia NMP 3). 

„Jak w niebie Matka Jezusa doznaje już chwały co do ciała i duszy, będąc 

obrazem i początkiem Kościoła mającego osiągnąć pełnię w przyszłym wieku, tak 

tu na ziemi, dopóki nie nadejdzie dzień Pański, przyświeca Ona pielgrzymującemu 

Ludowi Bożemu jako znak niezachwianej nadziei i pociechy” (II Sobór watykański, 

Lumen gentium 68). 

 

➢ Ap 12,7 –  12  

 

Walka między Smokiem i jego aniołami a Michałem i jego aniołami oraz porażka 

Smoka wydają się ściśle związane ze śmiercią i uwielbieniem Chrystusa (por. w.11; 

12,5). 

Wzmianka o Michale i „wężu starodawnym” oraz skutki walki – strącenie ich z 

nieba – przypominają o pochodzeniu złego ducha. Był on wspaniałą istotą anielską, 

która według tradycji żydowskich przemieniła się w diabła, gdy Bóg stworzył człowieka 

na swój obraz i podobieństwo (por. Rdz 1,26; 2,7). 

Diabeł nie zgodził się pokłonić człowiekowi, będącemu obrazem Boga, natomiast 

Michał był posłuszny.  

Wówczas diabeł i inni aniołowie, uważając człowieka gorszego od siebie, zbuntowali 

się przeciw Bogu. Dlatego zostali strąceni do piekła i na ziemię i wciąż kuszą ludzi, aby 



ci, grzesząc, zostali również pozbawieni chwały, która została im dana przez to, że są 

obrazem Boga. 

W Dn 10,13 i 12,1 powiedziano, że św. Michał Archanioł w imieniu Boga broni 

narodu wybranego. 

Jego imię znaczy „Któż jak Bóg”, a jego zadaniem jest czuwanie nad prawami 

Bożymi wobec tych, którzy usiłują je uzurpować, jak książęta narodów albo sam szatan, 

który chciał ukraść ciało Mojżesza (Jud 9). 

Dlatego również w Apokalipsie pojawia się św. Michał stawiający czoło Szatanowi, 

wężowi starodawnemu, mimo, że o zwycięstwie i karze decyduje Bóg lub Chrystus. 

Z tej racji Kościół wzywa św. Michała jako pomocnika w przeciwnościach, 

wspierającego go przeciwko zasadzkom złego ducha (por. Liturgia godzin, hymn z 

godziny czytań z 29 września). 

Ojcowie Kościoła interpretują te wersety Apokalipsy jako świadectwo walki między 

Michałem a diabłem, która wydarzyła się na początku historii, gdy duchy anielskie 

zostały poddane próbie. 

W świetle Apokalipsy przyjmowano, że słowa Izajasza wypowiedziane przeciwko 

królowi babilońskiemu odnoszą się do tego kluczowego momentu: „Jakże spadłeś z 

niebios, Jaśniejący, Synu Jutrzenki (Wlg Lucyfer]? Jakże runąłeś na ziemię, ty, 

który podbijałeś narody?” (Iz 14,12). 

W tym fragmencie Apokalipsy dostrzegano również walkę, ktrą Szatan prowadzi z 

Kościołem w historii, a która zaostrzy się na końcu czasów. 

„Niebo to Kościół, który w nocy obecnego życia, mając niezliczone cnoty świętych, 

błyszczy niczym promieniste gwiazdy niebieskie; jednakże ogon smoka zmiata gwiazdy 

na ziemię (por. Ap 12,4) […] Gwiazdy zrzucone z nieba na ziemię to ci, którzy 

utraciwszy nadzieję rzeczy niebieskich, pod przewodnictwem diabła pożądają chwały 

ziemskiej” (św. Grzegorz Wielki, Moralia 32,12). 

 

 

➢ Ap 12,13 –  18   

Atak Smoka jest teraz przedstawiony jako sytuacja Kościoła cierpiącego. 



Niewiasta rodząca Syna jest obrazem Najświętszej Maryi Panny i Kościoła, który 

„wypełniając wiernie wolę Ojca, dzięki przyjmowanemu z wiarą słowu Bożemu 

sam także staje się matką” (II Sobór Watykański, Lumen gentium 64). 

Za pośrednictwem Kościoła chrześcijanie są włączeni w Chrystusa, przez co 

przyczyniają do wzrostu Jego Ciała (por. komentarz do Ef 4,12-13). 

W tym sensie można powiedzieć, że Kościół jest Niewiastą rodzącą Chrystusa. 

Walka Kościoła z siłami zła jest tu przedstawiona w obrazach z Księgi Wyjścia, gdyż 

ucieczka z Egiptu była również chwilą największego zagrożenia dla Izraela. Bóg niósł 

go wówczas przez pustynię „na skrzydłach orlich” (Wj 19,4), czyli w sposób 

nadzwyczajny, przewyższający ludzkie możliwości. 

Kiedy prorok Izajasz zapowiada wyzwolenie z niewoli babilońskiej, mówi też , że 

„otrzymają skrzydła jak orły” (Iz 40,31). 

Kościół w historii cieszy się taką samą Bożą opieką, aby żyć w zjednoczeniu ze 

swoim Panem, które reprezentuje pustynia. 

Okres „przez czas i czasy, i połowę czasu” (w.14) oznaczający 3,5 roku, jest 

począwszy od Dn 7,25, przyjętym w apokaliptyce symbolem trwania każdego 

prześladowania. 

Woda jak rzeka (w.15) symbolizuje niszczycielskie siły zła, które pochodzą od 

szatana. Jak na pustyni przy Synaju ziemia pochłonęła zbuntowanych przeciw Bogu 

(por. Pwt 16,30-34), tak zostaną zniszczone owe siły atakujące Kościół, gdyż „bramy 

piekielne go nie przemogą” (Mt 16,18). 

Nie może więc nas dziwić, że Kościół cierpi prześladowania. 

„Nie jest to nic nowego. Odkąd Jezus Chrystus […] założył Kościół Święty, ta 

Matka nasza zawsze cierpiała prześladowania. Być może w innych epokach 

napaści bywały organizowane bardziej otwarcie, jawnie; teraz w wielu wypadkach 

chodzi o prześladowanie ukryte” (św. Josemaria Escriva, Kochać Kościół 2). 

 

 

 

 

 

 



Biblia Nawarska – Apokalipsa – komentarz 

➢ Ap 12,1 – 14,5 (Bestie otrzymują władzę od Smoka)  

Szatan, wąż starodawny, rozpoczyna atak za pośrednictwem Bestii, której przekazuje 

swoją władzę (por. w.1; 13,11). 

Większość ojców Kościoła dostrzegała w Bestii z w.1 Antychrysta; tak też pisze                 

św. Ireneusz: ”W Bestii, która powstaje, zawarte jest wszelkie zło i wszelkie 

kłamstwo, tak że cała siła odstępstwa, która się w niej skumulowała i dopełniła, 

zostanie strącona do pieca ognistego”. 

Bestie reprezentują siły historii, w które na różne sposoby wcielają się złe moce. 

Pierwsza Bestia (w.1-10) symbolizuje władzę polityczną rozrośniętą do tego stopnia, 

że zastępuje Boga. Druga Bestia (por. 13,11-18) reprezentuje siły zła, które bronią tego 

ubóstwienia władzy i propagują je, ukazując je jako coś dobrego. 

Bestie są obdarzone cechami, jakie znajdujemy w prorockich opisach nieprzyjaciół 

Izraela, i nawiązują bezpośrednio do Cesarstwa Rzymskiego. 

To ostatnie jest jednak również uważane pod pewnymi względami za potęgę 

diabelską, która przekraczając tamten konkretny czas, wciąż czyha na człowieka i 

odsłania się coraz wyraźniej, w miarę jak zbliża się koniec historii. 

„Bałwochwalstwo jest skrajną formą nieładu zrodzonego przez grzech. 

Zastąpienie adoracji Boga żywego kultem oddawanym stworzeniu wypacza 

stosunki między ludźmi i pociąga za sobą różne rodzaje ucisku” (Kongregacja Nauki 

Wiary, Libertatis conscientia 39). 

 

➢ Ap 13,11 –  18  (Bestia z ziemi)  

 

Nieco dalej (por. 16,13; 19,20) druga Bestia zostaje utożsamiona z Fałszywym 

Prorokiem, gdyż faktycznie jej rolą jest zwodzenie ludzi, aby oddawali cześć pierwszej 

Bestii. 

Dokonuje ona dzięki siłom zła cudów podobnych do proroków (np. Eliasza, który 

sprowadził ogień z nieba – por. 1 Krl 18,38), a nawet wydaje się naśladować moc Ducha 

dającego życie, gdy ożywia obrazy Bestii. 

Jest ona symbolem ustrojów i ideologii odrzucających Boga i fałszywie 

wywyższających człowieka. 



Materializm, „rozumiany jako teoria wyjaśniająca rzeczywistość i przyjęty jako 

zasada kluczowa działania jednostkowego i społecznego”, działa tak samo 

oszukańczo, ponieważ „jeśli w interpretacji tej [tj. materialistycznej] mówi się także 

o <duchu> i <sprawach ducha> -np. w dziedzinie kultury czy moralności – to 

zawsze tylko jako o pochodnych (epifenomenach) materii […]. Stąd wynika, że 

przy takiej interpretacji religia może być rozumiana tylko jako pewna odmiana 

<złudzenia idealistycznego>, którą należy zwalczać sposobami i metodami 

najbardziej odpowiadającymi miejscom i okolicznościom historycznym, aby 

wyeliminować ją ze społeczeństwa i z serca człowieka” (św. Jan Paweł II, Dominum 

et Vivificantem 56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biblia Nawarska – Apokalipsa – komentarz 

➢ Ap 14,1 – 5 (Baranek i Jego orszak)  

Przeciwko mocom świata, sprzeciwiającym się Bogu i Kościołowi, a prowadzonym 

przez Szatana, występuje Baranek – Chrystus Zmartwychwstały i Jego zwolennicy, 

którzy wyśpiewują Jego chwałę i tryumf. 

Góra Syjon reprezentuje Kościół chroniony przez Chrystusa i zgromadzony wokół 

Niego. Tam znajdują się ci, którzy należą do Chrystusa i do Ojca i noszą ich znak; są 

oni synami Boga. 

Jest ich tak wielu, że nie sposób ich policzyć, ale ich liczba jest ustalona i 

przewidziana przez Boga. Lud Boży reprezentuje liczba będąca wynikiem pomnożenia 

dwanaście (pokoleń) przez dwanaście (apostołów) i przez tysiąc, tj, wielką liczbę (por. 

7,3-8). 

Ludzie ci nie znajdują się jeszcze w niebie, lecz na ziemi, gdzie wychwalają Boga, 

łącząc się z liturgią niebieską. 

Autor Apokalipsy odnosi się do wszystkich członków jako do świętych i wezwanych 

do świętości. Jednakże symbolika, której używa, kryje w sobie głęboki sens: dziewictwo 

i celibat dla królestwa niebieskiego są szczególną realizacją oblubieńczego wymiaru 

Kościoła i jego widocznym znakiem. 

„Bezżenność <dla królestwa niebieskiego>, wybór dziewictwa lub celibatu na całe 

życie, stawała się w doświadczeniu uczniów i naśladowców Chrystusa aktem 

szczególnej odpowiedzi na miłość Boskiego Oblubieńca i przez to nabrała sama 

znaczenia aktu oblubieńczej miłości: oblubieńcze oddanie siebie, aby odwzajemnić w 

sposób szczególny oblubieńczą miłość Odkupiciela” (św. Jan Paweł II, Audiencja 

generalna, 28.04.1982). 

➢ Ap 14,6 –  20 (Zapowiedź i wizje sądu; Żniwo i winobranie)  

 

Pojawienie się Baranka (14,1-5) jest jakby uprzedzeniem Jego zwycięstwa.                 

Dlatego może już zostać zapowiedziana klęska Bestii (14,6-13) oraz zbliżający się sąd 

(14,14-20). 

 

 

➢ Ap 14,6 –  13 (Zapowiedź i wizje sądu)  

 



Trzej aniołowie zapowiadają sąd (w.6.8.9). Chrystus, Syn Człowieczy, ogłosi go 

(14,14), a inni trzej aniołowie go wykonają (14,15-20). 

 Wszyscy ludzie są zdolni do uznania i miłowania Stwórcy. Ci, którzy to 

robią, otrzymają nagrodę w dniu sądu. To jest właśnie „odwieczna Dobra 

Nowina” (w.6), 

Błogosławieństwo Boże (w.13) jest zapowiedzią radości tych, którzy aż do śmierci 

będą wierni Chrystusowi. 

Mędrcy żydowscy nauczali, że „gdy człowiek odchodzi ze świata, nie 

odprowadzają człowieka ani srebro, ani złoto, ani drogie kamienie, ani perły, ale 

wyłącznie Tora i dobre uczynki” (Pirke Awot 6,9). 

Nie chodzi wyłącznie o to, że sprawiedliwi zostaną nagrodzeni za swoje uczynki, lecz 

że one w pewien sposób pozostaną wraz z nimi. 

„Kiedy […] w Duchu Pańskim i według Jego polecenia rozkrzewimy na ziemi ludzką 

godność, braterską wspólnotę i wolność, tzn. wszystkie te dobre owoce natury i naszego 

wysiłku, to znów je potem znajdziemy, oczyszczone już jednak z wszelkiej nieczystości, 

rozświetlone i przemienione, gdy Chrystus przekaże Ojcu wieczne i powszechne 

królestwo: <Królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo 

sprawiedliwości, miłości i pokoju> (Mszał rzymski, 66 prefacja o Jezusie Chrystusie 

Królu Wszechświata)” (II Sobór Watykański, Gaudium et spes 39). 

➢ Ap 14,14 –  20 (Żniwo i winobranie)  

 

Sąd ostateczny jest przedstawiony w dwóch scenach – żniw (por. w.14-16) i 

winobrania (w.17-20), zgodnie z proroctwem Joela dotyczącym sądu Boga nad ludami 

wrogimi Izraelowi: „Niech się ockną i przybędą narody te do Doliny Joszafat, bo 

tam zasiądę i będę sądził narody okoliczne. Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo; 

pójdźcie, deptajcie, bo pełna jest tłocznia, przelewają się kadzie, złość bowiem ich 

jest wielka” (Jl 4,12-13). 

W obydwu scenach wyróżnia się obecność anioła wydającego rozkaz (w.15.18). 

Wychodzenie aniołów ze świątyni i od ołtarza oznacza, że ten koniec ma związek                   

z modlitwami świętych i męczenników, którzy pobudzają Chrystusa do działania                       

(por. 8,3-4). 

Dlatego Kościół zaraz po tym, gdy Chrystus staje się obecny na ołtarzu wskutek 

konsekracji postaci eucharystycznych, mówi o Jego ponownym przyjściu, które będzie 

Jego ostatecznym tryumfem: „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje 



zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale” (Mszał rzymski, 

aklamacja po konsekracji). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biblia Nawarska – Apokalipsa – komentarz 

➢ Ap 15,1 – 16,21 (Wstęp)  

Wraz z pojawieniem się Baranka (14,1-5) zbliża się koniec. W niebie już 

rozbrzmiewa śpiew uwielbienia (15,1-4), a na ziemi mają nadejść utrapienia 

zapowiadające koniec świata, które są symbolizowane przez wylanie siedmiu czasz 

(15,5-16,21). 

 

➢ Ap 15,1-4 (Hymn zbawionych)  

 

Trzeci znak (zob. pozostałe dwa w 12,1.3) zapowiada ostateczne usunięcie napięcia 

między mocami zła a Kościołem Chrystusowym. 

Obrazuje to liczba 7, powtarzana po raz trzeci: po siedmiu pieczęciach (por. 5,1)                      

i siedmiu trąbach (por. 8,2) pojawia się siedem plag (czasz). 

Szklane morze przypomina o wyzwoleniu z Egiptu (por. Mdr 19,6-7) albo morzu                   

z brązu używanym do czyszczeń w świątyni jerozolimskiej (por. 4,6-7). 

Komentując Ap 15,3-4, Benedykt XVI zauważył, że „postawa wiary pozwala 

człowiekowi dostrzec działanie Bożej mocy w dziejach i doznawać bojaźni imienia 

Pańskiego. W języku biblijnym bowiem owa <bojaźń> Boża to nie lęk, nie ma nic 

wspólnego z lękiem. Bojaźń Boża jest czymś innym: oznacza uznanie tajemnicy 

Bożej transcendencji. Jest zatem u podstaw wiary i pozostaje w ścisłym związku z 

miłością […]. Na tej samej zasadzie w naszej krótkiej pieśni zaczerpniętej z 

Apokalipsy bojaźń łączy się z uwielbieniem Boga. Mówi pieśń: <Któż by się nie bał, 

o Panie, i nie uczcił Twojego imienia?> (15,4). Dzięki bojaźni Pańskiej nie boimy 

się zła szerzącego się w dziejach i odważnie idziemy drogą życia. Dzięki bojaźni 

Bożej nie lękamy się świata i wszystkich tych problemów, nie boimy się ludzi, 

ponieważ Bóg jest silniejszy” (Benedykt XVI, Audiencja generalna, 11.05.2005). 

Ponownie widzimy, że  

modlitwa uwielbienia wznoszona przez Kościół poprzedza interwencję Boga. 

 

 

➢ Ap 15,5 –  16,21 (Siedem czasz i siedem plag)  

 



Przybytek (15,5), tak jak arka w 11,19, symbolizuje obecność Boga, który działa za 

pośrednictwem aniołów. 

Siedem złotych czasz to narzędzie, którym plagi mają być rzucone na świat. Są pełne 

gniewu Bożego, czyli przepełnione sprawiedliwością Bożą, która teraz objawi się w 

pełni.  

Złote czasze są jednocześnie symbolem modlitw, które spowodowały Bożą 

interwencję (por. 5.8), i ich konsekwencji – zwycięstwa dobra i kary za zło. 

Ich zawartości nie utożsamia się z plagami, lecz ze skutkami modlitwy: działanie 

Boga niesie pociechę, niczym kadzidło dla sprawiedliwych i karę (gniew Boży) dla tych, 

którzy słuchają Bestii i postępują niegodziwie. 

Obrazy kary (16,1-16) są inspirowane plagami egipskimi. Cztery pierwsze są 

związane z żywiołami natury (por. 16,2-9 i 8,7-13), a piąta i szósta – z siłami 

działającymi w historii (por. 16,10-16 i 9,1-21). 

Nazwa Har – Magedon oznacza po hebrajsku górę Megiddo – miejsce, na którym 

pokonany został król Jozjasz (por. 2 Krl 23, 29-30) i które stało się symbolem porażki 

zjednoczonych wojsk wroga (por. 12,11). W to proroctwo autor wplata wezwanie do 

czujności i wierności (16,15; por.3,1-18). 

Bóg, choć zawsze może pokonać wrogów, woli ich przekonać, jak widzimy                              

w Ps 2,10: „A teraz, królowie, zrozumcie, nauczcie się, sędziowie ziemi!”. 

Szerzące się zło jest wynikiem grzechu, a gniew Boga przejawia się w wydaniu ludzi 

pożądaniom ich bałwochwalczych serc (por. Rz 1,18-32). 

W miarę jak rozwija się historia ludzkości, zdaje się też wzmagać grzech, którego 

skutkiem są kolejne plagi zagrażające światu. 

„Na horyzoncie współczesnej cywilizacji – zwłaszcza tej najbardziej rozwiniętej w 

sensie naukowo – technicznym – znaki i sygnały śmierci stały się szczególnie obecne i 

częste. Wystarczy pomyśleć o wyścigu zbrojeń i związanym z tym niebezpieczeństwem 

samozagłady nuklearnej. 

Z drugiej strony odsłania się coraz bardziej wobec wszystkich poważna sytuacja 

znacznych obszarów nędzy i śmiercionośnego głodu na naszej planecie. Są to problemy 

nie tylko ekonomiczne, ale równocześnie, a nawet przede wszystkim etyczne. 

Skądinąd zaś na horyzoncie naszej epoki mnożą się <znaki śmierci>; upowszechniła 

się praktyka – niekiedy przybierająca charakter prawie zinstytucjonalizowany – 



odbierania życia istotom ludzkim jeszcze przed ich narodzeniem lub przed nadejściem 

śmierci naturalnej” (św. Jan Paweł II, Diminum et Vivificantem 57). 

Symboliczne wylanie siódmej, ostatniej czaszy w powietrze (16,17-21) oznacza 

powszechność skutków jej działania, które ogarną całą ziemię. 

Ostateczny nieodwracalny charakter tego, co się dzieje, zostaje ogłoszony przez głos 

z nieba. Dobywa się on ze świątyni i z tronu, co pokazuje, że Bóg działa poruszany 

modlitwą wiernych. 

Wylanie siódmej czaszy otwiera ostatnią scenę księgi, w której opisane są ostateczne 

bitwy, zwycięstwo Chrystusa i pełne ustanowienie Jego królowania. Zostaje to 

przedstawione w trzech obrazach. 

Pierwszy z nich to obraz nierządnicy (porne), czyli Babilonu (por. 14,8; 16,19; 17,5; 

18,8;.10.25), sądu nad nim, potępienia go i zniszczenia przez ogień (por. rozdz. 17-18). 

W centrum tych scen znajduje się zwycięstwo Chrystusa – Baranka, „Pana panów                 

i Króla królów” (17,4) oraz uwielbienie Go i opis Jego bitew (por. rozdz.19-20). 

Na koniec opisany jest tryumf oblubienicy (nymphe) i Małżonki Baranka (por.19,7), 

czyli Kościoła albo Jeruzalem Niebieskiego (por. rozdz. 21-22). 

Interwencję Boga wyrażają zjawiska natury, takie jak burza, podobnie jak                                 

w objawieniu Boga na Synaju (por. Wj 19,16) i wcześniejszych fragmentach Apokalipsy 

(por. 4,5; 8,5; 11,9). Teraz zjawiska te wzmaga trzęsienie ziemi, „jakiego nie było, 

odkąd jest człowiek na ziemi”; tę nowość podkreślają słowa Daniela (por. Dn 12,1). 

Autor w ten sposób podkreśla, że interwencja Boga osiąga punkt kulminacyjny, gdy 

porusza ziemię i morze. 

Ogromny grad – talent to równoważność 34 kg – przypomina siódmą plagę egipską 

(por. Wj 9,24) i ukazuje charakter kary. 

Przede wszystkim rozpada się wielkie miasto Rzym, na który został już wydany 

wyrok zniszczenia (16,19). 

Wydarzenia te są ostatnim wezwaniem do nawrócenia. Wezwanie okazuje się 

daremne, gdyż ludzie, zamiast nawrócić się do Boga, bluźnią Jego imieniu z powodu 

plag, które ich spotkały. 

 

 



Biblia Nawarska – Apokalipsa – komentarz 

➢ Ap 17,1 – 19,10 (Wstęp)  

Przed przejściem do opisu pokonania Bestii autor przedstawia dodatkowe szczegóły 

na jej temat (17,1-18). Opisuje też lament, który będzie wywołany na ziemi jej upadkiem 

(18,1-24), oraz śpiew radości, który zabrzmi w niebie (19,1-10). 

➢ Ap 17,1 –  18 (Wielka Nierządnica i Bestia)  
 

Wielka Nierządnica to Rzym, przedstawiony w zagadce (w.9) w obrazach, które w 

Księdze Izajasza odnoszą się do Tyru i Niniwy (por. Iz 23,16-17). 

Wody, jak wyjaśnia w. 15, reprezentują ludy, nad którymi panuje Wielka 

Nierządnica. Nazywa się ją również Babilonem, gdyż to miasto jest symbolem miast 

wrogich Bogu (w.5; por. Iz 21,9; Jr 51,1-19) i prototypem rozwiązłości. 

Bestia z głowami i rogami (w.7) oznacza Antychrysta wcielonego w cesarzy 

prześladujących Kościół. Spośród nich szósty (w.10), który żył, gdy św. Jan pisał 

księgę, to Domicjan (81-96), a pięciu wcześniejszych to Kaligula, Klaudiusz, Neron, 

Wespazjan i Tytus. Siódmym będzie Nerwa. 

Bestia nosi numer ósmy, chociaż autor utożsamia ją też z jednym z siedmiu (w.11), 

prawdopodobnie z Neronem, który według ówczesnej legendy miał się pojawić 

ponownie. 

Dziesięciu królów (w.12) symbolizuje tych, których Rzym ustanowił królami 

podbitych narodów, a którzy pozostawali pod władzą i kontrolą cesarza. 

W obrazie Wielkiej Nierządnicy (w.1) oraz jej potężnego wpływu dostrzegano 

również symbol rozwiązłości. 

„Powiedziane jest, że <upili się>. Samo już zakosztowanie kielicha tych radości 

opanowuje serce i pociąga za sobą zaćmienie rozumu, podobnie jak u tych, co się 

winem upijają. I jeśli się natychmiast przeciwko tej truciźnie nie zastosuje takiego 

środka, który by ją unieszkodliwił, to duszy grozi niebezpieczeństwo”                                   

(św. Jan od Krzyża, Droga na Górę Karmel 3,22,5). 

 

 

 

 

 



Biblia Nawarska – Apokalipsa – komentarz 

 

➢ Ap 18,1 –  24 (Zapowiedź upadku Babilonu)  
 

W tym fragmencie opisany jest upadek Rzymu zgodnie z praktyką proroków, którzy 

przedstawiali wydarzenia przyszłe tak, jakby już się dokonały. 

Zapowiada się jego upadek (1.1-30, wzywa się Lud Boży do opuszczenia miasta                      

i oddalenia się od jego nieprawości, które stały się powodem kary (w.4-8) oraz opisuje 

się lament tych, którzy mieli udział w niecnych czynach Babilonu (w. 9-17). 

Na koniec przedstawiona jest radość tych, którzy cierpieli pod jego jarzmem, a teraz 

oglądają sprawiedliwość Bożą (w.20). 

Wśród grzechów, które zarzuca się wielkiemu miastu, a które spowodowały jego 

upadek, wymienia się ogromny przepych (por. w.7.12.14). 

Tego rodzaju tendencje prowadzą do degradacji i samozniszczenia społeczeństwa, co 

można zauważyć w historii cywilizacji i w naszych czasach. Konsumizm i pragnienie 

posiadania jest bez wątpienia jedną z przywar naszej epoki. 

Wypominał to już Pius XI: „Najcięższą chorobą trapiącą naszą współczesność, a 

zarazem obfitym źródłem zła, nad którym człowiek rozumny ubolewa, jest 

lekkomyślność i bezmyślność, które wiodą ludzi na prawdziwe bezdroża. Stąd ten 

nieustanny i gwałtowny popęd do życia zewnętrznego, stąd nienasycone pragnienie 

bogactw i przyjemności, które powoli osłabiają i gaszą pożądanie wyższych dóbr                

i do tego stopnia przepełniają sprawami doczesnymi i przemijającymi, że 

przeszkadzają myśleć o prawdach wiecznych, o prawach Bożych i o samym Bogu 

[…]”. 

Z opisanym wcześniej lamentem (w.10.16.19) kontrastuje w.20, zachęcający do 

radości. Odpowiedzią na to wezwanie jest fragment z 19,1-8, opisujący, jak szczęśliwi 

wybrańcy intonują hymn uwielbienia Boga Wszechmogącego. 

Wrzucenie wielkiego kamienia w morze (w.21) ma charakter czynu prorockiego i 

pochodzi z Jr 51,60-64, który w ten sposób zapowiada całkowite zniszczenie Babilonu. 

Jako znak wielkiego nieszczęścia znajdujemy go też w Łk 17,2 i par. 
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➢ Ap 19,1 –  10 (Tryumfalna pieśń zbawionych)  
 

Radość sprawiedliwych z tego, że zostały pokonane prześladujące ich moce, wyraża 

się w uwielbieniu, mającym szczyt w „alleluja” (chwalcie Pana). 

„Stajemy tutaj wobec typowego paradoksu chrześcijańskiego, zgodnie z którym 

cierpienie nie jest nigdy pojmowane jako ostatnie słowo, ale jako droga do 

szczęścia, a nawet samo cierpienie jest już w sposób tajemniczy zanurzone w 

radości, która wypływa z nadziei” (Benedykt XVI, Audiencja generalna, 

23.08.2006). 

Wielki tłum, zjednoczony z Kościołem niebieskim, opiewa nie tylko zniszczenie i 

pokonanie zła, lecz także pełne ustanowienie królestwa Bożego, które jest królestwem 

miłości i które zostaje przedstawione jako uczta weselna i gody Baranka. 

W tych godach, postrzeganych z perspektywy końca historii, ukazany zostaje Kościół 

wszystkich czasów oraz cel i codzienne zadanie chrześcijan: przygotować przez 

dobre uczynki, uwielbienie Boga i święte życie szatę weselną, aby wejść na ucztę 

godów Baranka. 

 

➢ Ap 19,11 –  20,15 (Wstęp)  
 

Po narracji prorockiej zapowiadającej upadek Rzymu następuje opis Chrystusa, 

ukazanego w chwale i zwyciężającego w dwóch bitwach. 

W pierwszej odnosi On zwycięstwo nad bestiami i mocami ziemskimi, które są ich 

sprzymierzeńcami (19,11-21), przez co pomniejsza moc diabła. W drugiej diabeł zostaje 

ostatecznie zamknięty w piekle (20,7-10).  

Po tym wszystkim nastąpi sąd nad światem (20,11-15). 

 

➢ Ap 19,11 –  21 (Pierwsza bitwa. Pokonanie Bestii)  
 

Upadek historycznych sił zła jest przedstawiony w odwrotnym porządku niż ten, w 

którym pojawiają się one w księdze. 

W pierwszej fazie pokonani zostają królowie ziemi (w.17-18), a następnie Bestia i 

Fałszywy Prorok (w.20-21; por. 17,16-17). 



Wizja chwalebnego i zwycięskiego Chrystusa (w.11-16) przypomina widzenie z 

początku księgi. 

Skupia się na poszczególnych częściach ciała, chociaż nie według sztywnego 

porządku (por. 1.5.12-16), i utożsamia Go z jeźdźcem na białym koniu, wspomnianym 

tuż przed otwarciem pierwszej z siedmiu pieczęci (por. 6,2). 

„Całej historii ludzkości towarzyszy […] ostra walka przeciwko mocom 

ciemności, która rozpocząwszy się na początku świata, będzie trwała, jak mówi 

Pan, aż po dzień ostatni. Wplątany w nią człowiek powinien stale walczyć o 

wytrwanie w dobru; a tylko z wielkim trudem, jedynie z pomocą Łaski Bożej, jest 

zdolny osiągnąć jedność w sobie samym” (II Sobór watykański, Gaudium et spes 37). 

Wrzucenie Bestii i Fałszywego Proroka żywcem do ognia (w.20) przywołuje jedno z 

najboleśniejszych doświadczeń ludzkich i wskazuje, jak straszna będzie na końcu sytuacja 

bezbożnych. 

Wieczna frustracja i pustka towarzyszą oddaleniu się przez nich od Boga. Męka zmysłów 

jest straszliwa, lecz dużo gorsza jest utrata Boga. 

Dlatego św. Jan Chryzostom twierdzi: „Kara piekła jest rzeczywiście nie do zniesienia. 

Gdyby ktoś był w stanie wyobrazić sobie dziesięć tysięcy piekieł, to cierpienie byłoby 

niczym w porównaniu z karą, jaką stanowi utrata nieba i odrzucenie przez Chrystusa” 

(Homilie na Ewangelię św. Mateusza 28). 
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➢ Ap 20,1 –  6 (Tysiącletnie królestwo Chrystusa i Jego wybranych)  
 

Pokonana została Wielka Nierządnica – Rzym (18,1-24) oraz Bestia i jej Fałszywy 

Prorok – moce prześladujące chrześcijan (19,1-21). 

Pozostaje jednak Smok, Szatan, o którym mówił rozdział 12 i którego upadek 

oznacza ostateczne zakończenie rozpoczętej bitwy. 

Bitwa między Szatanem a Bogiem jest przedstawiona w dwóch etapach: na 

pierwszym diabeł zostaje pokonany i na pewien czas pozbawiony mocy (w.1-30; w 

drugiej części opisany jest jego ostatni atak na Kościół oraz jego ostateczne 

przeznaczenie (20,7-10). 

Między tymi dwoma obrazami umieszczony został opis tysiącletniego królowania 

Chrystusa i Jego zwolenników (w.4-6). 

W starożytności niektórzy autorzy chrześcijańscy interpretowali ten fragment 

dosłownie, przyjmując, że królestwo Chrystusa zostanie ustanowione w czasie przed 

końcem świata. 

Inni, a wśród nich św. Augustyn, rozumieli ten tekst w ten sposób, że tysiącletnie 

królestwo odnosi się do czasu od wcielenia Syna Bożego do Jego powtórnego przyjścia. 

W tym okresie działanie diabła jest ograniczone i jest on jakby spętany: 

„Chce wyrządzić ludziom szkodę, lecz nie może, gdyż podlega innej mocy. […] 

Bóg, który pozwala działać kusicielowi, sam okazuje swoje miłosierdzie 

kuszonemu. Ograniczył On diabłu możliwość kuszenia ludzi” (św. Augustyn, 

Objaśnienia psalmów 61,20). 

„Królestwo wypełni się […] nie przez historyczny tryumf Kościoła (por. Ap 13,8) 

zgodnie ze stopniowym rozwojem, lecz przez zwycięstwo Boga nad końcowym 

rozpętaniem się zła (por. Ap 20, 7 -10), które sprawi, że z nieba zstąpi Jego 

Oblubienica (por. Ap 21,2-4). Tryumf Boga nad buntem zła przyjmie formą sądu 

ostatecznego (por. Ap 20,12) po ostatnim wstrząsie kosmicznym tego świata, który 

przemija (por. 2 P 3,12-13)” (KKK 677). 

 Pierwsze zmartwychwstanie (w.6) należy rozumieć w sensie duchowym, 

odnosząc je do chrztu, który odradza człowieka i daje mu nowe życie, 

wyzwalając go z grzechu i czyniąc dzieckiem Bożym. 



 Drugie zmartwychwstanie nastąpi na końcu czasów, kiedy ciało powróci do 

życia i człowiek będzie na zawsze cieszyć się w duszy i ciele wiecznym 

szczęściem. 

Pozostali zmarli, o których się tu mówi, to ci, którzy nie przyjęli chrztu. Również oni 

zmartwychwstaną w dniu ostatecznym, aby również ich osądzono zgodnie z ich 

uczynkami. 

 

➢ Ap 20,7-10 (Druga bitwa. Pokonanie Szatana)  
 

Bóg pozwala, żeby działanie diabelskie było szczególnie intensywne w ostatnich 

dniach, „gdy dobiegnie końca tysiąc lat” (w.7). 

Nauczał tego również Pan Jezus, zapowiadając, że w tym czasie nastąpi ucisk, 

jakiego nigdy nie było (por. Mt 24,21-22). 

Z kolei św. Paweł wspomina o Niegodziwcu, który przyjdzie zasiąść w świątyni i 

ogłosi się Bogiem (por. 2 Tes 2,3-8). 

Gog i Magok symbolizują straszliwe moce niszczycielskie (por.  Ez 38-39). 

Wrzucenie diabła do jeziora ognia i siarki oznacza jego porażkę; wraz z nią kończy 

się działanie zła na ziemi. Tam, wraz z Bestią i Fałszywym prorokiem, bezbożni będą 

poddani wiecznym katuszom. 

Raz jeszcze Pismo Święte naucza o wiecznym trwaniu kary (por. np. Mt 18,8; 

25,41.46; Mk 9,43.48). 

„Nauczanie Kościoła stwierdza istnienie piekła i jego wieczność. Dusze tych, 

którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego, bezpośrednio po śmierci idą do 

piekła, gdzie cierpią męki, <ogień wieczny>. Zasadnicza kara piekła polega na 

wiecznym oddzieleniu od Boga; wyłącznie w Bogu człowiek może mieć życie                             

i szczęście, dla których został stworzony i których pragnie” (KKK 1035). 

 

➢ Ap 20,11-15 (Sąd ostateczny nad żywymi i umarłymi)  
 

Po pokonaniu zła i usunięciu jego źródła, diabła, nastąpi zmartwychwstanie i sąd 

ostateczny. 

 

Jest on przedstawiony w obrazie ksiąg:  



❖ w jednej zapisane są uczynki ludzi (por. Dn 7,10), a  

❖ w drugiej, księdze życia, imiona przeznaczonych do życia wiecznego (por.                  

Dn 12,1). 

W symbolu ksiąg Apokalipsa naucza dwóch prawd, których związek pozostaje 

tajemnicą: 

 Z jednej strony istnieje łaska przeznaczenia do zbawienia, a  

 z drugiej wolność człowieka. 

„Śmierć druga” (w.14) oznacza wieczne potępienie. 

„[Chrystus] wstąpił do nieba, skąd ponownie chwalebnie przyjdzie sądzić 

żywych i umarłych, każdego według jego zasług – ci, którzy odpowiedzieli na 

miłość i zmiłowanie Boga, pójdą do życia wiecznego, ci zaś, którzy aż do końca je 

odrzucali, pójdą w ogień nieugaszony […]. Wierzymy w życie wieczne. Wierzymy, 

że dusze wszystkich umierających w łasce Chrystusa – zarówno te dusze, które 

mają jeszcze być oczyszczone w czyśćcu, jak i te, które natychmiast po odłączeniu 

się od ciała są przyjmowane jako dobry łotr przez Jezusa do raju – tworzą Lud 

Boży po śmierci, która zostanie całkowicie zniszczona w dniu zmartwychwstania, 

gdy te dusze zostaną złączone ze swymi ciałami”(św. Paweł VI, Wyznanie wiary 

Ludu Bożego, s.18-19 i 31). 
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➢ Ap 21,1 –  22,5 (Ustanowienie nowego świata. Nowe stworzenie. 

Jeruzalem mesjańskie)  

Po tym, gdy pokonane zostały wszystkie siły zła, a wśród nich śmierć, autor widzi 

teraz, w kulminacyjnym punkcie księgi, pełne ustanowienie królestwa Bożego – nowy 

świat, w którym zamieszkiwać będzie odnowiona ludzkość, nowe Jeruzalem (21,1-4; 

por. Iz 65,17-25). 

Jego nadejście jest zagwarantowane słowem wiecznego i wszechmogącego Boga 

(21,5-8). Ta ludzkość – Lud Boży – zostaje przedstawiona jako Oblubienica, Małżonka 

Baranka, i opisana szczegółowo jako cudowne miasto, w którym króluje Bóg Ojciec i 

Chrystus (21,9 – 22,5). 

Wizja ta przypomina wizję Ezechiela, który widział nową Jerozolimę i przyszłą 

świątynię (por. Ez 40,1-42,20). 

Tutaj podkreśla się, że miasto zstępuje z nieba, co oznacza, że pełne ustanowienie 

wyczekiwanego królestwa mesjańskiego nastąpi dzięki mocy Boga i zgodnie z Jego 

wolą. 

W 21,5-8 jedyny raz w Apokalipsie przemawia sam Bóg, potwierdzając swoje 

absolutne panowanie oraz prawdziwość tego, co zostało przedstawione.  

Ogłasza, że czyni wszystko nowe. 

Chociaż nowy świat osiągnie pełnię w dniu ostatecznym, to jednak od kiedy Jezus 

Chrystus umarł i zmartwychwstał, rozpoczęło się jego ostateczne odnowienie. 

„Przyszło królestwo życia a zniszczone zostało panowanie śmierci. Ukazało się 

inne narodzenie, inne życie, inny rodzaj życia, cała nasza natura została 

odmieniona. Jakież to zrodzenie? <Nie z krwi ani z woli męża, ani z żądzy ciała, ale 

z Boga narodzone> (J 1,13). […] Poczęcie dokonuje się przez wiarę, przychodzi na 

świat przez odrodzenie chrztu. Jego piastunką jest Kościół, którego nauką i 

zasadami żywi się ono jak u piersi matki, a chleb z nieba jest jego pokarmem; 

wiekiem dojrzałym jest wzniosłe życie, a zaślubinami nabycie mądrości. 

Potomstwem jest nadzieja, domem królestwo, dziedzictwem i bogactwem rozkosze 

raju, a kresem nie śmierć, lecz szczęście i wieczne życie przygotowane tym, którzy 

tego są godni” (św. Grzegorz z Nyssy, Kazanie I na zmartwychwstanie Chrystusa). 

„Na tej ziemi królestwo jest już obecne w misterium; kiedy zaś przyjdzie Pan, 

osiągnie ono pełnię” (II Sobór Watykański, Gaudium et spes 39). 



Imiona dwunastu pokoleń Izraela i dwunastu apostołów (21,12-14) wyrażają ciągłość 

między dawnym narodem wybranym a Kościołem Chrystusa, jednocześnie zaś 

wskazują nowość Kościoła, który opiera się na dwunastu apostołach Pana (por. Ef 2,20). 

Układ bram (21,21) symbolizuje powszechność Kościoła, do którego mają przybyć 

wszystkie ludy, aby osiągnąć zbawienie. 

„Poza Kościołem katolickim można znaleźć wszystko oprócz zbawienia” 

(św. Augustyn). 

Zdumiewające, że w tym nowym Jeruzalem nie ma świątyni (21,22), inaczej niż w 

wizji Ezechiela. Nie jest potrzebny znak zamieszkiwania Boga, gdyż błogosławieni 

będą oglądać Boga i Baranka twarzą w twarz. 

Skoro woda życia jest symbolem Ducha Świętego (por. 21,6), słusznie niektórzy 

ojcowie Kościoła i autorzy współcześni dostrzegają w tym fragmencie sens trynitarny: 

Duch Święty, który pochodzi od Ojca i od Syna, jest przedstawiony w rzece 

wypływającej z tronu Boga i Baranka.  

Ten fragment ożywia wiarę i nadzieję Kościoła, nie tylko w pokoleniu 

współczesnemu św. Janowi, lecz w ciągu całej historii, dopóki pielgrzymuje on po tej 

ziemi. 

„Nie znamy czasu końca ziemi i ludzkości ani też sposobu przemiany 

wszechświata. Przemija wprawdzie postać tego świata, zniekształcona przez 

grzech, jesteśmy jednak pouczani, że Bóg przygotowuje nowe mieszkanie i nową 

ziemię, gdzie mieszka sprawiedliwość; a szczęśliwość wypełni i przewyższy wszelkie 

pragnienia pokoju istniejące w sercach ludzkich. Wówczas, po pokonaniu śmierci, 

dzieci Boże zostaną wskrzeszone w Chrystusie, a to, co było zasiane w słabości                        

i w zniszczeniu, przyoblecze się w nieśmiertelne; kiedy trwać będzie miłość i jej 

dzieło, całe to stworzenie, które Bóg stworzył ze względu na człowieka, zostanie 

wyzwolone z niewoli zepsucia” (II Sobór watykański, Gaudium et spes 39) 

 

➢ Ap 20,7-10 (Druga bitwa. Pokonanie Szatana)  
 

Bóg pozwala, żeby działanie diabelskie było szczególnie intensywne w ostatnich 

dniach, „gdy dobiegnie końca tysiąc lat” (w.7). 

Nauczał tego również Pan Jezus, zapowiadając, że w tym czasie nastąpi ucisk, 

jakiego nigdy nie było (por. Mt 24,21-22). 



Z kolei św. Paweł wspomina o Niegodziwcu, który przyjdzie zasiąść w świątyni i 

ogłosi się Bogiem (por. 2 Tes 2,3-8). 

Gog i Magok symbolizują straszliwe moce niszczycielskie (por.  Ez 38-39). 

Wrzucenie diabła do jeziora ognia i siarki oznacza jego porażkę; wraz z nią kończy 

się działanie zła na ziemi. Tam, wraz z Bestią i Fałszywym prorokiem, bezbożni będą 

poddani wiecznym katuszom. 

Raz jeszcze Pismo Święte naucza o wiecznym trwaniu kary (por. np. Mt 18,8; 

25,41.46; Mk 9,43.48). 

„Nauczanie Kościoła stwierdza istnienie piekła i jego wieczność. Dusze tych, 

którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego, bezpośrednio po śmierci idą do 

piekła, gdzie cierpią męki, <ogień wieczny>. Zasadnicza kara piekła polega na 

wiecznym oddzieleniu od Boga; wyłącznie w Bogu człowiek może mieć życie                             

i szczęście, dla których został stworzony i których pragnie” (KKK 1035). 

 

➢ Ap 20,11-15 (Sąd ostateczny nad żywymi i umarłymi)  
 

Po pokonaniu zła i usunięciu jego źródła, diabła, nastąpi zmartwychwstanie i sąd 

ostateczny. 

 

Jest on przedstawiony w obrazie ksiąg:  

❖ w jednej zapisane są uczynki ludzi (por. Dn 7,10), a  

❖ w drugiej, księdze życia, imiona przeznaczonych do życia wiecznego (por.                  

Dn 12,1). 

W symbolu ksiąg Apokalipsa naucza dwóch prawd, których związek pozostaje 

tajemnicą: 

 Z jednej strony istnieje łaska przeznaczenia do zbawienia, a  

 z drugiej wolność człowieka. 

„Śmierć druga” (w.14) oznacza wieczne potępienie. 

„[Chrystus] wstąpił do nieba, skąd ponownie chwalebnie przyjdzie sądzić 

żywych i umarłych, każdego według jego zasług – ci, którzy odpowiedzieli na 

miłość i zmiłowanie Boga, pójdą do życia wiecznego, ci zaś, którzy aż do końca je 

odrzucali, pójdą w ogień nieugaszony […]. Wierzymy w życie wieczne. Wierzymy, 

że dusze wszystkich umierających w łasce Chrystusa – zarówno te dusze, które 



mają jeszcze być oczyszczone w czyśćcu, jak i te, które natychmiast po odłączeniu 

się od ciała są przyjmowane jako dobry łotr przez Jezusa do raju – tworzą Lud 

Boży po śmierci, która zostanie całkowicie zniszczona w dniu zmartwychwstania, 

gdy te dusze zostaną złączone ze swymi ciałami”(św. Paweł VI, Wyznanie wiary 

Ludu Bożego, s.18-19 i 31). 
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➢ Ap 22,6-15 (Zakończenie wizji)  

Cudowna rzeczywistość opisana tutaj tak bardzo kontrastuje z obecną sytuacją 

Kościoła pielgrzymującego, że można dostrzec ją jedynie dzięki wierze w słowa tych, 

którzy przemawiają w imieniu Boga (w.6-9). 

Autor ma świadomość, że pisze jak prorocy, natchniony przez „Boga duchów 

proroków” (w.6). 

Dlatego jego księga jest przedstawiona jako „proroctwo”. Jest ono ogłoszone nie jak 

jakiś ezoteryczny sekret, lecz po to, aby wszyscy je poznali – księga ma zostać otwarta 

– i aby pomogło im się nawrócić, gdyż odkupienie dokonane przez Chrystusa 

zapoczątkowało ostateczny etap historii. 

Taki jest sens słów: „co stać się musi niebawem” (w.6). Fragment te jest wezwaniem 

do ciągłych postępów w świętości (por. w.11). 

„Nie zasługuje na miano dobrego ten, kto nie stara się być lepszym, wtedy 

przestajesz być dobry” (św. Bernard, Epistulae 91). 

 

➢ Ap 22,16-21 (Epilog)  
 

Jezus Chrystus uroczyście potwierdza prawdziwość treści prorockich księgi. Potem 

zostaje ona potwierdzona przez modlący się Kościół (w.17), przez autora księgi (w.18-

19) i ponownie, przed zakończeniem typowym dla listu, przez Chrystusa (w.20). 

➢ Ap 22,17-21 (Modlitwa Ducha i Oblubienicy. Zakończenie)  
 

Oblubienicą jest Kościół, który w odpowiedzi na obietnicę Chrystusa (por. 22.12) 

gorąco pragnie przyjścia Pana i o nie błaga. 

Kościół modli się ożywiany przez Ducha Świętego, tak że głosy obydwu łączą się w 

jedno wołanie. Zachęca się chrześcijanina do włączenia się w tę samą modlitwę i do 

znalezienia w Kościele daru Ducha, którego symbolizuje woda życia (por.21,6). 

Ten dar pozwala chrześcijanom już wcześniej zasmakować dóbr królestwa. 

Jezus Chrystus sam odpowiada na modlitwę Kościoła i Ducha: „Zaiste, przyjdę 

niebawem” (w.20). Myśl ta powtarza się siedem razy (por. 2,16; 3,11; 16,15; 22,7.12.17 

i 20), co wskazuje na pewność i stałość obietnicy. 



„Podtrzymywani tą pewnością, podejmujemy na nowo wędrówkę po drogach 

świata, czując się bardziej zjednoczonymi i solidarnymi między sobą, a 

jednocześnie niosąc w sercu coraz gorętsze pragnienie przekazywania braciom, 

pogrążonym jeszcze w cieniu niepewności i zwątpienia, „radosną zapowiedź” tego, 

że na horyzoncie ich istnienia wzeszła <Gwiazda świecąca, poranna> (Ap 22,16): 

Odkupiciel człowieka, Chrystus Pan” (św. Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. 

dla Ruchu Focolari, 18.05.1980).  

Nadzieja chrześcijanina nie jest daremna, gdyż opiera się na zwycięstwie Chrystusa, 

a jej symbolem jest też zwycięstwo Niewiasty. 

„Zwycięstwo nad <władcą tego świata> (J 14,30) dokonało się raz na zawsze                   

w tej godzinie, w której Jezus dobrowolnie wydaje się za nas na śmierć, aby dać 

nam swoje życie. Wtedy dokonuje się sąd nad tym światem i władca tego świata 

<zostanie precz wyrzucony> (por J 12,3; Ap 12,10). <Prześladował on Niewiastę> 

(por. Ap 12,13-16), ale nie dosięgnął Jej. Nowa Ewa, <łaski pełna> za sprawą Ducha 

Świętego, jest zachowana od grzechu i zniszczenia śmierci (niepokalane poczęcie                

i wniebowzięcie Maryi, Matki Bożej, zawsze Dziewicy). <Rozgniewał się Smok na 

Niewiastę> i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa> (Ap 12,17).                

Dlatego Duch i Kościół wołają: <Przyjdź, Panie Jezu!> (Ap 22,17.20), ponieważ 

jego przyjście wybawi nas od Złego” (KKK 2853). 

Apokalipsa kończy się słowami:  

„Przyjdź, Panie Jezu”, które w oryginalnym brzmieniu „Maranatha” 

towarzyszyło „zwykle […] celebracjom i modlitwom [pierwszych wspólnot 

chrześcijańskich] […]. Wyrażenie to składa się z dwóch słów w języku aramejskim, 

które w zależności od tego, jak były skandowane, można rozumieć jako  

 błaganie: <Przyjdź, Panie!> albo też  

 pewność podsycaną przez wiarę: <Tak, Pan przychodzi, Pan jest blisko”.  

Jest to okrzyk, w którym osiąga kulminację całe objawienie 

chrześcijańskie, na zakończenie wspaniałej wizji, jaka jest nam dana                           

w Apokalipsie św. Jana (Ap 22,20).  

W tym przypadku jest to Kościół – Oblubienica, który w imieniu całej 

ludzkości i jako jej pierwociny zwraca się do Chrystusa, swego Oblubieńca 

[…].  

Jeśli w tej perspektywie myślimy o sądzie, to ustępuje wszelki strach                                      

i wątpliwości, zostawiając miejsce oczekiwaniu i głębokiej radości: to właśnie 

chwila, kiedy będziemy ostatecznie osądzeni, gotowi, by być przyodzianymi                           



w chwałę Chrystusa jak w szatę weselną, kiedy zostaniemy wprowadzeni na ucztę 

będącą obrazem pełnej i ostatecznej komunii z Bogiem” (papież Franciszek, 

Audiencja generalna, 11.12.2013). 

 

 

  

 

 

 

 

 


