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APOKALIPSA 
 

Wyjaśnienie dotyczące pomysłu zajęcia się Apokalipsą 

 
W 1986 r. przyjechała do mnie z Warszawy bratanica mego męża z koleżanką i 

z prośbą, by, ze względu na trudności z dojazdem, prosić o zawiezienie ich samo-
chodem do Brzegów k/Bukowiny Tatrzańskiej. Tam rozpoczynał się dla studentów 
Obóz Biblijny, organizowany przez jezuitę, ks. Mieczysława Wołoszyna. Tak znala-
złam się po raz pierwszy na takim obozie, który stał się później stałym zjawiskiem. 
Obozy takie odbywały się później co roku latem i trwały 1 – 2 tygodni. Starałam się 
uczestniczyć na każdym z nich.  

Wtedy właśnie, w Brzegach, ks. M. Wołoszyn powiedział, że zamierzał omawiać 
Listy Święty Pawła, ale jakiś głos wewnętrzny wzywał go do zajęcia się Apokalipsą. 
Poszukiwania odnośnej literatury nie dały rezultatów, bo właściwie nie było śmiał-
ków do zmierzenia się z tak trudnym tematem. Obóz w Brzegach to był pierwszy 
nieśmiały krok.  

 W 1988 roku na temat Apokalipsy 
odbył się 2-tygodniowy obóz, na którym 
nagrano 37 kaset. Doceniając ważność 
zagadnienia, przepisałam całą treść i zro-
biłam z tego wyciąg na 115 stronach. Co 
roku odbywały się obozy biblijne na różne 
tematy (podobnie opracowałam 4 Ewan-
gelie), a sprawa Apokalipsy odkładana 
była do opracowania książkowego przez 
30 lat. Ostatecznie ks. Wołoszyn zdecy-
dował się, że po urlopie odłoży na bok 
wszystkie zajęcia i zabierze się do pisania 
komentarza do Apokalipsy.  

Niestety w czasie urlopu bardzo po-
ważnie zachorował i jego powrót do 
zdrowia ma nikłe szanse. W tej sytuacji 
zdecydowałam się na udostępnienie myśli 
na temat Apokalipsy, które ks. M. Woło-
szyn miał w owym czasie, zdając sobie 
sprawę, że mogą się one zdecydowanie 
różnić od tego, co dziś napisałby na ten 
temat.  

Maria Łempicka, Kraków 2016 

 

opracowanie z nagrania: Maria Łempicka 

dobór ilustracji: Piotr Wietrzykowski 
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Apokalipsa 

Rekolekcje na temat tej Księgi 

 

Na podstawie katechez wygłoszonych przez ks. Mieczysława Wołoszyna 
na obozie biblijnym w Świętej Lipce we wrześniu 1988 r. Streszczenie z na-
grania. 

 

Apokalipsa ma w sobie podobieństwo do Księgi Ezechiela (rozdz. 2 i 3). 
W momencie powołania proroka Bóg wysyła go, by upomniał Izrael za jego 
odstępstwa od prawdziwego kultu Boga, że Bóg pragnie prawdziwego przy-
mierza z człowiekiem - przymierza z jego sercem: przestrzegania dekalogu w 
duchu miłości i wiary, że Bóg, który dał tyle dowodów wierności Izraelowi, 
pragnie tylko jego dobra. Tymczasem Izrael niezmiernie rozbudował kult ze-
wnętrzny: wspaniała świątynia, mnóstwo drobiazgowych, nieistotnych przepi-
sów itp. Dlatego Bóg chce wstrząsnąć Izraelem i wysyła go w Niewolę Babiloń-
ską (prorok Ezechiel żyje w czasie rozpoczynającej się tej niewoli), gdzie nie 
ma świątyni, a jest czas na refleksję, studiowanie proroków, przez których Bóg 
nieustannie napomina Izrael, a których wykpiwali, odrzucali. 

W Nowym Testamencie powstaje Apokalipsa, jedyna prorocza i najważ-
niejsza księga N. Testamentu. Kondensuje w sobie całą naukę St. i N. Testa-
mentu. Zawiera w sobie niezmiernie bogate treści wielowarstwowe, podsu-
mowując St. i N. Testament. Tekst daje nam równocześnie możliwość spraw-
dzenia, czy poprzedzające ją księgi natchnione zostały prawidłowo odczytane. 
Każde słowo w Biblii, każde zdanie, ma układ otwarty, to znaczy, że nie jeste-
śmy w stanie wyczerpać treści tych słów. Im więcej będzie w nas Boga, Jego 
Miłości, tym będziemy mieć głębsze poznanie.  

I ta Apokalipsa nie weszła w życie Kościoła. Kościół z niej nie czerpał 
światła, ani mocy. Przyczyna mogła być podobna jak w przypadku odrzucenia 
proroków St. Testamentu: mówili prawdę, która jest prawdą brutalną i nie 
chce się jej dostrzegać. A to jest księga naszego rachunku sumienia. Zamiast, 
żeby Kościół przetworzył świat, tak, jak to robił w czasie pierwszych trzech 
stuleci, gdy miał w sobie tę tajemniczą, Bożą moc, co doprowadziło do upadku 
Imperium Rzymskiego, to teraz daje się przetwarzać światu, wiele uwagi 
zwracając na zewnętrzne pozory kultu. „Zjadając” Apokalipsę mamy szansę 
posiąść tę moc, stając się narzędziem w ręku Pana dla przetwarzania "Świata" 
w duchu Jego Miłości.  

W Apokalipsie Pan nas uczy, że z różnych doświadczeń, mniej lub bar-
dziej bolesnych, możemy wydobyć wielkie wartości na miarę tego, jak te do-
świadczenia przeżyjemy, a wzorem tego jest Miłość z Krzyża Jezusa Chrystusa. 
I On, zapowiadany przez proroków (Iz), był nierozumiany nie tylko przez fary-
zeuszy i uczonych w piśmie, ale także przez swoich uczniów, których mental-
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ność była ukształtowana, na zasadzie troski o sprawy doczesne (idą za Jezu-
sem, a nie z Jezusem).  

Tak samo, gdy my zachcemy stać się prawdziwymi chrześcijanami, mu-
simy liczyć się z niezrozumieniem i osamotnieniem. Jeśli ktoś zbliża się do 
Boga, a myśli tylko o sobie i swoich planach, nie będzie wtedy mógł posiąść 
Jego mocy i skazuje Jezusa Chrystusa na osamotnienie. Kościół nie przeżywa 
bólu osamotnienia Jezusa Chrystusa, zajmuje się głownie rozwijaniem kultu 
zewnętrznego, sprawami materialnymi.  

A jeśli chcecie rzeczywiście skorzystać z tych katechez o Apokalipsie, to 
ważne jest, byście byli w stanie łaski uświęcającej (po spowiedzi i po Komunii 
Świętej). Wówczas ten modlitewny kontakt sprawi, że informacje będą docie-
rały nie tylko do sfery intelektu, ale każdy otrzyma od Pana zrozumienie tylko 
dla niego, które głęboko zapadnie w jego serce. Apokalipsa mówi nam o dra-
macie Boga-Człowieka, który chce uratować ludzkość, wykorzystując wszyst-
kie metody Miłości i Miłosierdzia, a jeśli to nie skutkuje, wydaje człowieka w 
konsekwencje jego grzechu, bardzo bolesne doświadczenia, które mają nim 
wstrząsnąć, by zwrócił się do Boga, widząc, jak nie jest samowystarczalny.  

Apokalipsa mówi o tym, co było, co jest i co będzie (wielowarstwowość), 
cała historia zbawienia człowieka, aż do sądu ostatecznego. Sąd ostateczny 
rozpoczął się z chwilą przyjścia Jezusa Chrystusa na świat i Jego ofiary krzy-
żowej i będzie trwał do paruzji. Ciągle, nieskończoną ilość razy, przez 2000 lat 
Bóg daje człowiekowi szansę zwrócenia się ze wszystkimi swoimi problemami 
do Chrystusa, który nieustannie oczekuje na każdego z nas i przeżywa ogrom-
ny ból, że tak nieliczni odpowiadają na Jego zaproszenie, 

„Objawienie Jezusa Chrystusa….. co musi się stać niebawem” (Ap 1, 1). 
To „niebawem” to jest tzw. perspektywa prorocza. Dla Boga nie istnieje prze-
szłość, teraźniejszość i przyszłość. Jest tylko „teraz”. To „niebawem” to jest to, 
co stanie się między pierwszym i drugim przyjściem Jezusa Chrystusa (choćby 
trwało to ponad 2000 lat). „A On, wysławszy swojego anioła, oznajmił” (Ap 
1, 1b).  

Bóg, Trójca Święta, działa przez aniołów, którzy mają szczególne posłan-
nictwo. Anioł, znaczy „posłany”. Każda z Osób Trójcy Świętej ma swojego, hie-
rarchicznie najwyższego anioła: Bóg Ojciec – Michała, Jezus – Gabriela, Duch 
Święty – Rafała. Każdym człowiekiem, a także każdym sakramentem, każdym 
zgromadzeniem, czy jakąś ideą opiekuje się wybrany anioł. Być może, że pró-
ba polegała na tym, że część z nich zbuntowała się, gdyż nie chciała służyć lu-
dziom, istotom nieskończenie niższym od nich, mających ogromną inteligen-
cję, wolę, możliwości. My także jesteśmy poddawani nieustannie takiej próbie, 
jaką postawę mamy w stosunku do człowieka, którego Pan postawił na naszej 
drodze: człowieka skrzywdzonego, ubogiego, stojącego, po ludzku, niżej od 
nas. „Bo cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych – Mnieście 
uczynili”.  
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„Ten poświadcza, że Słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa 
jest wszystko, co widział”. (Ap 1, 2) Jan mówi o sobie, że on to widział, a przez 
„Słowo Boże” należy rozumieć Ducha Świętego. Aby posiąść Ducha Świętego, 
należy „zjadać” tę księgę, bo Duch Święty zamieszkał w księgach natchnio-
nych. „Świadectwem" Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział (Ap 1, 2b). 
Jezus Chrystus jest świadectwem – przychodzi, by dać nam świadectwo o 
Tym, który jest Ojcem wszelkiego istnienia. Bóg przez Jezusa Chrystusa od-
powiada na tęsknoty różnych religii świata. Jezus Chrystus świadczy o tym, że 
Bóg tak nas umiłował, że Syna swojego dał dla zbawienia świata. I tę Miłość, 
która wiecznie nas stwarza, myśmy ukrzyżo-
wali i krzyżujemy ją nieustannie naszą posta-
wą obojętności i zadufania w sobie.  

Sztandarem Jezusa Chrystusa jest Krzyż, 
sztandarem Boga Ojca – dekalog-arka, sztan-
darem Ducha Świętego – świecznik 7-
ramienny, o czym będzie mowa w Apokalip-
sie. Więź między nimi jest taka, że dekalog 
zawiera dwie tablice: pierwsza (pierwsze 3 
przykazania) – dotyczy miłości do Boga, a 
druga (następne 7) – miłości bliźniego jak 
siebie samego. I te dwie tablice dekalogu zrea-
lizował Chrystus w Krzyżu – umiłował do 
końca Ojca i nas. Świecznik 7-ramienny jest 
symbolem 7 darów Ducha Świętego jako anti-
dotum na 7 grzechów głównych. Te dary Du-
cha Święty to są sprawności, uzdolnienia, by 
człowiek mógł iść z Jezusem Chrystusem.   

„Błogosławiony, który odczytuje i którzy 
słuchają słów proroctwa” (Ap 1, 3). Ci, którzy 
poznają i odczytują tę księgę ("zjadają ją"), są 
uodpornieni na wszelkie zło w swej historii, że 
historia nasza, mimo, że jest nieraz bolesna, 
jest układana przez Boga precyzyjnie z per-
spektywy przyszłości – nieba.  

Poznawszy przesłanie Apokalipsy, wej-
dziemy w położenie Szymona Cyrenejczyka, 
będziemy nieść swój krzyż razem z Jezusem z 
pełną akceptacją. Chrystus nie zabiera nam 
krzyża, tylko wzmacnia plecy, bo krzyż jest 
źródłem mocy. 
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LISTY DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW, KTÓRE SĄ W AZJI 

 

„Łaska wam i pokój” (Ap 1, 4a). Przez łaskę należy rozumieć prawdziwą 
Miłość, która nie bierze, a daje. Łaskę daje Jezus Chrystus, a pokój – Duch 
Święty Łaska – zdolność do miłości takiej, jaką miał Jezus Chrystus w Krzyżu. 
Pokoju udziela nam Duch Święty. Jeśli Duch Święty mieszka w nas, to mamy 
pokój, nie ma sytuacji, która mogłaby nas całkowicie wyprowadzić z równo-
wagi.  

„Tego, który jest, który był i który przychodzi” (Ap 1, 4a). Tu jest mowa o 
Bogu Ojcu, tym, który nieustannie stwarza ten świat. Tak jak światło jest 
ustawicznie stwarzane, tak każdy z nas jest promieniem Bożej Miłości i Mą-
drości, a promień nie żyje w oderwaniu od światła – słońca. Ukazując się Moj-
żeszowi w krzaku ognistym, na pytanie Mojżesza, Bóg mówi: „Jestem, który 
Jestem” (Wj 3, 14). Bóg jest Źródłem i Panem wszystkiego istnienia.  

Bóg uczy sacrum istnienia, sacrum stworzenia: „Zdejm sandały z nóg, 
gdyż miejsce, na którym stoisz, jest święte.” (Wj 3, 5). Mając świadomość 
świętości wszelkiego stworzenia, może nam to bardzo pomagać w modlitwie, 
że jesteśmy zanurzeni w Jego Miłości i wówczas Bóg wzmaga naszą modlitwę, 
co może odrodzić naszą historię, nasze życie. Modlitwa nie może być tylko 
nieustannym odwoływaniem się do wszechmocy Boga, by nam załatwiał różne 
nasze ziemskie sprawy, ale nade wszystko musi być zanurzeniem w Jego Miło-
ści. Brak szacunku do aktu stwórczego Ojca jest dla Niego wielkim bólem, 
krzyżem, który Jego Syn ukazał nam widzialnie w swoim Krzyżu. W akcie 
stwórczym bierze udział cała Trójca Święta (jest to tajemnica poza ludzkim 
rozumieniem). W łonie Trójcy Świętej Ojciec wychodzi na czoło w akcie 
stwórczym, Chrystus - w akcie zbawczym poprzez Krzyż i Zmartwychwstanie, 
a Duch Święty chce dać nam mądrość, byśmy umieli czerpać mądrość ze 
zbawczej mocy Jezusa Chrystusa.  

„Od 7 Duchów, które są przed Jego tronem" (Ap 1,4 c). Od Ducha Świę-
tego i 7-miu potężnych Duchów – Darów Ducha Świętego, „I od Jezusa Chry-
stusa, świadka wiernego” (Ap 1, 5a). To jest to, że Bóg stał się człowiekiem, 
by dać świadectwo prawdzie, by oddzielić prawdę od fałszu, którym żyje czło-
wiek, a ponieważ prawda nie była przyjemna, więc Go ukrzyżowali. Nie pozna-
li, że prawda, którą On przyniósł, jest jednocześnie bezgraniczną Miłością.  

„Pierworodnego z umarłych” (Ap 1, 5b). Zmartwychwstały, pierwszy z 
umarłych, który zmartwychwstał. Umarł na Krzyżu, ale ze śmierci tej uczynił 
wartość najwyższą – odkupienie człowieka. Umarł bez nienawiści w sercu.  
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„Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych 
grzechów" (Ap 1, 5c). Każdy grzesznik ma się zwracać do Krzyża, który jest nie 
tylko Miłością i Miłosierdziem, ale także nośnikiem Zmartwychwstania.  

„I uczynił nas królestwem – kapłanami dla Boga, Ojca swojego" (Ap 1, 
6a). Bóg chce królować w głębinach naszego wnętrza, w sferze naszej myśli, 
woli, wolności. Poprzez Ofiarę Jezusa Chrystusa możemy królować nad na-
szymi grzechami, nad złem, królowanie jest połączone z kapłaństwem, cier-
pieniem, cierpieniem także z powodu grzechów innych, Chrystus świadomie 
wziął na siebie grzechy innych i nadał temu wielką wartość.  

„Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami” 
(Ap 1,6 b). Jezus Chrystus przyjdzie w chwale rozliczyć ludzi, co zrobili z Dzie-
łem Jego Krzyża i Zmartwychwstania, „Obłoki” – tu rozumiane jako obraz lu-
dzi stworzonych na obraz i podobieństwo Boga, mających nie tylko ciało, ale i 
duszę i ducha. Ludzie muszą być tak wypełnieni Bogiem, by byli jak obłoki 
między ziemią a niebem.  

„I ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili” (Ap 1, 7b). W każ-
dym grzechu jest ukrzyżowana Miłość Ojca i Syna i Ducha Świętego.  

„I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi" (Ap 1, 7c). Zrozumieją 
rozmiary swego grzechu i lekceważenie Boga-Człowieka.  

„Tak: Amen” (Ap 1, 7d). Tak, niech się stanie.  

„Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który 
przychodzi, Wszechmogący”. (Ap 1, 8). Jest Syn Boży teraz, był Ojciec, przy-
chodzi Duch Święty. Im bardziej będziemy mieli w sobie Bożego Ducha w na-
szym życiu, tym więcej będziemy mieli przeciwników. Gdyby nie było oddzia-
ływania złego na różne grupy, wspólnoty, to świadczyłoby, że one są martwe. 
Bóg dopuścił, by na początku chrześcijaństwa był i na jego końcu będzie okres 
szczególnego ucisku, żeby to chrześcijaństwo, które wejdzie w historię, było 
czyste. Ucisk oczyszcza: ci, którzy pozornie należą do Chrystusa, odpadają lub 
dojrzewają. Ucisk może się odbywać poprzez wcielenie złego ducha w jakąś 
postać historyczną i będzie ona prześladować chrześcijan (2 Tes 3, 6).  

„Ja Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości 
w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu słowa Bożego i świa-
dectwa Jezusa” (Ap 1, 9). Jan Apostoł przechodził ucisk, gdyż był zesłany na 
wyspę Patmos. Ze Słowem Bożym utożsamia się Duch Święty. Świadectwo Je-
zusa to Krzyż i Zmartwychwstanie.  

„Doznałem zachwycenia w dzień Pański” (Ap 1, 10a). To jest niedziela, 
dzień Zmartwychwstania, pokazując, że cała Apokalipsa będzie dotyczyć hi-
storii, począwszy od Zmartwychwstania, po powtórne przyjście Jezusa Chry-
stusa.  

„I posłyszałem za sobą potężny głos jak gdyby trąby mówiącej: co wi-
dzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyrny, Per-
gamonu. Tiatyry, Sardes, Filadelfii, Laodycei”. I odwróciwszy się zobaczy-
łem 7 złotych świeczników." (Ap 1, 10b-12).  
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Do zrozumienia tego potrzebne jest nawiązanie do świątyni jerozolim-

skiej, w której nie było światła dziennego, a jedyne światło dawał świecznik, 
tzn. że jedyne światło jest z Dzieła Jezusa Chrystusa, który daje nam Ducha 
Świętego i Jego 7 Darów. Jak świecznik wypełniał ciemności świątyni, tak 7 
Darów Ducha Świętego ma napełniać świątynię, którą stworzył Bóg: człowieka 
i jego serce. Człowiek w sferze ciała jest we wspólnocie z kosmosem, w sferze 
duszy – z ludźmi. W sferze ducha powołany jest do wspólnoty z Trójcą Świętą, 
z Bogiem.  

„I ujrzałem pośród świeczników kogoś, podobnego do Syna Człowiecze-
go" (Ap 1, 13a). Nieustanna obecność Jezusa Chrystusa jest zapowiedziana w 
Ewangelii św. Mateusza (28, 20b) „A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, 
aż do skończenia świata”.  

„Obleczonego (w szatę) do stóp i przepasanego na piersi złotym pasem" 
(Ap 1, 13b). ‘Obleczony w szatę’ – Chrystus jest najwyższym kapłanem, stał się 
nim w Ofierze krzyżowej (kapłani w świątyni jerozolimskiej mieli lniane białe 
szaty). Złoty pas oznacza króla. Chrystus króluje po Zmartwychwstaniu.  

„Głowa Jego i włosy białe jak biała wełna, jak śnieg." (Ap 1, 14a). Białe 
włosy oznaczają „odwieczny”, bo był nie tylko człowiekiem, ale i Bogiem.  

„A oczy Jego jak płomień ognia.” (Ap 1, 14b). Chrystus jest sędzią, nie jest 
obojętny na zło, grzech. Jak ogniem pragnie strawić wszelkie zło – ogniem 
swej Miłości.  
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„Stopy Jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu roz-

żarzonego.” (Ap 1, 15a). Aluzja do Miłości Chrystusa, która oczyszcza i do sta-
nowczości w rozdzielaniu dobra od zła. Nie tak, jak inni władcy świata (Nabu-
chodonozor, Dn 2, 31-55), którzy uważają, że mają cenne pomysły (ze złota), a 
w rzeczywistości są z gliny.  

„A głos Jego jak głos wielu wód.” (Ap 1, 15b). Jezus Chrystus głosi jedną 
prawdę: Miłość z Krzyża, ale jest ona wypowiadana ciągle na inny sposób, po-
cząwszy od St. Testamentu, poprzez Ewangelie, Apokalipsę. Świętość każdego 
jest inna i droga do Boga jest inna – razem tworzą symfonię. Należy szanować 
specyfikę każdego nurtu, niczego nie narzucać.  

„W prawej swej ręce miał 7 gwiazd i z Jego ust wychodził miecz obo-
sieczny ostry.” (Ap 1, 16a). Jest tu mowa o 7-miu przełożonych 7-miu gmin 
chrześcijańskich. W języku biblijnym przez gminę rozumie się każdego chrze-
ścijanina, który ma świecić w ciemnościach tego świata, a w szczególności ka-
płan. Na mapie Azji Mniejszej te 7 gmin chrześcijańskich układają się w 
kształcie „Wielkiego Wozu” na nieboskłonie; w nocy, w ciemnościach mają 
one świecić. Aluzja do tego, że w ówczesnych czasach zajmowano się astrolo-
gią. Panował pogląd, że wszystko jest już zapisane w gwiazdach i człowiek jest 
całkowicie zdeterminowany. Chrystus chce powiedzieć, że człowiek nie powi-
nien zajmować się gwiazdami, bać się swego losu, tylko On rządzić będzie po-
przez biskupów (przełożonych 7 gmin), którzy Go na ziemi zastępują. W tym 
duchu pisze Święty Paweł do Kolosan (2, 6-10). On poprzez Krzyż i Zmar-
twychwstanie wszelkie moce wziął na swoją służbę. „Miecz obosieczny” – 
symbol Słowa Bożego, które odcina dobro od zła, jasno wyznacza granice. Ten 
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miecz prawdy uderza także w tego, który ten miecz niesie. Jak uderzył w Jezu-
sa Chrystusa. Każdy, który ostro wypowiada się za prawdą, będzie w jakiś spo-
sób męczennikiem, bo zły duch będzie go gnębił (poprzez różnych ludzi, któ-
rym te prawdy nie są wygodne).  

„A Jego wygląd jak słońce, które jaśnieje w swej mocy.” (Ap 1, 16b). Boża 
Miłość jest jak słońce, świeci dla dobrych i złych, w odróżnieniu od ludzi, któ-
rzy szukają ludzi dobrych, złych unikają.  

„Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył na 
mnie swą rękę, mówiąc <przestań się lękać, Jam jest pierwszy i ostatni, i ży-
jący>.” (Ap 1, 17a). Chrystus mówi, żeby się nie lękać. Ludzie lękają się, że coś 
stracą, gdy wejdą na służbę Miłości z Krzyża. Tracąc swe życie, małe, chwilo-
we, doczesne – uzyskuje się życie wieczne, na miarę Boga. Jezus mówi: byłem 
Pierwszym, byłem Bogiem, który stał się człowiekiem. W Krzyżu stałem się 
Ostatni.  

„Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze 
śmierci i otchłani." (Ap 1, 17b). Nie bój się umierania, teraz stale umierasz, a 
gdy oddasz wszystko Miłości z Krzyża, nic cię nie będzie gnębić.  

„Napisz więc, co widziałeś i to, co jest, i to, co potem musi się stać. Co do 
tajemnicy 7 gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce, i co do 7 świeczni-
ków: 7 gwiazd, to są aniołowie 7 Kościołów, 7 świeczników to jest 7 Kościo-
łów”. (Ap 1, 19-20). Tu jest przejście do rozdziału 2: Listów do 7-miu Kościo-
łów w Azji Mniejszej: w Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, Fila-
delfii, Laodycei. W listach tych będzie mowa o 7 niebezpieczeństwach dla Ko-
ścioła, 7-miu grzechach głównych. Ostrzeżenie przed 7-mioma wcieleniami 
złego ducha, który reprezentuje egoizm, pychę, walkę o posiadanie przedmio-
tów materialnych (chciwość), użycie – to wszystko jest ciemnością, a 7 Kościo-
łów = 7 świeczników ma rozpraszać te ciemności, ma ukazywać, że jedyną 
wartością jest Miłość z Krzyża, a chrześcijanin ma nie bronić się przed złem, a 
zło świata wchłonąć w siebie i przeistoczyć go w dobro, oddając wszystko, co 
go niszczy – Chrystusowi, który już ze zła wyprowadził najwyższą wartość –
odkupienie człowieka. Chrześcijanin ma być solą ziemi, światłością świata, za-
czynem (Mat 5, 13-15), otrzymuje 7 Darów Ducha Świętego: bogactwo złotego 
świecznika. Do zwalczania 7 grzechów głównych chrześcijanin otrzymuje 7 
Darów Ducha Świętego. Świat chce się nasycić trzema pokusami złego ducha: 
mieć, móc, znaczyć, a w rzeczywistości ma wielki głód Boga, co pragnie za-
spokoić tymi namiastkami. Wy macie światu ukazywać prawdziwe wartości, 
gdy po ludzku będziecie bez znaczenia, a równocześnie będziecie szczęśliwi, 
szczęściem, które niesie zespolenie z Bogiem (Matka Teresa ma najwięcej po-
wołań), gdyż Miłość z Krzyża da wam umiejętność przetwarzanie zła w dobro, 
aby współ-zbawiać świat razem z Chrystusem. W życiu chrześcijańskim 
grzech jest jak błoto na reflektorze: zaćmiewa światło, które winien nieść 
swym życiem każdy chrześcijanin i z tego powodu ginie nie tylko on, ale i inni, 
za których on odpowiada przed Chrystusem. Poganami są ci ludzie wewnątrz 
Kościoła, którzy poznawszy prawdę o Bogu prawdziwym, nie żyli tą prawdą, 
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tylko życiem tego świata. Apokalipsa mówi, że szatan nas zwodzi, mówiąc, że 
niebezpieczeństwo jest poza Kościołem (niewierzący, ateiści). Tymczasem 
wewnątrz Kościoła jest prawdziwe niebezpieczeństwo, gdyż nie żyjemy praw-
dą, którą przekazał nam Jezus Chrystus. Utraciliśmy odporność na zło, ono, 
dostawszy się do wnętrza Kościoła, niszczy go i zabija też ludzi, którzy są poza 
Kościołem i w Kościele chcieliby widzieć wzór taki, jaki zostawił nam Jezus 
Chrystus. To jest główna myśl Apokalipsy. Zły duch zwodzi nas głównie tym, 
że grzech można lekko traktować, rozmyć dekalog, oderwać od historii. Meto-
da złego ducha to ukazywanie nam się jako życzliwy: te ograniczenia, dane 
przez Boga (dekalog), to takie trudne do wykonania, można by to jakoś roz-
luźnić. Szatan działa metodą salami: małymi, drobnymi kroczkami i po pew-
nym czasie orientujemy się, jak daleko odeszliśmy od tej wiecznej Prawdy gło-
szonej przez Chrystusa. I Chrześcijanie, Kościół, nie żyją już Duchem Jezusa 
Chrystusa, a duchem tego świata, demona. I Apokalipsa ma nam to uświado-
mić. Dekalog został nam dany na Górze Synaj, gdy Izrael został wyzwolony z 
niewoli zewnętrznej, z Egiptu, i teraz grozi mu wewnętrzna niewola grzechu, 
co nam spreparuje zły duch poprzez 7 grzechów głównych. I tak, jak Żydzi nie 
mogli wyjść z niewoli faraona własną mocą, tak samo człowiek nie może wła-
sną mocą wyjść z niewoli grzechu, żyć dekalogiem. I dlatego przyszedł Jezus 
Chrystus: On już grzechy całej ludzkości wziął na siebie w Krzyżu i ukazał nam 
sposób walki ze złem, udzielając nam swojej Mocy. Warunkiem korzystania z 
Miłości, Miłosierdzia i Mocy Chrystusa jest całkowite, bez reszty, oddanie się 
tej Miłości z Krzyża. Pozostawienie sobie jakiejś cząstki zostawia furtkę de-
monowi, który wchodzi ze swoją ogromną inteligencją, wobec której jesteśmy 
bez szans. W Listach do 7 Kościołów mówi się nie o zagrożeniach zewnętrz-
nych (Imperium Rzymskie, prześladowania), a tylko o zagrożeniach we-
wnętrznych: 7-miu grzechach głównych. 

 

LISTY DO POSZCZEGÓLNYCH KOŚCIOŁÓW 

 

List do Kościoła w Efezie 

= Lenistwo = 

 

„Aniołowi Kościoła w Efezie napisz:" (Ap 
2, 1a). Anioł uosabia ducha Kościoła, 
wcielonego w biskupa Gminy.   

 „To mówi Ten, który trzyma w pra-
wej ręce 7 gwiazd, Ten, który się prze-
chadza wśród 7 świeczników." (Ap 2, 2b). 
Chrystus w szczególny sposób opiekuje się biskupem gminy (gwiazda, anioł) i 
w ten sposób chce zapewnić biskupa, że nie jest pozostawiony sam, że praco-
wicie czuwa nad nim Chrystus, który jest wszędzie obecny („przechadza się 
wśród 7 złotych świeczników”). Przeciwieństwem pracowitości jest lenistwo. 
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W każdej gminie Chrystus robi aluzję do jednego z 7 grzechów głównych. Tu 
chodzi o lenistwo w sprawach Bożych. Odpowiedni grzech symbolizuje histo-
rię danego miasta. Efez był portem morskim, nieustannie zamulanym przez 
rzekę, nad którą leżał (dziś Efez leży z daleka od morza, na bagnach). Leni-
stwo w sprawach Bożych może spowodować, że zamuli nas duch tego świata. 
Nie ma to nic wspólnego z powszechnie rozumianym lenistwem. Przeciwnie, 
pracowite życie w różnych sprawach tego świata może nie zostawić nam czasu 
na służbę Bożą, na modlitwę. Jeśli nie będziemy żyć sprawami Bożymi, nastą-
pi atrofia, zanik pewnego zmysłu, którym odczuwamy sprawy Boże. Na tym 
świecie w sprawach Bożych musimy się zmagać, trudzić; po tamtej stronie bę-
dziemy wielbić Boga zanurzeni w Jego Miłości, którą będziemy namacalnie 
odczuwać. I gdy mamy się modlić, to zły duch podsuwa nam mnóstwo niewy-
konanych spraw, senność, zmęczenie itp., byle tylko nas odwieść od modlitwy. 
Sukcesem złego ducha jest oderwanie ludzi od kontaktu z Bogiem. Innym 
sposobem złego ducha jest zwrócenie uwagi człowieka na stronę intelektual-
ną: poszukuje się, studiuje, a nie żyje Bogiem, nie prosi się Go, by wszedł w 
moje życie i go odmienił (tak bywa w seminariach). Studia muszą być zanu-
rzone w modlitwie. Księża także potrzebują naszej modlitwy.  

„Znam twoją wytrwałość i wiem, że złych nie możesz znieść i że próbie 
poddałeś tych, którzy zwą samych siebie Apostołami, a nimi nie są." (Ap 2, 
2). Jest tu powiedziane, że zawsze tam, gdzie dzieją się sprawy Boże, tam zaw-
sze wkręca się zły duch. Apostołowie to byli ludzie, których namaścił Chrystus 
i oni głosili słowo Boże, ale znalazło się wielu takich, którzy chcąc jakoś zna-
czyć itp., też zaczęli głosić nauki, które nie były w pełni zgodne z nauką Jezusa 
Chrystusa. I pewnym potwierdzeniem tego, że coś pochodzi od Boga, jest za-
interesowanie się tym szatana i mieszanie.  

„Ty masz wytrwałość i zniosłeś cierpienia dla imienia mego – niezmor-
dowany. Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości.” 
(Ap 2, 4). Odstąpiłeś od miłości – gorliwości. By wyjść z tego lenistwa ducho-
wego, trzeba prosić o Miłość. 

„Pamiętaj więc skąd spadłeś i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij! Je-
śli zaś nie - przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się 
nie nawrócisz." (Ap 2, 5). Słowa kierowane do biskupa. Poruszenie świecznika 
to wydanie w ucisk oczyszczający (Niewola Babilońska, prześladowanie pierw-
szych chrześcijan). 

„Ale masz tę zaletę, że nienawidzisz czynów nikolaitów, których to czy-
nów i Ja nienawidzę” (Ap 2, 6). Nikolaici, pod wpływem filozofii greckiej, 
uważali, że ciało jest czymś złym, trzeba się z niego wyzwolić, liczy się tylko 
duch – to była gnoza. Wchodzili oni do gmin chrześcijańskich, ale dalej żyli 
gnozą, co realizowało się albo przez ascezę, albo przez rozwiązłość, gdyż uwa-
żali, że ciało nie może brukać ducha. Ciało zostanie na ziemi, a duch pozosta-
nie.  

„Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.” (Ap 2, 7a). 
To w liczbie mnogiej: wszystkie te słowa odnoszą się do wszystkich Kościołów.  
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„Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga.” 
(Ap 2, 7b). Drzewo życia to jest Krzyż Jezusa Chrystusa. Jeśli pokonam w so-
bie lenistwo w sprawach Bożych, swój egoizm, wówczas będę czerpać siłę z 
Krzyża i Zmartwychwstania.  

4 Ewangelie koncentrują się na męce Jezusa Chrystusa. Inne sprawy są 
właściwie wstępem do tego Misterium. 4 Ewangelie są jak 4 rzeki, wypływają-
ce z jednej (Rdz 2, 10), które nawadniają raj i drzewo życia. Jezus Chrystus 
przez Krzyż i Zmartwychwstanie jest rzeką Miłości Bożej, płynącej w świat, 
aby go zmienić w raj. Pan prosi, aby przynosić w modlitwie różnych ludzi, 
tych, którzy są stawiani na naszej drodze, przynosić ich do Miłości Ukrzyżo-
wanej Jezusa Chrystusa – On ich uratuje. Grzechem wielu ludzi w Kościele 
jest lenistwo, wygoda, a Chrystus czeka na każdego z nas, każdego z nas chce 
zbawić, ale w tym zbawianiu oczekuje od nas pomocy, modlitwy, ofiary. Zwy-
kle jeden grzech wynika z drugiego. Jeśli utraci się kontakt z Bogiem, wówczas 
człowiek zacznie rozglądać się za różnymi bożkami, za rajem zewnętrznym. I 
tak powstanie chciwość. 

 

List do Kościoła w Smyrnie 

= Chciwość = 

 

„Aniołowi Kościoła w Smyrnie na-
pisz: to mówi Pierwszy i Ostatni, który 
był martwy, a ożył.” (Ap 2, 8). Jezus 
Chrystus był pierwszy, był Bogiem, umi-
łowanym przez Ojca: w Nim, przez Niego i 
dla Niego wszystko zostało stworzone. W 
Krzyżu zaś stał się Ostatnim, najbardziej ubogi i opuszczony. Zmartwychwsta-
jąc, ożył i znów stał się Pierwszy jako człowiek, bo jest bogaty o życie w Trójcy 
Świętej. W tym określeniu wskazany jest już grzech, który tu piętnuje Jezus 
Chrystus – chciwość. Im bardziej będziemy wewnętrznie ubodzy, tym bardziej 
będziemy się starali o bogactwo zewnętrzne. To bogactwo zewnętrzne nie za-
spakaja naszego głodu, którym jest niezaspokojony głód Boga. Tak więc przez 
całe życie gonimy i nigdy nie jesteśmy zaspokojeni. Przykładem bogatego ży-
cia wewnętrznego jest św. Franciszek, dla którego bogactwa zewnętrzne nie 
miały najmniejszego znaczenia, gdyż czuł się zanurzony w przeogromną Mi-
łość. Jedynym bólem św. Franciszka było to, że Bóg-Człowiek, Miłość z Krzy-
ża, jest niekochana, pomijana, lekceważona. I dlatego Kościół, dążąc do bo-
gactwa życia ziemskiego, zatracił słuch na Miłość Bożą, służy bożkom tego 
świata.  

„Znam twój ucisk i ubóstwo, ale ty jesteś bogaty i (znam) obelgę wyrzą-
dzoną przez tych, co sami siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą 
szatana”. (Ap 2, 9). W Smyrnie była gmina żydowska, która urządzała pogro-
my chrześcijanom, gdyż chrześcijanie byli wyjęci spod prawa. Przy okazji kon-
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fiskowano chrześcijanom ich skromne mienie. Chrześcijanie byli tam ubodzy 
materialnie, ale ucisk sprawił, że byli bogaci wewnętrznie. Już w pierwszych 
wiekach chrześcijaństwa był zwyczaj, by po liturgii słowa składać sobie poca-
łunek pokoju na znak przebaczenia innym, bo tak jak Chrystus udziela nam 
swej Miłości i Miłosierdzia, tak my dajemy swą miłość braciom. To Żydzi uwa-
żali za rozpustę i był to pretekst do pogromów. I zawsze, gdy w Kościele po-
wstaje Nowe, to z zazdrości, zawiści będzie się to śledzić, krytykować, żeby 
dyskredytować. Takie obelgi będą zawsze. Np. prześladowanie za Nerona, któ-
ry chrześcijanom przypisał podpalenie Rzymu, można było kojarzyć z sądem 
ostatecznym, opisanym w Ewangelii św. Marka (Mk 13, 9), która wtedy była 
już znana.  

Żyd – pojęcie teologiczne, znaczy to samo, co Juda, Judasz, chwała Ja-
hwe. Żydzi byli powołani, by być chwałą Jahwe. Synagoga – zgromadzenie w 
imię Jahwe. Gdy z plemienia Judy przyszedł na świat Bóg-Człowiek, oni Go 
odrzucili w imię bożka wygody i odtąd stali się synagogą szatana.  

Dziś Kościołowi grozi to samo: trudno jest mu akceptować dynamiczne 
działanie Boga w historii poprzez różne ruchy, objawienia itp. Nie powinno się 
wypowiadać sądów wartościujących, bo można odrzucić to, co jest działaniem 
Boga żywego. Trzeba mówić: „nie wiem”, rozeznawać na modlitwie, nie tracić 
czasu na jałowe dyskusje. Bóg nie jest teorią, jest Miłością absolutną, rzeczy-
wistością osobową. On może pomóc, jeśli Mu się zwierzysz ze swoich proble-
mów i oddasz się całkowicie do jego dyspozycji.  

„Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał”. (Ap 2, 10a). To był pro-
blem tego biskupa, który czuł się zobowiązany do chronienia swych podo-
piecznych przed tymi nieustannymi pogromami. Chrystus mówi, że cierpienia 
nie należy się lękać, że On swoje życie stracił, ale jak wielką wyprowadził stąd 
wartość.  

„Oto diabeł ma niektórych z was wtrącić do więzienia, abyście zostali 
poddani próbie, a będziecie znosili ucisk przez 10 dni.” (Ap 2, 10b). Chrystus 
chce zdecydowania, decyzji. Te próby mają odsiać tych, którzy nie chcą w peł-
ni opowiedzieć się za Chrystusem. Jeśli pozbędziemy się lęku o sprawy docze-
sne, wówczas On może wejść do naszego wnętrza i wypełnić je Miłością, wo-
bec której wszystkie sprawy doczesne staną się mało ważne. Jesteśmy w wol-
ności – możemy być znakiem Boga żywego dla innych. Poprzez chciwość, lęk 
przed utratą rzeczy doczesnych, nie jesteśmy dyspozycyjni, Chrystus nie może 
się nami posługiwać (Judasz, bogaty młodzieniec). Z Apokalipsą współbrzmi 
Ewangelia św. Łukasza (12, 13-21), która, między innymi, rozwija problem 
ubóstwa, chciwości. Także w liście do Tymoteusza św. Paweł wypowiada się, 
że korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy (1 Tym 6, 10). Chciwość 
powoduje ogrom zła: kastowość, niewolnictwo, złość, zawiść, mordy.  

„Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia." (Ap 2, 10c). Istotą 
chrześcijaństwa jest męczeństwo: krwawe lub bezkrwawe, żeby zaakceptować 
krzyż swojej historii, wówczas będzie można odczuć smak życia Bożego w głę-
binach swego wnętrza. 
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„Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody.” (Ap 2, 11b). 
Druga śmierć to jest śmierć w sferze ducha, brak Boga. Śmierć w sferze ciała 
nie jest problemem, gdy jesteśmy we wspólnocie z Bogiem. 

 

List do Kościoła w Pergamonie 

 = Obżarstwo i pijaństwo = 

 

Pergamon był stolicą 
w Azji Mniejszej – miej-
sce wynalezienia perga-
minu.  

„To mówi Ten, który 
ma miecz obosieczny, 
ostry." (Ap 2, 12b). Pro-
konsul rzymski w Perga-
monie miał władzę mie-
cza: wykonywanie wyro-
ków śmierci. Chrystus 
mówi, że On jest Panem 
życia i śmierci, i oni nie powinni bać się prokonsula rzymskiego. Słowo Boże 
jasno oddziela dobro od zła, nazywa rzecz po imieniu, osądza. Krzyż jest krzy-
kiem protestu wobec zła świata i reakcją miłości na ten miecz obosieczny, któ-
ry uderza w tego, który mówi prawdę (Prorocy, wizja Symeona w czasie ofia-
rowania Pana Jezusa), człowiek tego nie lubi. Jest też znakiem sprzeciwu wo-
bec nieprawdziwego kultu Boga (wygodnictwo). Sprzeciw powstanie ze strony 
ludzi pozornie prawych, szlachetnych, żyjących naskórkiem chrześcijaństwa, a 
nie jego duchem. W Piśmie Świętym (Mk 4, 4) Jezus mówi: „nie samym chle-
bem żyje człowiek, ale wszelakim słowem, które pochodzi z ust Boga" – czło-
wiek jest ciałem i duszą. O karmienie ciała wszyscy się troszczą, także o kar-
mienie duszy: życzliwością, przyjaźnią otoczenia, ale czy dbamy o karminie 
ducha Miłością Bożą, Duchem Bożym? W Listach św. Paweł mówi: „Zacznij 
karmić swego ducha Bogiem", wtedy łatwiej ci będzie pozyskiwać przyjaźń, 
miłość braci. Jeśli zaniedba się karmienia ducha, wówczas karmienie ciała 
stanie się twoim idolem (pijaństwo, narkotyki), będziesz miał głód ludzkiego 
uznania, przyjaźni.  

„Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana” (Ap 2, 13a). Tro-
nem szatana nazwany jest kult cezara – tam, w Pergamonie, szczególnie trud-
no było nie ulec naciskom.  

„Ale mam nieco przeciw tobie, bo masz tam takich, co się trzymają nau-
ki Balaama, który pouczył Balaka, jak podsunąć synom Izraela sposobność 
do grzechu przez spożycie ofiar składanych bożkom i uprawianie rozpusty”. 
(Ap 2, 14). Jest to nawiązanie do Starego Testamentu (Lb 26, 1-3), gdzie jest 
opisana historia Balaka i Balaama. Balaam znalazł sposób na zniszczenie na-
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rodu wybranego: nie przemocą, a życzliwością, ucztami, rozpustą. W ten spo-
sób zostali oderwani od Boga. Biskup przez swoją zbytnią, fałszywą życzli-
wość, tolerował to, że jego ludzie brali udział w ucztach, upijali się i wchodzili 
w przymierze z obcymi bóstwami – demonami. Jezus Chrystus, piętnując ten 
grzech, porównuje biskupa gminy do Balaama – cały czas piętnowany jest 
grzech wewnętrzny. W Kościele też jest problem pijaństwa, przyczyną jest 
szukanie sobie „nieba”, gdy serce nie jest wypełnione Bogiem.  

„Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku 
wypisane imię nowe, którego nikt nie zna, oprócz tego, kto je otrzymuje.” 
(Ap 2, 17b). Eucharystia – chleb i wino, syci sferę naszego ducha. Szatan 
„życzliwie” doradza: idźcie na kompromis, po co macie się narażać, bierzcie 
udział w tych [pogańskich] uroczystościach. Bali się miecza. A Chrystus taką 
postawę ostro potępia (miecz obosieczny, ostry). Jeśli człowiek nie żyje tak, 
jak wierzy, to zacznie wierzyć tak, jak żyje, dorabiając sobie własne poglądy. 
W tamtych czasach możni dawali taki kamyk z wypisanym imieniem własnym 
i bóstwa tego rodu, co upoważniało do pewnych przywilejów (dostępu, uczto-
wania). Chrystus mówi, że ma dla nich zawsze zastawiany stół poprzez swoje 
słowo, swego Ducha – stół Eucharystii. Z pijaństwem często wiąże się grzech 
rozpusty. 

 

List do Kościoła w Tiatyrze 

= Rozpusta = 

 

W świeczniku 7-mioramiennym Tia-
tyra jest w centrum. Poprzez niewstrze-
mięźliwość w sferze płci człowiek jest 
szczególnie podatny na działanie demo-
na, wchodzi w moc demona i rodzi to 
wiele innych grzechów. Człowiek cudzołoży z demonem. Druga wojna świato-
wa nie pochłonęła tyle ofiar, co niewstrzemięźliwość w sferze płci (zabójstwa 
nienarodzonych dzieci).  

„To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi Jego po-
dobne są do drogocennego metalu.” (Ap 2, 18b). To tytuł najważniejszy. Syn 
Boży wypowiada się w imieniu Boga. "Ogień" jest symbolem świętości, będzie 
niszczył zło. „Nogi” – tu chodzi o stanowczość. 

Jeśli chodzi o grzechy w tej sferze to Chrystus jest bezkompromisowy. 
Udział w akcie stwórczym jest czymś niezmiernie ważnym. W sferze psychofi-
zycznej płci najpierw trzeba spotkać Boga, podporządkować się Jego planom, 
zamysłom. Sfery tej nie należy tłumić, tylko podporządkować miłości, uświę-
cać. Kontemplować słowa Boga ze Starego Testamentu: „Zdejm sandały, zie-
mia na której stoisz, jest święta”. Wszystko jest Pana – Stworzyciela wszyst-
kich i wszystkiego. Święty Paweł w liście do Koryntian daje nauki odnośnie 
sfery seksu, małżeństwa (1 Kor 6, 12-7, 16). Korynt był miastem portowym ze 
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świątynią Afrodyty, z ogromną ilością prostytutek sakralnych ("córy Koryn-
tu"). Człowiek, nie wypełniony Bogiem, szuka sobie raju ziemskiego w przy-
jemnościach seksualnych. Bóg chce się podzielić z człowiekiem radosną, płod-
ną miłością. Miłością, która rodzi ludzi dla Boga do życia wiecznego i ta płod-
ność jest nie tylko w małżeństwie, może być w życiu samotnym i w celibacie, 
który może być szczytem płodności w sferze ducha. Ten szczyt płodności był w 
życiu Maryi i Jezusa. Jeśli w perspektywie widzimy większe dobro, to wyrze-
czenie może być radością. Lęk przed wyrzeczeniem podsuwa demon. Zatem w 
chwilach słabości jedynie Jezus, Duch Święty, może nam w tym zakresie po-
móc, jeśli się do niego zwrócimy. Największą płodną miłością jest Miłość z 
Krzyża. W naszym wymiarze jest to akceptowanie swojej historii, taką, jaka 
ona jest; czy w małżeństwie, w samotności, czy w celibacie – wówczas z tego 
rodzi się wielka płodność duchowa.  

„Znam twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i czyny twoje ostatnie, licz-
niejsze od pierwszych.” (Ap 2, 19). Pod adresem biskupa jest pochwała, ale 
jest też upomnienie, że jest on fałszywym prorokiem, gdyż nie służy w pełni 
Chrystusowi, a zatem służy złemu duchowi.  

„Ale mam przeciwko tobie to, że pozwalasz działać niewieście Jezabel, 
która nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwodzi moje sługi, by uprawiali 
rozpustę i spożywali ofiary, składane bożkom.” (Ap 2, 20). To dotyczy rów-
nież udziału chrześcijan w pogańskim kulcie, który był połączony z prostytucją 
sakralną. Jezabel to imię symboliczne, które w Starym Testamencie miała żo-
na króla Achaba, zwolenniczka kultów pogańskich (1 Kr 16, 31n; 1 Kr 19, 22). 
Tutaj to imię określa jakąś chrześcijankę, prawdopodobnie bogatą, mającą 
pozycję i znaczenie (w Tiatyrze był rozwinięty przemysł i chcąc mieć dobre 
współżycie z władzami miasta, brano udział w pogańskim kulcie). Ona praw-
dopodobnie dawała prezbiterowi pieniądze na potrzeby gminy i on to tolero-
wał. W ten sposób następował rozkład gminy chrześcijańskiej. 

„Dałem jej czas, by się mogła nawrócić, a ona nie chce się odwrócić od 
swojej rozpusty. Oto rzucam ją na łoże boleści, a tych, co z nią cudzołożą – w 
wielkie utrapienie, jeśli od czynów jej się nie odwrócą, a dzieci jej porażę 
śmiercią, a wszystkie Kościoły poznają, że Ja jestem ten, co przenika nerki i 
serca i dam każdemu z was wg waszych czynów. ” (Ap 2, 21-23). W tej sferze 
nieuzdrowionego seksu Bóg stawia tamę poprzez choroby, a także śmierć. W 
tym zakresie Chrystus jest bardzo stanowczy (Mat 5, 27-32). W naszych cza-
sach pojawiła się tajemnicza choroba AIDS. Czy to nie może odnieść się do 
tych słów Apokalipsy? Nie każda choroba jest karą. Niektóre są udziałem w 
Krzyżu Jezusa Chrystusa. Chrystus, dopuszczając chorobę, chce, byśmy ją nie-
śli w duchu Krzyża i wówczas poprzez to możemy duchowo uzdrawiać braci. 
Nerki są źródłem zdrowia, oczyszczają organizm. Przez nerki rozumie się sferę 
ciała, a przez serce – duszę i ducha.  

„Wam zaś, pozostałym w Tiatyrze, mówię wszystkim, co tej nauki nie 
mają, co - jak mówią - nie poznali głębin szatana; nie nakładam na was 
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nowego brzemienia”. (Ap 2, 24). Nie wszyscy chrześcijanie dali się zwieść. Do 
tych Chrystus mówi: trwajcie w wierze, w czystości.  

„A zwycięscy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad 
poganami, a rózgą żelazną będzie ich pasł: jak naczynie gliniane będą rozbi-
ci”. (Ap 2, 26-27). Obietnica dla tych wszystkich, którzy dadzą się Chrystusowi 
wyprowadzić z poglądów pogańskich, uporządkować sferę seksu. Już w 
chrzcie świętym zostaliśmy poślubieni Chrystusowi w sferze ducha. Nie jest 
prawdą, że jeżeli kogoś nie stać na celibat, to automatycznie jest powołany do 
życia w małżeństwie. Jeśli przedtem nie jest wysycony Ojcem, Synem i Du-
chem Świętym, nie reprezentuje postawy dawania, tylko brania, to po pew-
nym czasie przychodzi rozczarowanie: sobą, drugą osobą. Człowiekowi, który 
w sferze płci jest czysty, Bóg daje wyjątkową moc nad demonem. Rózga żela-
zna jest symbolem Ducha Świętego, Jego Darów. Ci, którzy sferę seksu mają 
uporządkowaną, są szczególnie skuteczni do zwalczania elementów pogań-
skich wewnątrz Kościoła i na zewnątrz. 

„I dam mu gwiazdę poranną.” (Ap 2, 28b). Czyli dam mu miłość mojej 
Matki. 

 

List do Kościoła w Sardes 

= Zazdrość – zawiść = 

 

„To mówi Ten, co ma 7 Duchów 
Boga i 7 gwiazd”. (Ap 3, 1b). Chrystus 
poprzez swoją Mękę, Krzyż i Zmar-
twychwstanie chce nam udzielić 7 Darów 
Ducha Świętego - pełni życia Bożego, 
wspaniały świecznik siedmioramienny.  

„Znam twoje czyny, masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły." 
(prawdopodobnie miał na imię Zenon – życie). (Ap 3, 1b). Można też zrozu-
mieć, że każdy chrześcijanin od momentu chrztu świętego jest nosicielem peł-
ni nieskończonego życia. W tym biskupie Chrystus nie znajdzie nic godnego 
pochwały, niszczy go grzech zazdrości – zawiści.  

„Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć bo nie znalazłem 
twych czynów doskonałymi wobec mego Boga.” (Ap 3, 2). Sardes było poło-
żone na stromej górze, co dawało przeświadczenie, że jest nie do zdobycia, ale 
okazało się, że zdobyli je żołnierze Cyrusa Wielkiego, a także Aleksandra Ma-
cedońskiego, gdy wdarli się nocą i zastali miasto niestrzeżone. Obok Sardes 
przepływała rzeka, niosąca złoty piasek, dający mieszkańcom miasta wielkie 
bogactwo i biskup pewnie był także bardzo bogaty zewnętrznie, ale ubogi we-
wnętrznie. Bogactwo jest niebezpieczne, gdyż Krzyż nie jest wtedy właściwie 
przeżywany. Zło w innych ludziach może być dla nas niebezpieczne, gdyż mo-
że zrównać nas do tego poziomu. Ale dla człowieka, który nie ma uzdrowione-
go wnętrza (nie czerpie mocy z Krzyża), również dobro w innych ludziach jest 
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niebezpieczeństwem, gdyż rodzi zazdrość – zawiść (faryzeusze wobec Jezusa). 
Zazdrość – zawiść rodzi zło, grzech przeciw Duchowi Świętemu (dobro nazy-
wa się złem, a zło dobrem). Jeden grzech rodzi następny: zazdrość – zawiść 
wynika z pychy, gdyż może być ktoś o niższej pozycji społecznej, a może po-
siadać duże charyzmaty. Jest też rzeczą typową, że Bóg posługuje się ludźmi 
po ludzku nieznaczącymi, by okazało się, że moc pochodzi od Boga, a nie od 
człowieka. Wszelkie dary Boże należy przeżywać w duchu pokory, zdając sobie 
sprawę, że wszystkie Jego Dary mają służyć wspólnocie, a nie rozbudowywa-
niu ludzkiej pychy i, jak mówi św. Paweł: ciało Jezusa Chrystusa (Kościół) jest 
jak organizm, w którym są różne członki, każdy ma inne charyzmaty, które 
mają służyć całości. Poprzez charyzmaty Bóg wypróbowuje ludzi: ci, co je 
otrzymują, żeby nie wzrastali w pychę; ci, co ich nie otrzymują, żeby z pokorą 
to przyjmowali. Zazdrość – zawiść występuje często w formie nietolerowania 
inności. Wszystko, co nowe w Kościele, jest zagrożone przez grzech zazdrości 
– zawiści. Ci, którzy reprezentują Pana Boga, są szczególnie narażeni na ten 
grzech. W epoce Ducha Świętego Pan coraz bardziej nasyca świat swoją obec-
nością, dając wielu ludziom głos wewnętrzny i budzi to sprzeciw u tych ludzi, 
którzy z racji swojej profesji reprezentują Pana Boga. Ateizm wojujący także 
poprzez ten grzech zazdrości – zawiści chce zniszczyć tych, mających się lepiej 
(duchowo). Tęsknota szatana: żeby wszyscy byli źli jak on. Wtedy dla niego 
skończyłoby się piekło, wszyscy inni natomiast przeżywaliby piekło. Z grzechu 
zazdrości – zawiści rodzą się intrygi, donosicielstwo, obmowy, oszczerstwa, 
radość z niepowodzenia itp. W Piśmie Świętym ten grzech występuje często, 
począwszy od Kaina i Abla, Józefa i jego braci, i swoje ukoronowanie ukazuje 
w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym w wyniku zazdrości – zawiści uczonych 
w Piśmie. W historii Kościoła wiele jest smutnych faktów z tego powodu (Mi-
sja, w Chinach Mateo Ricci).  

„Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, strzeż tego i nawróć się.” (Ap 3, 
3a). Chrystus chce dać 7 Darów Ducha Świętego. To jest prawdziwa wartość, 
którą należy strzec i którą można otrzymać, ale do tego potrzebna jest pokora 
serca, czerpanie mocy z Krzyża, a zazdrość – zawiść to pokusy szatana.  

„Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej i nie poznasz, o któ-
rej godzinie przyjdę do ciebie.” (Ap 3, 3b). Nawiązanie do zdobycia Sardes. 
Jeśli będziesz żyć duchem tego świata w każdej chwili, wtedy kiedy się naj-
mniej tego będziesz spodziewał, będziesz musiał zdać relację ze swego życia.  

„Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamili; będą cho-
dzić ze Mną w bieli, bo są godni. Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca i z 
księgi życia imienia jego nie wymażę.” (Ap 3, 4-5). Księga życia – przymierze 
na Synaju zrealizowane w tajemnicy Krzyża. Przymierze to zawieramy w mo-
mencie chrztu świętego. Każdy ma równe szanse, nie potrzebujesz zazdrościć. 
W sercu Ojca każdy ma tę samą Miłość, jest tylko ważne, jak ty z tego daru ko-
rzystasz (Mt 2,1-6). Jeśli poprzez zazdrość – zawiść nie będziesz tolerował 
rzeczy autentycznie Bożych, to uważaj. Ten kto jest wypełniony prawdziwym 
życiem Bożym, Jego Mądrością, jest wolny od zazdrości – zawiści. 
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List do Kościoła w Filadelfii 

= Gniew = 

 

Gniew może być ludzki, wypływający z 
egoizmu, i może być święty. Gniew święty 
jest wtedy, gdy płynie z miłości – Boży gniew 
w stosunku do zła, które jest w nas, byśmy 
się opamiętali i szukali Jego pomocy. Byśmy otrzeźwieli. Filadelfos – miłujący 
brata. Jeden z królów Pergamonu miał brata, którego bardzo kochał i po jego 
śmierci ku jego czci założył Filadelfię i chciał, by to miasto propagowało na 
całą Azję Mniejszą kulturę i religię grecką. Jezus chce powiedzieć, że On ma w 
biskupie tej gminy prawdziwego brata, że on rozumie i żyje Miłością i Mądro-
ścią płynącą z Krzyża Jezusa Chrystusa. Ten biskup reprezentował Jezusa 
Chrystusa poprzez święty gniew. I tak dalece był wierny w tym posłannictwie, 
że zły duch nie miał do niego dostępu i poprzez jego postawę zrodziło się ta-
jemnicze zjawisko zbawcze, że do dziś dnia, mimo upływu 2000 lat, istnieje 
chrześcijańska diecezja, otoczona morzem islamu.  

„To mówi Święty, Prawdomówny, Ten, co ma klucz Dawida, Ten, co 
otwiera, a nikt nie zamknie i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera.” (Ap 3, 7). 
Święty, Prawdomówny – Chrystus pokazuje, ze On nosi w sobie święty gniew 
Boży: świętość nie toleruje zła, nazywa go po imieniu, nie wchodzi w żadne 
kompromisy, Chrystus swą prawdomówność okupił śmiercią na Krzyżu. Tak 
też postępował biskup, mimo, że miał wiele propozycji ze strony swych roda-
ków urządzenia się w sferze materialnej, wejścia w pokusy trzech bożków 
(mieć, móc, znaczyć). Realizuje to, o czym mówi Jezus Chrystus: „Niech 
mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi” 
(Mat 5, 37). Na słowa prawdy ludzie często reagują odrzuceniem i gniewem 
("Znak, któremu sprzeciwiać się będą"). Jezus Chrystus otworzył prawdę o 
sercu Ojca – w Krzyżu. Krzyż jest takim potężnym otwarciem na tę prawdę, że 
żadne zło nie jest w stanie zamknąć tych drzwi, tej Miłości. Krzyż jest pomo-
stem między po trzykroć świętym Bogiem, a nami, grzesznymi, jest kluczem 
do serca Ojca, do nieba. Klucz Dawida – Dawid jako król miał zbudować tutaj 
na ziemi królestwo Boże, w rzeczywistości Królestwo Boże zbudował potomek 
Dawida, Jezus Chrystus, poprzez Miłość i Moc z Krzyża. Chrześcijanin ma być 
prawdomówny, ale równocześnie ma mieć łagodność i dobroć, wypływającą ze 
zjednoczenia z Chrystusem. Wtedy również może stać się „kluczem Dawida”. 
Biskup z Filadelfii miał serce tak zjednoczone z Mocą i Miłością z Krzyża, że 
jego serca nikt nie mógł „zamknąć”.  

„Znam twoje czyny, oto przedstawiłem przed tobą drzwi otwarte, któ-
rych nikt nie może zamknąć, bo ty, chociaż masz moc znikomą, zachowałeś 
Moje słowo i nie zaparłeś się Mego Imienia. Oto Ja daję ci (ludzi) z synagogi 
szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami, a nie są nimi, 
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lecz kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, 
a poznają, że Ja cię umiłowałem." (Ap , 8-9). Ci Żydzi, którzy napadają na 
chrześcijan, nie są już znakiem Boga Jahwe, a synagogą szatana. Nie rozpo-
znali oczekiwanego Mesjasza w Jezusie Chrystusie, tylko służą własnym złu-
dzeniom. I ilekroć Bóg, który jest Bogiem żywym, proponuje sposoby oczysz-
czenia, napotyka sprzeciw. Tak było z Jezusem Chrystusem, tak jest dzisiaj w 
Kościele. I tych Żydów przekona postawa biskupa, którego nie zniszczą po-
gromy, bo ma on ten święty gniew Miłości z Krzyża i dlatego on staje się bra-
mą otwartą dla Żydów. Gandhi był bardzo słaby fizycznie, a mocny Bożą Mą-
drością i Miłością. I taką postawę miał biskup Filadelfii: święty gniew prze-
ciwko złu jako prawda i moc łagodności. Jeśli będziemy mieć taką postawę, to 
dokonają się wielkie, piękne rzeczy. 

 „Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od pró-
by, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować miesz-
kańców ziemi.” (Ap 3, 10). „Zachowam od próby” - to znaczy: wezmę cię 
wcześniej przez śmierć, ale mogą tu być słowa odnośnie do przetrwania tej 
gminy przez 2000 lat. W okolicach Filadelfii były wielkie trzęsienia ziemi, któ-
re sprawiły, że Żydzi sami się ratowali, nie myśląc o pogromach chrześcijan. 
W tych trzęsieniach ziemi był wielki gniew Boży . 

„Przyjdę niebawem, trzymaj, co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał.” 
(Ap 3, 11). Przyjdę, żeby cię zabrać z tego świata i z pomocą gminie chrześci-
jańskiej poprzez trzęsienia ziemi. I trzymaj tę wspaniałą postawę, żeby nie 
zniszczył jej zły duch.  

„Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na 
zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, 
Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię.” 
(Ap 3, 12). Nie będzie musiał uciekać ze świątyni na zewnątrz miasta (z powo-
du trzęsienia ziemi). Świątynią Boga jest każdy człowiek stworzony na obraz i 
podobieństwo Boga. Bóg pragnie zamieszkać w takiej świątyni – w sercu każ-
dego człowieka. Każdy człowiek: chrześcijanin, wyznawca innego wyznania, 
czy ateista jest świątynią Boga, ale za to, że istnieją ateiści, odpowiedzialni są 
chrześcijanie, którzy swoją wersją chrześcijaństwa odstręczają ludzi od wiary 
w Jezusa Chrystusa. Świątynią Boga jest każdy człowiek miłujący Prawdę i 
Dobro. Bóg pragnie zamieszkać w nas i poprzez nas w innych. Chrześcijanin 
powinien być filarem takiej świątyni i może nim się stać poprzez cichość, ła-
godność (cisi posiądą ziemię), a równocześnie konsekwentnie opowiadaniem 
się za prawdą, Moc, Mądrość czerpiąc z Krzyża Jezusa Chrystusa. Taką posta-
wą przyprowadza ludzi do Boga (jak biskup z Filadelfii), ma być zaintereso-
wany w zbawieniu całej ludzkości. „I na nim imię Boga mojego napiszę” – na 
filarach świątyni pisano imiona ludzi, którzy w sposób wyjątkowy przyczynili 
się do jej budowy. „Nowe Jeruzalem i moje nowe imię” – świątynia jerozolim-
ska miała miejsca o różnym poziomie świętości: święte świętych za zasłoną, 
tam, gdzie była Arka, właściwa świątynia i dziedziniec świątyni. Człowiek ma 
też: ciało, duszę i ducha. Poprzez ciało ma więź z kosmosem, poprzez duszę – 
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z drugim człowiekiem, poprzez ducha – z Bogiem. W Krzyżu Chrystus rozdarł 
zasłonę świątyni jerozolimskiej i od tej pory mamy szansę być świątynią Boga 
żywego. W dniu sądu ostatecznego (Mt 25, 31) będzie święty gniew Boży, gdy 
Chrystus będzie nas rozliczać, co zrobiliśmy z Jego Mocą Miłości z Krzyża i 
Mocą Zmartwychwstania. Gniewać się świętym gniewem, tzn. tym wszystkim, 
na których się gniewamy, mamy nieść życie Boże (a nie agresję). Typem takie-
go gniewu w zakresie ciała jest system nerwowy, który ostrzega nas o wszyst-
kich zagrożeniach ciała bólem, cierpieniem itp. I wskazuje nam, gdzie jest za-
grożenie, które trzeba leczyć.  

 

List do Kościoła w Laodycei 

= Pycha = 

 

Miasto Laodyceę zbudował Antioch II 
w trzecim wieku przed Chrystusem, na 
cześć swojej żony Laodyce, którą bardzo 
kochał. Kochał miłością oblubieńczą. 
Chrystus chciałby, by każda gmina 
chrześcijańska była jego oblubienicą, by 
była Mu oddana całkowicie, a On by mógł w niej duchowo zamieszkać.  

„Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: to mówi 'Amen', Świadek wierny 
i prawdomówny. Początek stworzenia Bożego”. (Ap 2, 14). „Amen” – to naj-
większe głębiny Ojca, Trójcy Świętej. Bóg wiedząc, jak wiele zła stworzymy w 
Jego świecie, jak dalece będziemy lekceważyć Jego Miłość zbawczą, mimo to, 
powiedział: Amen – nich się tak stanie. Bóg był bezgranicznie pokorny w 
swym akcie stwórczym. Miłość z Krzyża jest także ogromną pokorą. Tyle po-
kory, ile miłości i tyle miłości, ile pokory. „Amen” – Miłość pełna bezgranicz-
nej pokory, która jest jednocześnie świętym gniewem. Pokorny chrześcijanin, 
pokorny Kościół nie walczy z wrogiem zewnętrznym. Jego uwaga musi być 
nakierowana na zło, grzech, który jest w nim samym. Niestety jest zasadą, że 
widzi się zło na zewnątrz, zła wewnętrznego nie dostrzegamy. Żeby być po-
kornym trzeba odmówić sobie racji – jest w tobie pycha. Tylko Bóg ma abso-
lutną rację. Przyjmowanie więc swojej historii, jaką by ona nie była, z radością 
i dziękczynieniem jest prawdziwą pokorą. W słowach, którymi prezentuje się 
Jezus Chrystus jest pokora: Amen – Boga Ojca w akcie stwórczym; Amen - 
Syna w Krzyżu; Amen – Ducha Świętego w pokorze tej księgi. Świadek wierny 
i prawdomówny. „Świadek wierny i prawdomówny” – tu, tak jak w liście do 
Filadelfii, podkreślona jest prawdomówność. Poprzez prawdomówność w 
sprawach Bożych narażeni jesteśmy na nieakceptację, cierpienie, krzyż. Ale z 
Krzyża zrodziło się Zmartwychwstanie – początek stworzenia Bożego. Idąc 
śladami Chrystusa możemy stać się „początkiem stworzenia Bożego” dla in-
nych. Pokora jest w tym, że wszystko co wielkie, bogate, służy temu, co małe, 
biedne, słabe, jak Bóg służy człowiekowi. Tej próby nie wytrzymali niektórzy 
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Aniołowie – zgubiła ich pycha i stali się złymi duchami. Taki, szczególnie ob-
darowany, ma służyć temu najmniejszemu z miłością, a nie protekcjonalnie 
(bo w tym jest pycha). Dzieje się tak w różnych wspólnotach, które licznie w 
ostatnich czasach powołuje Duch Święty, gdzie są i profesorowie, i sprzątaczki 
– każdy z nich ma tę samą Miłość Ojca, Syna i Ducha Świętego.  

„Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś.” (Ap 3, 15a). 
Aluzja do wód leczniczych, które były w okolicach Laodycei. Były lecznicze, 
gdy je się piło gorące, ale przepływające koło Laodycei były już letnie i wtedy 
wywoływały torsje. Te uzdrowiska dawały bardzo duże dochody mieszkańcom 
Laodycei, w tym także chrześcijanom. Tym gromadzeniem bogactwa byli tak 
pochłonięci, że Krzyż i Zmartwychwstanie Jezusa nie były wcale przeżywane, 
było to odsunięte na daleki plan, Chrześcijanin był pomyślany jako gorące 
źródło wody żywej.  

„Obyś był zimny, albo gorący. A tak, skoro jesteś letni, chcę cię wyrzucić 
z mych ust.” (Ap 3, 15b-16). Jeśli przychodzi ktoś do takiego chrześcijanina, 
chcąc zaczerpnąć wody żywej z Bożej Miłości, a napotyka na letniość, wówczas 
rozczarowuje się i odrzuca tę największą Miłość, która niesie zbawienie każ-
demu człowiekowi. W Piśmie Świętym rzeka – woda występuje jako coś, co 
niesie życie, a tym czymś jest słowo Boże. (Rdz 2, 10-14). Rzeka, wypływająca 
z raju Eden, rozwidlająca się w 4 rzeki (4 Ewangelie), woda ze świątyni, niosą-
ca życie (Ez 47, 1-12), Jezus mówi Samarytance o wodzie żywej (J4, 1-25), któ-
rą może jej dać – słowo przyjęte sercem stanie się w nim źródłem wody żywej, 
wytryskującej ku życiu wiecznemu. „Wyrzucić z mych ust”- z taką postawą nie 
nadajesz się na chrześcijanina, nie reprezentujesz mej gorącej Miłości z Krzy-
ża. W chrześcijaństwie nie ma miejsca na połowiczność, już lepiej, gdy jesteś 
niewierzący, bo w tobie nikt nie spodziewa się po tobie prawdy o Bogu.  

„Ty bowiem mówisz: wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba, a nie 
wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości i biedny, i ślepy, i nagi.” (Ap 
3, 17). Laodycea była położona na skrzyżowaniu dróg handlowych, skąd także 
czerpała wielkie bogactwa, miała ogromne zasoby złota. Chrześcijanie tam 
mieszkający formalnie należeli do gminy chrześcijańskiej, ale ich umysły i ser-
ca wypełnione były ciągłym pomnażaniem swojego bogactwa. Chrystus mówi, 
że to materialne bogactwo w rzeczywistości czyni ich godnymi litości, bied-
nymi, ślepymi, nagimi.  

„Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, 
i białe szaty, abyś się oblókł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość, i bal-
samu do namaszczenia twych oczu, byś widział.” (Ap 3, 18). „Złoto w ogniu 
oczyszczone” to Miłość z Krzyża - jedyna prawdziwa wartość. „Białe szaty” – 
symbol świętości. Jednocześnie jest tu nawiązanie do jeszcze jednego źródła 
bogacenia się Laodycei, to jest, wyrób tkanin z wełny, gdyż w okolicach Lao-
dycei były wielkie hodowle owiec. Chrystus przeciwstawia prawdziwe wartości 
wartościom doczesnym. „Balsam do oczu”- tu także jest nawiązanie do aktu-
alnej historii Laodycei, w której była Akademia Medyczna i w której produ-
kowano słynny balsam na oczy, co także było źródłem dochodów. Chrystus 
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chce, by ci chrześcijanie przejrzeli i uświadomili sobie prawdę o sobie. On ca-
łym swym życiem, nauką, cudami, a w końcu śmiercią na krzyżu chciał poka-
zać Izraelowi, jak bardzo oślepia go pycha. Jak bardzo ujawniła się pycha 
Izraela, który spodziewał się, że Mesjasz wykorzysta swą wszechmoc do reali-
zacji ich marzeń o władzy, bogactwie, znaczeniu! Samowystarczalność, gdy 
Bóg staje się zbędny, to jest klasyczny objaw pychy. Bogactwo jest niebez-
pieczne, gdyż rodzi taką samowystarczalność. Przeciwieństwem jest człowiek 
pokorny, który jak dziecko szuka oparcia w Bogu, gdyż zdaje sobie sprawę z 
niesamodzielności, bezradności, niekompetencji. W naszych czasach poczucie 
samowystarczalności może dawać nauka, kultura, zdobycze cywilizacji. W 
Księdze Rodzaju jest opis tego, jak człowiek za namową szatana stał się sa-
mowystarczalny, zaistniał grzech pychy. Dziś każdy człowiek jest mniej lub 
bardziej pyszny i ta pycha ujawnia się, gdy zostaniemy przez kogoś dotknięci 
– łagodnie nazywa się to ambicją. Owocem pychy są wszystkie wojny itp. Pan, 
by leczyć nas z pychy, wystawia nas na próby, jak naród izraelski wyprowadza-
jąc go na pustynię. I Bóg będzie walczył o nas poprzez działania Apokaliptycz-
ne i to chce nam powiedzieć Apokalipsa. Natomiast szatański komentarz jest 
taki: „widzisz, jak cię urządza i jeszcze każe się kochać”. Apokalipsa chce nam 
usunąć to zgorszenie. 

„Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i 
nawróć się”. (Ap 3, 19). Tu Chrystus mówi wyraźnie, że próby i krzyże mają za 
zadanie oczyszczenie człowieka, pomożenie w jego duchowym wzroście, że 
wszystko to wynika z Miłości Boga do człowieka. Biskupowi Laodycei Chry-
stus ma wiele do zarzucenia; nawet św. Paweł w liście do Kolosan pisze: „Po-
starajcie się, by list został odczytany w kościele w Laodycei, powiedzcie zaś 
Archipowi: uważaj, abyś wypełnił posługę, którą wziąłeś od Pana”.  

„Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, 
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.” (Ap 3, 20). Chrystus 
pozostawia człowiekowi wolną wolę, niczego mu nie narzuca, pokornie stoi i 
czeka. W tamtych czasach podstawowy posiłek był wieczorem. Chrystus pro-
ponuje ucztę przez światło Jego słowa, sakramenty, Dary Ducha Świętego. 
Będziesz się sycił mą Miłością. Ale jest jeden warunek: trzeba otworzyć swoje 
serce i dać się kierować Chrystusowi, wbrew różnym naszym kombinacjom - 
przyjąć bez zastrzeżeń swoją historię, która, może po ludzku trudna, będzie 
historią, służącą naszemu duchowemu wzrostowi, prowadząc nas prostą dro-
gą do nieba.  

„Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie.” (Ap 3, 21). Zwycięstwo 
Chrystusa było poprzez Krzyż, zatem każde cierpienie, krzyż jest udziałem w 
Krzyżu Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus odniósł pełnię zwycięstwa w Krzyżu 
i w Zmartwychwstaniu i przychodzi poprzez to, co uczynił, dać ci szansę, byś 
ty stał się zwycięzcą. Oddając wszystkie swoje sprawy, swój umysł, swoją wolę 
Chrystusowi, On uzdolni cię do tego, że w oparciu o Jego Moc, Mądrość i Mi-
łość, nawet z mocami ciemności, z demonami, możesz być zwycięzcą. Jezus 
Chrystus uzdolni cię do wielkiej twórczości, do współ-zbawiania świata. 
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Jesteśmy powołani do szczęścia, a nie do pełni radości bez twórczości. Każda 
twórczość leczy wewnętrznie: z frustracji, z niezadowolenia – daje radość. O 
ileż większą radość, zadowolenie i szczęście przynosi twórczość, którą propo-
nuje Chrystus. Już Ojcowie Kościoła mówili, że potrzebny jest świat niedo-
skonały, bo daje nam szansę na twórczość – to także rozwiązuje nam tajemni-
cę zła w świecie. Zwycięzca, czyli twórca, zaangażowany w stwarzanie świata. 
W Księdze Rodzaju opisane jest 7 dni stworzenia świata – oddzielenie dobra 
od zła, światła od ciemności, W siódmym dniu Bóg odpoczął. Człowiek też 
może odpocząć po dokonaniu wielkiego dzieła. Jest to motyw zwyciężania. 
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WIZJE PROROCZE:  

7 PIECZĘCI, 7 TRĄB i 7 CZASZ 

JAKO ZWIASTUNY WIELKIEGO DNIA GNIEWU BOŻEGO 

LOSY CAŁEJ LUDZKOŚCI 

 

Bóg wręcza Barankowi kartę przeznaczeń. W rozdziale 4 i 5 będzie oma-
wiane 7 sakramentów świętych. Niestety w dzisiejszym świecie chrześcijanie 
praktykują życie sakramentami świętymi w oderwaniu od słowa Bożego (Pi-
smo Święte, Ewangelia). W tym fragmencie Ewangelia pokazuje nam, że mię-
dzy sakramentami a czterema Ewangeliami można postawić znak równania. 
W dalszej części będzie powiedziane, który sakrament wiąże się z odpowiednią 
Ewangelią, a Apokalipsa przypomina nam, że sakrament trzeba przeżywać z 
Pismem Świętym.  

W protestantyzmie przyjęto słowo Boże, odrzucając sakramenty święte. 
Ewangelie uczą nas sakramentów świętych, Apokalipsa koryguje wszystkie 
nasze wypaczenia; niestety ona sama nie jest korygowana. Każdy sakrament 
ma swoją przeszłość; będzie dotykał ludzkich tęsknot. Wszystkie te materialne 
znaki (woda, chleb, wino, oliwa), które występują w sakramentach świętych, 
nie mają żadnej wartości, o ile w sakramencie tym nie spotykamy Ojca. Słowo 
Boże, sakramenty święte, Dary Ducha Świętego i modlitwa, wszystko to są 
środki, a celem jest to, o czym mówi nam św. Paweł w liście do Koryntian 
(1Kor 13, 1-13): „Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie 
miał…. byłbym niczym”. I miłość ta musi nieść prawdę, mimo, że ten miecz 
prawdy w nas uderzy, spotkamy się z kpiną, z szyderstwem. Musimy być nosi-
cielami tej miłości. Mówi o tym Ewangelia św. Mateusza (25, 31-46): „Gdy 
Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy Aniołowie z Nim, wtedy 
zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się wszystkie naro-
dy, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od ko-
złów…….. bo byłem głodny……”  

W tych nowych nurtach w Kościele wychodzi się od Ewangelizacji zmie-
rzając do sakramentów świętych. Żeby lepiej zrozumieć te następne rozdziały 
Apokalipsy, trzeba zapoznać się z dwoma cytatami – zawiasami, które otwie-
rają nam drzwi do lepszego zrozumienia. W poprzednim rozdziale, przy końcu 
listu do każdego z Kościołów, jest mowa o zwycięzcy. Zwycięzca musi stoczyć 
walkę, do której potrzebne są środki (Ef 6, 10-20) – jeden zawias i rozpozna-
nie przeciwnika (Mat 12, 45-50) – drugi zawias. „W końcu bądźcie mocni siłą 
Jego potęgi.” (Ef 6, 10). Mamy być mocni siłą Jego potęgi, która będzie szła do 
nas poprzez 4 Ewangelie, sakramenty i Dary Ducha Świętego. „Obleczcie peł-
na zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. 
Nie toczymy bowiem walki wobec krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchno-
ściom, przeciw Władcom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw 
pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.” (Ef 6, 11-12).  
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Najgłębsza istota grzechu to nie jest tylko nasza ułomność, ale istotą każ-
dego grzechu jest demon, tajemnicza potęga, siła zła, zniewolenie tym złem. 
„Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły, zdołali się 
przeciwstawić i ostać. Zwalczywszy wszystko.” (Ef 6, 13). Jesteśmy stworze-
ni do walki, do zwyciężania. „Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra 
wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość.” (Ef 6, 14). 
Diabeł jest specjalistą od kłamstwa. Mamy przepasać biodra nasze prawdą, 
zabezpieczyć się prawdą, która podana jest w księgach natchnionych, bo 
prawda jest tylko w Bogu, a nie w nas. Sprawiedliwość jest również ta z Krzy-
ża, która jest szansą dla nas, grzeszników. „A obuwszy nogi w gotowość gło-
szenia dobrej nowiny o pokoju, w każdym położeniu bierzcie wiarę jako tar-
czę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie 
też miecz zbawienia i moc Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej mo-
dlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym 
właśnie czuwajcie z całą gorliwością i proście za wszystkich świętych i za 
mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę dla jawnego i swo-
bodnego głoszenia Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień, 
ażebym jawie ją wypowiedział, tak, jak winienem." (Ef 6, 15-20).  

Jest zasada, że jeżeli się chcemy należycie wyspowiadać, to powinniśmy 
się pomodlić za tego księdza, do którego idziemy. Także idąc do kościoła, po-
winniśmy się pomodlić za tego księdza, który będzie interpretował słowo Bo-
że. Wtedy będziemy mieć samopoczucie, że myśmy go mniej lub bardziej 
stworzyli i otrzymamy to, co myśmy mu dali. Jeśli nie modlisz się za tego, któ-
rego otrzymujesz jako kapłana, to nie miej do niego pretensji, tylko do siebie.  

Drugi zawias to Mt 12, 43-59. Pan nam ukazuje tego, z kim walczysz, wal-
cząc z grzechem. To nie jest tylko twoja słabość, to jest zły duch, który wykań-
cza nas maleńkimi, pozornie niewiele znaczącymi kroczkami. Niestety, w ten 
sposób wykańcza też nasz Kościół. Jest jednym, wielkim faryzeuszem. Będzie 
tu mowa, jak mamy zwyciężać w sobie zło. Gdy duch nieczysty opuści człowie-
ka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje. 
Wtedy mówi: „wrócę do swego domu, skąd wyszedłem, a przyszedłszy zasta-
je go niezajętym, wymiecionym i przyozdobionym (poprzez pracę nad so-
bą).Wtedy idzie i bierze z sobą siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on 
sam; wchodzą i mieszkają tam." (Mt 12, 43-45). Zły duch chętnie lubi z nami 
przebywać, w naszym grzechu, bo wtedy wnętrze człowieka jest dla niego od-
poczynkiem, bo ma kogoś, kto się z nim zgadza. „I staje się później stan owe-
go człowieka gorszy, niż był poprzedni. Tak będzie i z tym przewrotnym 
plemieniem." (Mt 12, 45b). Chrystus dedykuje to Izraelowi, uczonym w Pi-
śmie, faryzeuszom, mającym się za doskonałych, gdyż zachowują moc przepi-
sów, tak pracują nad sobą, a od Mesjasza oczekują tylko władzy nad światem, 
co w ich mniemaniu wysłużyli sobie wiernością w zachowywaniu drobiazgo-
wych przepisów. Niestety, 7 innych złośliwszych duchów wypełniło ten naród, 
a szczególnie jego przywódców i w konsekwencji ukrzyżowali Boga-Człowieka.  
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„Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto jego Matka i bracia stanęli na 
dworze i chcieli z Nim mówić. Lecz On odpowiedział temu, kto Mu to oznaj-
mił: <któż jest moją Matką i którzy są moimi braćmi?> I wyciągnąwszy rę-
kę ku swoim uczniom, rzekł: <oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę 
Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem i siostrą i matką.>" (Mt 
12, 46-50). Nie ma woli Bożej poza słowem Bożym (ten fragment Ewangelii w 
ujęciu Marka i Łukasza: "kto słucha Mego słowa i pełni je"). Gdy karmimy się 
słowem Bożym, udzielany jest nam Duch Święty i poznając wolę Bożą, mówi-
my „amen” – zgadzam się. Tu znów jest potwierdzenie tego, że zbawia nas nie 
to, co my robimy dla Boga, tylko, co Bóg dla nas robi, oczekując od nas tylko 
decyzji do współtworzenia.  

Zarówno Izrael jak i ogół wiernych chodzących do kościoła pragną korzy-
stać z wszechmocy Boga dla realizacji własnych planów. Mamy stać się w jego 
ręku gliną, z której On ulepi nowego człowieka, a my mamy Mu dać do dyspo-
zycji naszą wolę, rozum, nasze ja, nasze życie. Stając się własnością Stwórcy i 
Zbawiciela, będę mieć ogromne możliwości, stając się Jego pomocnikiem dla 
zniszczenia góry zła w świecie. 

 

Komentowanie tekstu Apokalipsy:  

 

„Potem ujrzałem: oto drzwi otarte w niebie.” (Ap 4, 1a). Całe niebo staje 
po stronie tego, który ma podjąć walkę z siedmioma grzechami głównymi. To 
niebo otwiera się po to, byśmy my wstąpili do nieba, byśmy otworzyli się na 
dzieła Ojca, Syna i Ducha Święty, na 4 Ewangelie i na tych, którzy już są zanu-
rzeni w wieczną Miłość Ojca. Oni na ziemi trudzili się wyjątkowo dla spraw 
Bożych, a w zanurzeniu w Bogu miłość ich potężnie wzrosła i chcą nam ak-
tywnie pomagać. Nie możemy czuć się sami, gdyż niebo jest otwarte (w St. Te-
stamencie niebo było zamknięte, były mniejsze wymagania), a wymagania 
moralne jasno postawione.  

„A głos ów pierwszy, jaki usłyszałem, jak gdyby trąby mówiącej ze mną, 
powiedział: wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać.” (Ap 4, 1b). 
Ukażę ci historię Kościoła, aż do paruzji, do ostatecznego przyjścia Jezusa 
Chrystusa w chwale.  

„Doznałem natychmiast zachwycenia, a oto w niebie stał tron i na tronie 
ktoś zasiadał. A Zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwaw-
nika.” (Ap 4, 2-3a). Jest tu przedstawiona Trójca Święta, ale w odróżnieniu od 
antropomorficznego sposobu przedstawiania Boga w Księdze Rodzaju, Apo-
kalipsa operuje symbolami. Jaspis ma w sobie wszystkie kolory. Krwawnik ma 
kolor czerwony, a trony panujących są zawsze w kolorze czerwonym. Podob-
nie jak promienie słoneczne dają nam życie, tak Bóg promieniuje, wysyłając 
do nas promienie swej Łaski, swego Życia. 

„A tęcza dokoła tronu podobna z wyglądu do szmaragdu.” (Ap 4, 3b). 
Tęcza obrazuje nam przymierze między ludzkością a Bogiem Ojcem (przymie-
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rze – tęcza z Noem po potopie). Tęcza powstaje po burzy. Taka burza powsta-
ła, gdy przyszedł Bóg-Człowiek, przeciwstawiając się w tym świecie pysze, ego-
izmowi. Chrystus poprzez Krzyż i Zmartwychwstanie zawarł przymierze nieba 
z ziemią, Boga z ludźmi. Tęcza ma 7 kolorów – aluzja do siedmiu sakramen-
tów świętych, a także do siedmiu Darów Ducha Święty, które przychodzą do 
nas poprzez człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest cały od-
dany Ojcu: „dokoła tronu”, dokoła tej Miłości, która stwarza ten świat.  

My oswoiliśmy się z tym wielkim cudem stworzenia, który nieustannie 
trwa; nie okazujemy zdumienia, a powinniśmy nieustannie kontemplować akt 
stwórczy Ojca, że ja istnieję, że istnieje ten świat, że nieustannie istnieją wa-
runki fizyczne utrzymujące przy życiu wszystkie organizmy żywe. Wtedy bę-
dziemy trwać w zdumieniu. Tęcza dokoła tronu podobna do szmaragdu, który 
ma kolor zielonkawy. Ten kolor symbolizuje pełnię życia, symbolizuje też na-
dzieję. Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty mają nadzieję, że otworzymy się na 
Nich, na ich Świętość, Miłość, Twórczość.  

„Dokoła tronu 24 trony, a na tronach tych dwudziestu czterech starców, 
odzianych w białe szaty, a na ich głowach złote wieńce.” (Ap 4, 4). Ci starcy 
to ludzie, którzy w sposób wyjątkowy żyli w tym świecie, ale dla Boga i ludzi, 
dla chwały Boga. 12 ze Starego i 12 z Nowego Testamentu, ludzie – modele, 
wg których Bóg nas prowadzi. Oni też są aktywni w pomaganiu nam w docho-
dzeniu do Ojca poprzez Syna. Zasiadają na tronach i mają złote wieńce, to 
znaczy, że mają współ-władzę razem z Chrystusem. 

„A z tronu wychodzą błyskawice i głosy, i gromy.” (Ap 4, 5a). Tak przed-
stawiona jest wszechmoc Boża, by nas nauczyć bojaźni Bożej.  

„I płonie przed tronem 7 lamp ognistych, które są siedmioma Duchami 
Boga.” (Ap 4, 5b). Jest to 7 Darów Ducha Świętego. Duch Święty pragnie wy-
lewać na nas 7 swoich Darów, chce zapalać w głębinach naszego wnętrza 7 
lamp ognistych. Duch Święty jest porównywany do ognia, który oświeca, 
oczyszcza i ogrzewa.  

„Przed tronem niby szklane morze podobne do kryształu, a w środku 
tronu i dokoła tronu – 4 zwierzęta pełne oczu z przodu i z tyłu.” (Ap 4, 6). 
Nagle znika Trójca Święta, a pojawiają się 4 zwierzęta, tzn. 4 Ewangelie, cze-
rech Ewangelistów. W ten sposób powiedziane jest, że aby przepłynąć to 
szklane morze, to jest, ten dystans między twoimi poglądami na temat Boga a 
tym, jaki Bóg jest naprawdę – to studiuj 4 Ewangelie. Te 4 Ewangelie znajdują 
się w środku tronu, to znaczy, że Bóg się z nimi utożsamia, bo one jedynie 
mówią o Nim prawdę. Te 4 Ewangelie najbardziej mają rozbudowaną tajem-
nicę męki i śmierci Jezusa, wszystko inne jest wstępem do tej kulminacji – do 
Krzyża Jezusa Chrystusa. W Krzyżu i Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa 
jest pełnia prawdy o Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Przed tronem Boga jest 
szklane morze nieporozumień, przepaść między tym bogiem, jakiego nam 
wmawia szatan (że Bóg nie jest Miłością, bo chce ci zabrać różne powaby ży-
cia, nie bądź frajer, nie wyrzekaj się wszystkiego) a Bogiem prawdziwym, 
który umiłował nas Miłością, aż po Krzyż. To szklane morze możemy przebyć 
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przy pomocy czterech Ewangelii, które nam ukażą rzeczywistą prawdę o Ojcu i 
skorygują nam wypaczone pojęcie Boga. W szklanym morzu należy upatrywać 
nasze oczyszczenie się po śmierci – czyściec, gdy człowiek ujrzy się w prawdzie 
i rozczaruje się do siebie, przeżywając wielki ból i żal. To szklane morze mo-
żemy przepływać już teraz przy pomocy wchłaniania w siebie treści zawartych 
w czterech Ewangeliach. 4 zwierzęta pełne oczu z przodu i z tyłu, tzn. że 4 
Ewangelie mają pełnię poznania: przyszłości – z przodu i przeszłości – z tyłu.  

 
„Zwierzę pierwsze – podobne do lwa.” (Ap 4, 7a). Pierwszym Ewangeli-

stą jest Marek, którego symbolem jest lew. Ewangelia przytacza pierwszy cud 
Jezusa - uwolnienie od demona i najwięcej opisuje tego rodzaju cudów. Jej 
zasadniczym rysem jest walka Jezusa – Lwa Judy z lwem – demonem. Na pu-
styni, w miejscu, gdzie żyją lwy, rozgrywa się walka, gdy Jezus pokonuje 3 po-
kusy szatańskie (mieć, móc, znaczyć). Św. Piotr mówi też: „Bądźcie trzeźwi, 
czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by 
pożreć.” (1P 5, 8). Jezusa skazali na śmierć, uważając, że On jest wcieleniem 
demona, że przez Belzebuba wyrzuca złe duchy (Mt 12, 24). Tymczasem Chry-
stus w Krzyżu i Zmartwychwstaniu stał się zwycięzcą szatana – lwa. Stał się 
Lwem. Ewangelia św. Marka, kierowana do Rzymian, ma im wykazać, że ich 
panem jest książę ciemności – demon, który proponuje człowiekowi szczęście 
w bogactwie, panowaniu nad światem, niszczeniu przeciwników przez zabija-
nie itp., a nasz Pan, Jezus Chrystus, jest Lwem, który oddał swe życie docze-
sne po to, by ludzie żyli. Krzyż był zwycięstwem, co zostało udowodnione w 
Zmartwychwstaniu.  
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„Zwierzę drugie – podobne do wołu.” (Ap 4, 7b). Wół jest symbolem 
Ewangelii św. Łukasza, jest symbolem cierpliwości, a więc Miłosierdzia. W tej 
Ewangelii jest najwięcej przypowieści o Miłosierdziu Bożym (syn marnotraw-
ny). W Ewangelii tej, Jezus czyniąc cuda, zmierza do Jerozolimy, gdzie w 
Krzyżu uczynił największy cud Miłosierdzia. I my, chrześcijanie, jesteśmy po-
wołani do tego, by składać ofiarę, razem ze swoim Mistrzem dla zbawienia 
świata. Ewangelia ta pisana jest przede wszystkim dla Greków – pogan. Roz-
poczyna się od Adama i Ewy, którzy swoje życie wybraniali przed Bogiem i ta 
nieufność wobec Boga jest istotą grzechu pierworodnego.  

„Zwierzę trzecie – mające twarz jakby ludzką.” (Ap 4, 7c). Ewangelia św. 
Mateusza, pisana dla Żydów, gdzie jest zderzenie ze sobą Starego i Nowego 
Testamentu, pokazująca, że Jezus Chrystus zrealizował wszystkie zapowiedzi 
Mesjasza w St. Testamencie, że jest On człowiekiem, ale i Bogiem (twarz jakby 
ludzka). To, że Jezus na postawione Mu pytanie, czy jest Synem Bożym, opo-
wiedział: „Tak, Ja nim jestem”, to dla Żydów było szczytem zgorszenia i bluź-
nierstwem i za to Go ukrzyżowali. Jedynie Bóg-Człowiek rozumie pełnię od-
rodzenia człowieka, żeby człowiek miał twarz ludzką, a może się to zrealizo-
wać, gdy zgłębiając tajemnicę Krzyża, będziemy otwarci na Boga, który nas 
napełni swą Miłością i Mądrością.  

„Zwierzę czwarte – podobne do orła w locie.” (Ap 4, 7d). Orzeł symboli-
zuje Ewangelię św. Jana. Orzeł zwykle krąży nad ofiarą, zanim na nią spadnie 
i symbolizuje to Jezusa Chrystusa, którego ofiarą jest demon, którego w Krzy-
żu zwyciężył i chce nam dać skrzydła orła, żebyśmy mocą Jezusa Chrystusa 
mogli teraz wzbić się do nieba i przez Niego odrodzeni, mamy cały kosmos 
wprowadzić w życie Ojca. Ewangelia św. Jana rozpoczyna się prologiem o 
Słowie Bożym – Jezusie Chrystusie, że On już był, zanim świat został stwo-
rzony i że w Nim, dla Niego i przez Niego wszystko zostało stworzone. Że już 
taki był pierwotny zamysł Ojca, żeby człowieka zrealizować do końca i w tym 
celu Jezus Chrystus, nawet gdyby nie zaistniał grzech pierworodny, wszedłby 
w ten świat, by człowieka wprowadzić w życia Boże. 

„4 Zwierzęta, a każde z nich ma po 6 skrzydeł – dookoła i wewnątrz są 
pełne oczu.” (Ap 4, 8a). Każdy z czterech Ewangelistów dwoma skrzydłami 
wznosi się do Ojca, dwoma do Syna i dwoma do Ducha Świętego. „Pełne oczu” 
tzn., że Ewangeliści są obdarzeni pełnią poznania tajemnicy wnętrza człowie-
ka, jego dramatu.  

„I nie mają spoczynku, mówiąc dniem i nocą.” (Ap 4, 8b). Mając pełnię 
poznania wnętrza człowieka, przynoszą mu łaskę, terapię i nieustannie pracu-
ją nad uzdrowieniem człowieka, a poprzez człowieka – świat. Studiując Ewan-
gelie, powinniśmy się zwrócić w modlitwie do danego Ewangelisty z prośbą o 
głębsze poznanie, byśmy mogli łatwiej przepłynąć to szklane morze.  

„Święty, święty, święty, Pan Bóg wszechmogący, Który był, Który jest i 
Który przychodzi. A ilekroć zwierzęta oddadzą chwałę i cześć, i dziękczynie-
nie Zasiadającemu na tronie, Żyjącemu na wieki wieków, upada dwudziestu 
czterech starców przed Zasiadającym na tronie.” (Ap 4, 8b-10a). Czterej 
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Ewangeliści uwielbiają Ojca, Syna i Ducha Świętego, którzy reprezentują trzy 
epoki. Wielkim pragnieniem czterech Ewangelistów jest, byśmy oddawali 
chwałę Ojcu – za cud stworzenia, Synowi Bożemu – za dzieło odkupienia, a 
Duchowi Świętemu za naukę dziękczynienia Ojcu i Synowi. Chwałę tę oddamy 
poprzez czyny miłości w stosunku do Boga i człowieka, tzn. realizując dekalog. 
Za wszystko mamy Bogu dziękować, za rzeczy dobre i złe, za całą naszą histo-
rię, której może czasem nie rozumiemy. Gdy będziemy Bogu dziękować i wiel-
bić Go, to zły duch nie ma do nas dostępu. I choć my sami dalecy jesteśmy od 
składania dziękczynienia, to święci w niebie składają dziękczynienie za 
wszystko co się dzieje, widząc jak Bóg w swojej Mądrości układa historię naszą 
i świata. 

„Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty 
stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone.” (Ap 4, 
11). Chwałę za akt stwórczy, cześć za odkupienie i moc Duchowi Święty za to, 
że nas uświęca.  

„I ujrzałem na prawej ręce Zasiada-
jącego na tronie księgę zapisaną we-
wnątrz i na odwrocie, zapieczętowaną na 
7 pieczęci.” (Ap 5, 1). To, co jest zapisane 
na zewnątrz, nie jest tajemnicą, to jest ła-
twe do zrozumienia, ale wewnątrz są rze-
czy zakryte. W akcie stwórczym niektóre rzeczy Bóg daje nam gotowe, a do 
innych człowiek musi sam dochodzić (pracą, nauką), mając potencjalne moż-
liwości. Niestety nie wszystko jest do końca na służbie Stwórcy. Inna interpre-
tacja: że to co jest w St. Testamencie, jest na zewnątrz, jest znane, a w Nowym 
Testamencie nie jest jeszcze do końca poznane. Księga zapieczętowana na 7 
pieczęci to oczywiście Biblia, ale nie tylko. Ona nam interpretuje historię i na-
turę człowieka, a z kolei historia interpretuje Biblię, żeby człowiek wydarzenia 
historii odkrył jako słowo Boga skierowane do niego. Biblia jest więc okula-
rami, które Bóg nam nakłada, byśmy słowo Boga, kierowane do nas, przez na-
szą historię umieli odczytać prawidłowo. Odkrywa nam nasze bożki, które w 
efekcie nas niszczą – wchodzimy w śmierć. Jeśli zaś wszystko, co posiadamy, 
oddamy na służbę swemu Panu i Bogu, będziemy żyć wiecznie. Pieczęć w sta-
rożytności była symbolem objęcia w posiadanie rzeczy opieczętowanej. 7 pie-
częci to 7 grzechów głównych. W ten sposób człowiek wszedł na własność złe-
go ducha. Jest to 7 form egoizmu, 7 form niewoli wewnętrznej. Pokonał je Lew 
z pokolenia Judy – Jezus Chrystus w Krzyżu. Wszedł w śmierć, zwyciężył lęk, 
broń demona, bo każdy człowiek ma wrodzony lęk przed śmiercią. Zgodzić się 
na umieranie dla Boga (umieranie to nie tylko śmierć, ale pozbywanie się ja-
kichś wartości, które wyjątkowo cenimy, tzn. stać się nowym człowiekiem, być 
wypełniony Bogiem, mieć świadomość, że wszystko mogę stracić, bylebym nie 
stracił tej jedynej Miłości. Ilustruje to List św. Pawła do Hebrajczyków:  

„Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On także, bez 
żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, któ-



- 32 - 
 

ry dzierżył władzę nad śmiercią, tj. diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, 
którzy całe życie, przez bojaźń śmierci, podlegli byli niewoli.” (Hbr 2, 14-15).  

 
To jest interpretacja tych tajemniczych 7 pieczęci, na które jest zapieczę-

towane nasze wnętrze. 7 mniej lub bardziej popełnianych grzechów głównych, 
„Dzieci” to my – dzieci Boże, mamy to życie z krwi i ciała, i dlatego Syn Boży 
stał się człowiekiem, by przez swoją śmierć fizyczną pokonać tego, który dzier-
żył władzę, panuje nad narodami, nad światem. Dzierży władzę nad śmiercią 
– tj. diabła. Tu przez śmierć należy rozumieć nie tylko śmierć fizyczną, ale 
także utratę innych wartości. Diabeł wie, że nie mamy podłączenia do Boga, że 
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mamy lęk przed utratą czegokolwiek i dlatego jesteśmy niedyspozycyjni, żeby 
być nośnikami tej Miłości z Krzyża. I szatan nami manipuluje, jesteśmy w ta-
jemniczej wewnętrznej śmierci, śmierci naszego egoizmu, w siedmiu koko-
nach. Biada temu, kto dotknie tego mojego kokonu. I w ten sposób, chodząc 
do kościoła, praktykując, przyjmując sakramenty święte, wewnątrz jest się po-
ganinem; w swoich myślach, pragnieniach stosuje się logikę demona. I to jest 
dramat chrześcijaństwa. Czerpiąc moc od zmartwychwstałego Chrystusa, do-
piero wtedy można być dyspozycyjnym w stosunku do Kazania na Górze, mi-
łości nieprzyjaciół. Te lęki przeżywa każdy i może je przezwyciężyć jedynie z 
pomocą Chrystusa, by stać się w pełni dyspozycyjnym, żyjąc w wolności i po-
siadając nieskończone bogactwo. Człowiek oderwany od Boga jest jak daltoni-
sta w sprawach Bożych – nie rozpoznaje kolorów. Jeśli nie rozpoznajemy cze-
goś empirycznie, tzn. że tego nie ma. Dlaczego może nam pomóc Duch Świę-
ty? Słuchając katechez, czy studiując Pismo Święte, jeżeli będziemy w stanie 
łaski uświęcającej, Duch Święty będzie pracował w nas, odsłaniając Boże 
prawdy.  

„I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym: 
<Kto godzien jest otworzyć księgę, i złamać jej pieczęcie?>" (Ap 5, 2). Tym 
potężnym aniołem jest anioł Jezusa Chrystusa – Gabriel. Kto godzien jest 
złamać pieczęcie lęku przed umieraniem? Kto godzien jest zrealizować księgi 
St. Testamentu? (4 pieśni o cierpiącym Słudze Jahwe)  

„A nie mógł nikt - na niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią – otworzyć 
księgi, ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się go-
dzien, by księgę otworzyć, ani na nią patrzeć” (Ap 5, 3-4). Jan poznał ogrom 
egoizmu ludzkiego (niedyspozycyjność ludzi wobec planów Bożych. W St. Te-
stamencie Izraelici czuli, że nie znają wszystkiego, że jest jakaś ogromna ta-
jemnica. I księgi natchnione zrealizował dopiero Jezus Chrystus, te księgi 
mówiły o Nim. Krzyż Jezusa Chrystusa jest kluczem do największych głębin 
tej księgi. 

„I mówi do mnie jeden ze starców: <Przestań płakać, oto zwyciężył Lew 
z pokolenia Judy, odrośl Dawida.>” (Ap 5,5). Lew – ktoś o wyjątkowym mę-
stwie, a tym starcem, który mówił do św. Jana, był Abraham, bo on był pierw-
szym człowiekiem, który pokonał lęk przed demonem, ofiarowując Izaaka. 
Ludzie mają katastrofalne pojęcie o Bogu – Stwórcy, nikt nie oddaje Mu się do 
końca i Bóg staje się niepłodny. Bóg zrozumiał ból niepłodności Abrahama i 
zwrócił się do niego, by on zrozumiał Jego ból. Idąc przez 3 dni, Abraham 
rozmyślał i umierał dla swego egoizmu, i to właśnie stworzyło tak wielką 
płodność. Z tego Izaaka zrodzi się Lew - Jezus Chry-
stus, który do końca pokona lęk, wszystko z siebie 
odda i wyprowadzi świat z tej niepłodnej miłości – 
egoizmu. Odrośl – jest to drzewo, które odbija na 
nowo z korzenia, gdy drzewo zostaje ścięte – aluzja 
do tego, że Chrystus zniszczony, ścięty w Krzyżu, od-
rósł jako drzewo życia w Zmartwychwstaniu.  
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„Tak że otworzy księgę i 7 jej pieczęci.” (Ap 5, 5b). Po zmartwychwstaniu 
już nikt Go nie dosięgnie – otworzy księgę i 7 jej pieczęci. Swoim życiem zin-
terpretuje całkowicie St. i Nowy Testament.  

„I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt a kręgiem starców 
stojącego Baranka, jakby zabitego.” (Ap 5, 6a). Każda prawdziwa miłość czy-
ni z nas baranka – nawiązanie do tamtejszych zwyczajów, gdy ludzie dla 
oczyszczenia wkładali ręce na baranka lub kozła, chcąc przelać na nich zło i 
albo to zwierzę zabijali, albo wypędzali na pustynię i w ten sposób pozbywali 
się swoich grzechów. Dlatego Jezus Chrystus nazywa się Barankiem, bo w 
Krzyżu wziął na siebie grzechy całej ludzkości.  

„Miał 7 rogów i siedmioro oczu, którymi jest 7 Duchów Boga, wysłanych 
na całą ziemię." (Ap 5, 6b). Róg jest symbolem mocy – zapowiedź 7 sakra-
mentów świętych: życie, zbawienie przyjdzie poprzez pokorę siedmiu sakra-
mentów świętych. Był zwyczaj dotykania rogów ołtarza przez zbrodniarzy, co 
miało zabezpieczyć przed bóstwem, dla którego ołtarz był zbudowany – był to 
rodzaj azylu. 7 oczu to 7 darów Ducha Świętego - pełnia poznania i zbawienia. 
W naszej epoce działanie Ducha Świętego uwidacznia się szczególnie w rozwo-
ju ruchu Odnowy w Duchu Świętym, w różnych odmianach chrześcijaństwa. 
Bo Bóg nie jest małostkowy, On pragnie zbawienia każdego człowieka, nieza-
leżnie od jego przynależności, gdyż liczy się tylko Miłość.  

„On poszedł i z prawicy Zasiadającego na tronie wziął księgę. A kiedy 
wziął księgę, czworo zwierząt i dwudziestu czterech starców upadło przed 
Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są mo-
dlitwy świętych.” (Ap 5, 7-8). Harfa była jednym z najpopularniejszych in-
strumentów – grano na niej psalmy w świątyni jerozolimskiej. Kadzidło – 
modlitwa. Woń kadzidła zależy od treści modlitwy. Nie ma miłej woni kadzi-
dło, gdy modlitwy są egoistyczne, małostkowe. Jezus Chrystus – Baranek Bo-
ży obnaża nasze egoizmy, cały czas mówi do nas: nie przyszedłem na świąt po 
to, żeby zaspakajać wasze egoistyczne pragnienia. Ja chcę przekazać wam 
prawdę o Ojcu, o Jego Miłości do każdego człowieka, bez wyjątku. (Tu dobrze 
jest przeczytać Ewangelię św. Łukasza o uczniach, wędrujących do Emaus: 24, 
13-49).  

„I taką nową pieśń śpiewają.” (Ap 5, 9a) Nowa pieśń, bo w historię świa-
ta wszedł Bóg – Człowiek. Objawiła się pełnia poznania – Trójca Święta. Pieśń 
jest nowa, ponieważ w St. Testamencie był znany tylko jeden Bóg – Jahwe. Ta 
nowa pieśń wielbi Syna Bożego, który dokonał zbawienia świata, pokonał 7 
wersji egoizmu, 7 pieczęci, którymi człowiek został zapieczętowany przez de-
mona. I wszyscy ci, którzy życiem tu na ziemi służyli Bogu, uwierzyli w Miłość 
ukrzyżowaną, teraz śpiewają nową pieśń.  

„Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity.” 
(Ap 5, 9b). Nie miałeś lęku przed śmiercią, umiłowałeś Ojca i nas do końca. 
Wtedy dopiero rodzi się prawdziwe życie, gdy człowiek umiera dla siebie, dla 
swego egoizmu. Ty zostałeś zabity moimi grzechami, nabyłeś Bogu krwią swo-
ją mnie i godzien jesteś, żebyś odtąd we mnie panował, królował i uzdolnił 
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mnie do postawy kapłaństwa w stosunku do innych ludzi potrzebujących zba-
wienia. Potrzebujesz tylko mojej zgody.  

„I nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i 
narodu i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, i będą królo-
wać na ziemi”. (Ap 5, 9b-10). Widoczna tu jest ogromna płodność tej Miłości z 
Krzyża. Gdy Bóg zaczyna królować poprzez swoją Miłość i Mądrość w umy-
słach i serach ludzi, stają się oni kapłanami – oddają się na służbę tej Miłości z 
Krzyża, pragną jednego, by mogli współ-zbawiać świat razem z Jezusem Chry-
stusem, który ich do tego uzdalnia. Mają udział w Jego kapłaństwie i władzy. I 
ci święci w niebie wstawiają się za nami, ich życie męczeńskie na ziemi, krwa-
we lub bezkrwawe, okupuje nasze grzechy, gdy modlimy się do nich. I w ten 
sposób oni są współ-twórcami, współ-kapłanami i królują na ziemi.  

„I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i zwierząt, i 
Starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiąc tysięcy.” (Ap 5,11). Tu jesz-
cze raz pokazana jest płodność tej Miłości z Krzyża, gdy my swoje nędzne życie 
oddamy na służbę tej Miłości.  

„Mówiących głosem donośnym: Baranek zabity jest godzien wziąć po-
tęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.” (Ap 
5, 12). Jest to 7 Darów Ducha Świętego, ale już w pełni zrealizowanych. Dary 
Ducha Świętego jest to pewna łaska, możliwość, uzdolnienia, z którymi mamy 
współtworzyć. Chrystusowi-Człowiekowi należna jest pełnia Darów Ducha 
Świętego, a także posiadają ją ci, którzy są zjednoczeni z Barankiem Bożym. 
Potęga – zrealizowany Dar Rozumu: ma nas on zabezpieczyć przed tym, by-
śmy nie kierowali się emocjami, egoizmem, lękiem, a żebyśmy weszli w plany 
Boże, w wolę Bożą, by rozum to opanował. Gdy ten Rozum (plany Boże) w nas 
się zrealizuje, my stajemy się potęgą. „Bogactwo”- zrealizowany Dar Umiejęt-
ności, albo dar wiedzy lub inteligencji. Jest to dar czytania, rozumienia histo-
rii jako słowa Bożego do mnie. Za wszystko dziękuję Bogu: za dobre i za złe. 
Demon szczególnie nie lubi, gdy dziękujemy Bogu za rzeczy złe. Widzi, że 
wtedy nie ma dostępu do człowieka. Dar ten daje nam możliwość korzystania 
z pomocy Bożej, gdy jesteśmy bezradni i bez własnego programu zwrócimy się 
do Niego o pomoc, o Dar Umiejętności. Udzielony nam ten Dar pozwoli nam 
rozwiązać najtrudniejsze problemy. I gdy korzysta się z Daru Umiejętności – 
wszystko staje się bogactwem. „Mądrość”- zrealizowany Dar Mądrości jest 
wtedy, gdy potrafimy się zdobyć na wyrzeczenie, by w perspektywie uzyskać 
większą wartość; np. celibat może przynieść wielką płodność duchową. Dar 
Mądrości pozwala nam odrzucić wiele zbędnego balastu, wyzbywać się egoi-
zmu. „Moc”- zrealizowany dar męstwa pomaga nam w konfrontacji z trudno-
ściami, przede wszystkim z demonem; pomaga zwalczać strach. Jeśli mamy 
kontakt z Jezusem Chrystusem, nie możemy się bać. Dar Męstwa daje nam 
moc w stosunku do wszystkich trudności. „Cześć”- zrealizowany Dar Rady. 
Jest to dar, który daje nam możliwość podejmowania najlepszych decyzji, 
zgodnych z wolą Bożą, byśmy poprzez prawdziwe umiłowanie Ojca i drugiego 
człowieka jak siebie samego, oddawali Mu nieustannie cześć. „Chwała”- zrea-
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lizowany Dar Pobożności lub pietyzmu daje nam tęsknotę za kontaktem z Bo-
giem; czujemy się jak małe dzieci, bezpieczni, bez żadnego lęku, niesieni 
wszechmocną Miłością. Z tego ustawicznego pragnienia przebywania z Jego 
Miłością, którą odczuwamy w naszym wnętrzu, w naszym sercu – rodzi się 
chwała. „Błogosławieństwo”- zrealizowany Dar Bojaźni Bożej. Dar ten poma-
ga nam przeciwstawić się grzechowi. Gdy żyjmy Darem Bojaźni Bożej, rozu-
miemy, jakim przekleństwem i niewolą demona jest grzech. Gdy wystrzegamy 
się grzechu, wszystko staje się błogosławieństwem w naszym życiu. 

 

Baranek otwiera 6 pierwszych pieczęci 

 

„I ujrzałem: gdy Baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci, usłysza-
łem pierwsze z czterech zwierząt, mówiące, jakby głosem gromu: <Przyjdź!> 
I ujrzałem: oto biały koń.” (Ap 6,1-2a). „Głosem gromu”- to jest chrzest, 
pierwszy sakrament, który właśnie uderza w demona. Na białym koniu zwykle 
wjeżdżał zwycięzca. Symbolizuje zwycięstwo, które możemy odnieść za pomo-
cą 7 sakramentów i 7 Darów Ducha Świętego, przeciwstawiając się 7 grzechom 
głównym. Chrystus po wskrzeszeniu Łazarza, po ukazaniu swej mocy nad 
śmiercią, wjeżdża uroczyście do Jerozolimy, ale na osiołku, symbolizującym 
pokorę; bo Chrystus próbuje nas zdobyć swoją pokorą. Dopiero w epoce Du-
cha Świętego Duch Święty wjeżdża na rumaku Apokaliptycznym, ponieważ 
nie korzystamy z mocy zbawczej Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwsta-
łego, a z chrześcijaństwa zrobiliśmy okrutny banał. Ewangelia św. Marka roz-
poczyna się chrztem świętym Jezusa w Jordanie, a kończy chrztem świętym w 
Krzyżu. Nie wystarczy przyjąć chrzest święty z wody, trzeba przyjąć chrzest 
swojej historii, tj. nie buntować się na różne przeciwności, a łączyć się z Jezu-
sem Chrystusem, oddawać Mu swoją historię, wtedy On nada jej ogromną 
wartość zbawczą – zmienia człowieka wewnętrznie i to, co go zabijało, już go 
nie zabija, a sprawia radość, gdyż mamy świadomość współpracy z Chrystu-
sem. W Ewangelii św. Marka jest też rozmowa synów Zebedeusza z Chrystu-
sem: na ich prośbę o to, by stali obok Niego w Jego chwale, odpowiedział im: 
„Nie wiecie o co prosicie, czy możecie pić kielich, który Ja mam pić? Albo 
przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?” Imię Marek pochodzi od 
Marsa, boga wojny. Z tym imieniem – symbolem Ewangelista Marek wchodzi 
do historii, symbolizuje walkę dobrego ze złem. Ewangelia św. Marka napisa-
na była po pożarze Rzymu, gdy panowały wielkie prześladowania chrześcijan i 
ona zwraca uwagę na wielką wartość, którą przynosi krzyż, gdy jest złączony z 
Jego Krzyżem. Korzystanie z tej symboliki koni jest w księdze Zachariasza (Za 
1, 7-8), gdzie mowa jest o rumakach: „Potem znów, podniósłszy oczy, zoba-
czyłem 4 rydwany, wybiegające spomiędzy dwóch gór, a góry były mie-
dziane.” (Za 6, 1). To w wizji proroczej, już w St. Testamencie, ukazują się 4 
Ewangelie, czterej Ewangeliści, którzy wypadają spomiędzy dwóch gór: Kaza-
nia na Górze, o miłości nieprzyjaciół, i górze Golgocie, gdzie Chrystus sam 
zrealizował Kazanie na Górze. „Przyjdź” – zobacz, co zrobiłeś z sakramentami. 
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Tu kolejne fragmenty tego rozdziału mówią o zaniedbaniach w stosunku do 
poszczególnych sakramentów – w tym, co dany sakrament powinien wnosić 
najważniejszego. Ta pierwsza z siedmiu pieczęci odnosi się do omawianego tu 
już grzechu w Efezie – lenistwa w sprawach Bożych. Ewangelia św. Marka bę-
dzie nas uczyła, jak mamy wychodzić z tego grzechu, z tej utraty słuchu na 
sprawy Boże, o walce Jezusa Chrystusa z demonem, którego w końcu Jezus 
pokonuje na drzewie Krzyża i w Zmartwychwstaniu. W formule chrztu święte-
go zawarte są słowa o wyrzeczeniu się złego ducha.   

„Oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk.” 
(Ap 6, 2b). Siedzący na nim to zwycięzca, Jezus 
Chrystus. On udziela nam chrztu świętego, a w 
Jego imieniu czyni to kapłan lub każdy ochrzczo-
ny. Łuk nawiązuje do łuku tęczy – symbolu 
przymierza, które Chrystus zrealizował w Krzyżu, 
który stał się Nowym Przymierzem. Przez sakra-
ment chrztu świętego jesteśmy w przymierzu z 
Tym Zwycięzcą z Krzyża i Zmartwychwstania. Je-
steśmy już w przymierzu z tą bezgraniczną Miło-
ścią i nic nie stoi na przeszkodzie (nawet najwięk-
szy grzech), byśmy w tym przymierzu trwali. Co 
więcej, im większy grzesznik, tym bardziej pra-
gnie On posiąść go swą Miłością. I gdy będziemy 
Mu wierzyć, ufać, tym bardziej będziemy już nie 
„ja”, ale „my”, bo każde nasze cierpienie jest Jego 
cierpieniem. Wszystkie nasze grzechy i cierpienia 
On w Krzyżu wziął już na siebie. On nie chce na-
szego cierpienia, gdy my się wydajemy w moc 
demona. On chce tylko takiego cierpienia, które zbawia. Jak mówił Hiob: 
„Bóg dał, Bóg wziął, nich Imię jego będzie błogosławione”. Czytając Ewange-
lię św. Marka mamy kontemplować nasze zjednoczenie z Bogiem-
Człowiekiem. Z tą zwycięską Miłością nad wszelkim złem. Jesteśmy połączeni 
z Nim tym łukiem przymierza. Człowiek przez ciało jest włączony w ten świat, 
a przez sferę ducha jest otwarty na Trójcę Świętą i to jest też ten łuk. Już w 
dawnych czasach, w wielkich religiach świata, człowiek w udręczeniu (które 
zadawał mu demon), w wodzie upatrywał możliwości oczyszczenia się. Uwa-
żał, że woda, która oczyszcza ciało, może także, w połączeniu z modlitwą do 
Boga i z żalem, oczyścić głębiny jego wnętrza. Wchodząc w te tęsknoty, sa-
krament chrztu świętego używa wody, która jest także symbolem życia, bo 
gdzie jest woda, tam na pustyni wyrasta oaza życia. Sakrament chrztu święte-
go umożliwia nam zaistnienie raju w naszym wnętrzu, o ile będziemy żyć tym 
łukiem, katechezą przymierza: wszystko we Mnie, w Bogu - jest twoje, a 
wszystko w tobie ma być Moje. W przeciwnym razie zmarnujesz ten Dar Sa-
kramentu. Przyjdź, żeby ten sakrament chrztu w tobie owocował, studiuj 
Ewangelię św. Marka, a wtedy będziesz mieć wieniec zwycięzcy, będziesz w 
łuku, w przymierzu. Wszystkie nasze klęski są znakiem, że nie żyjemy chrztem 
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świętym. Pierwszy sakrament zaistniał, gdy zaistniał akt stwórczy Ojca, 
wszystkie cuda były zapowiedzią sakramentów świętych, a nasze choroby są z 
oderwania się od pełni życia – realizowania naszej samodzielności, bo Bóg ni-
gdy nie narusza naszej wolności.  

Ten rozdział 6 i 7 trzeba konfrontować z rozdz. 8 Apokalipsy (Ap 8, 6): 
Cztery wielkie trąby, gdzie są pokazane konsekwencje, spowodowane niewła-
ściwym wykorzystaniem Sakramentów Świętych. 

„A gdy otworzył pieczęć drugą, usłyszałam drugie zwierzę, mówiące: 
<Przyjdź!> I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano 
odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali i dano mu wielki 
miecz.” (Ap 6,3-4).  

 Drugim grzechem głównym jest chciwość, gdy człowiek oderwany od Bo-
ga chce wypełnić pustkę dobrami materialnymi. Drugim Zwierzęciem jest św. 
Łukasz, którego symbolem jest wół. „Przyjdź”- ta Ewangelia ma nauczyć wy-
chodzenia z grzechu chciwości, a pomocą w tym jest sakrament bierzmowania 
– wypełnieni Darami Ducha Świętego poczujemy się uwolnieni od zachłanno-
ści, chciwości, zapłonie w nas ogień Bożej Miłości. Gdy wejdziemy w ten ogień 
Ducha Świętego, On uczyni z nas proroków, a każdy prorok odbiera pozorny, 
fałszywy pokój.  

Na początku działalności Jezusa w Nazarecie też wzbudził On sprzeciw: 
„Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei… Podano Mu księgę proro-
ka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: 
<Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 
abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym 
przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok pań-
ski od Pana> ….Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta." (Łk 4, 14a;17-
18; 29). „Więźniowie” to ludzie uwięzieni w dobrach doczesnych; ci, którzy nie 
mają kontaktu z Bogiem. „Niewidomi” to ci, którzy nie widzą największych 
wartości – tych Bożych. „Rok łaski od Pana” – nawiązanie do Prawa Mojże-
szowego, dotyczącego roku szabatowego co 7 lat i jubileuszowego (7x7). Z tymi 
latami były związane specjalne przywileje: zwolnienie od uprawy ziemi (w ro-
ku poprzedzającym rok szabatowy były zawsze wielkie urodzaje), zwolnienie 
wszystkich niewolników, darowanie długów itp. Ten rok jubileuszowy zapo-
wiadał przyjście Jezusa Chrystusa, że w tajemnicy Krzyża zaistnieje wielkie 
Miłosierdzie zbawiające świat. Ewangelia św. Łukasza najwięcej mówi o Bo-
żym Miłosierdziu. W Krzyżu zaistniał rok szabatowy i jubileuszowy, gdy 
wszystkie grzechy zostaną darowane – Szczyt Bożego Miłosierdzia. Być pro-
rokiem to być duchem sprzeciwu w stosunku do ducha tego świata (Łk 2, 34- 
35). „Ludzie będą się nawzajem zabijali” – to znaczy, że nie będzie zrozumie-
nia między prorokiem a tymi, do których prorok został posłany. I będą cier-
pieć i oni, i on. W tym opisie odrzucenia Jezusa przez mieszkańców Nazaretu 
(Łk 4, 14-30) zaistniał grzech zazdrości, zawiści: "I mówili czy nie jest to syn 
Józefa?" (Łk 4, 22b). „I dano mu wielki miecz” – każdy, kto przyjmuje sakra-
ment bierzmowania, otrzymuje wielki miecz do oddzielania dobra od zła, by 
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mógł być prorokiem w postawie, a czasem w słowie. „Barwy ognia” – ogień, 
czyli Duch Święty, który oczyszcza, oświeca, spala. Łukasz, po łacinie Lucjusz 
od lux – światło, ogień. Był on lekarzem, leczył cierpienia innych, problem 
cierpienia bardzo go nurtował, a filozofia grecka (był Grekiem) nie dawała od-
powiedzi na to pytanie. Cierpienia Jezusa, Krzyż - wyjaśniały mu ten problem. 
Chrystus, który uzdrawia wnętrze człowieka, zafascynował go. Dzieje Apostol-
skie, napisane także przez św. Łukasza, są jak gdyby kontynuacją jego Ewan-
gelii; ukazany jest Duch Święty zstępujący na Jezusa w Ewangelii, a w Dzie-
jach Apostolskich pokazane jest, jak Duch Święty działa w Kościele: „Jeden 
Duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał tego 
swoim, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne” (Dz 4, 32). Oni tak byli na-
syceni Darami Ducha Świętego w swoim wnętrzu, bo nie dążyli do posiadania 
dóbr materialnych – byli wolni od chciwości. Dążenie do bogactwa wewnątrz 
Kościoła świadczy o zaniechaniu sakramentu bierzmowania. W sakramencie 
bierzmowania (umocnienia) namaszczenie oliwą nawiązuje do faktu, że na-
maszczony jest zabezpieczony w walce ze złym duchem (jak gladiatorzy, na-
maszczeni oliwą, trudni do uchwycenia w walce). W swej Ewangelii św. Łu-
kasz ukazuje, że Jezus Chrystus wysyła nie tylko 12 Apostołów – 12 pokoleń 
Izraela, ale także 72 uczniów. Wg ksiąg St. Testamentu było 72 narody w świe-
cie (Łk 10, 1-12) – znak proroczy, że Jezus Chrystus zbawia wszystkie narody. 
Podobnie jak Grecy zostali podbici przez Rzymian, ale kultura grecka podbiła 
Rzym, tak Chrystus w Krzyżu został pokonany, ale było to zwycięstwo i odtąd 
będzie podbijał świat. I nie arcydzieła sztuki greckiej, ale prawdziwą wartość 
ma człowiek święty, mający w sobie taką miłość, jaką ukazał nam Jezus Chry-
stus w Krzyżu. Tylko taka Miłość tworzy z ludzi arcydzieła, które niszczą zło. 

„A gdy otworzył pieczęć trzecią.” (Ap 6, 5a). Trzecia pieczęć otwarta - bę-
dzie mowa o grzechu, który omawiany był w liście do Pergamonu: obżarstwo i 
pijaństwo. Człowiek ma wrodzony głód Boga, gdyż w akcie stwórczym powo-
łany jest do wspólnoty z Bogiem, ale gdy nie jest nasycony w sferze ducha Bo-
giem, wówczas szuka nasycenia tego głodu w sferze biologicznej; ucieka od 
tego bólu wewnętrznego w alkohol, w narkotyki, w szukanie w sobie trzech 
bożków: mieć, móc, znaczyć. Mateusz jest tym trzecim Ewangelistą, który 
związany jest z tym grzechem. Symbolem jest „Twarz jakby ludzka”. Pisze on 
swoją Ewangelię do Żydów. W zamierzeniu Izrael, naród wybrany, miał być 
wysycony Bogiem, żeby ukazywał poprzez swoją twarz – twarz Boga, miał być 
na służbie Boga. Niestety wysycony był trzema bożkami. „Przyjdź” i studiuj 
moją Ewangelię, z której moglibyście się nauczyć, jak możecie być wcieleniem 
Boga, zdolni do miłości nieprzyjaciół, pozbawieni egoizmu. Wtedy możecie 
rodzić innych dla Boga. Przeznaczeniem Izraela było kontynuowanie historii 
ojca wiary - Abrahama. Zbawiając innych, zbawić siebie, ale decyzja należała 
do Izraela. To samo odnosi się do Kościoła i chrześcijan. 

„I ujrzałem, a oto czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę." (Ap 
6, 5b). Tym czarnym koniem okazał się Izrael. Czarny koń oznacza potrzebę 
pokuty i nawrócenia. Jest to ostrzeżenie dla narodów, które przyjęły prawdę o 
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Bogu, o Chrystusie, żeby nie przyjęły postawy, jakie były w Izraelu. Przyjąć 
prawdę o Bogu to znaczy oddać Mu całą swoją historię na służbę, by Bóg po-
przez takiego człowieka mógł zbawiać innych ludzi. Ewangelia św. Mateusza 
jest napisana dla nas jako katecheza na temat sakramentu pokuty, nawróce-
nia, pojednania (spowiedzi). Waga ma nam przypomnieć, żebyśmy zważyli 
wartość naszego chrześcijaństwa, byśmy na jednej szali położyli Abrahama, 
Jezusa Chrystusa i Maryję, a na drugiej szali siebie i popatrzyli, jak to się rów-
noważy. To jest ostrzeżenie, że my z rachunku sumienia robimy parodię. Mó-
wimy o drobiazgach, a nie dostrzegamy istoty rzeczy: realizacji Kazania na 
Górze. I najpełniej Kazanie na Górze ukazane jest w Ewangelii św. Mateusza 
(Mat 5,1n; 6,1n). Rolę Kościoła ograniczyliśmy tylko do zbawienia nas. Nie 
pamiętamy o tym, że skoro zło nas dotyka, to odpowiadając miłością, możemy 
zbawić tego, który nam to zło stwarza. Bo nie chodzi o to, byśmy zapewnili so-
bie (i Kościołowi) stabilizację drobnomieszczańską, tylko o to, by ta Miłość 
Ukrzyżowana znalazła swoich roznosicieli po świecie. Jezus Chrystus nieu-
stannie nam proponuje: wyjdź z kokonu własnego „ja”. Ja zajmę się tobą, ty 
niczego nie stracisz, a razem będziemy zbawiać świat.  

„I usłyszałem jakby głos pośrodku czterech zwierząt, mówiący: <Kwar-
ta pszenicy za denara i trzy czwarte jęczmienia za denara.>” (Ap 6, 6a). 
Sprawa jest tak ważna, że mówią o tym 4 Ewangelie. Rozwiązanie spraw spo-
łeczno-politycznych może przyjść tylko od tej Miłości Ukrzyżowanej, która nas 
uzdolni do miłości bezinteresownej. Bo „wszystko, co uczyniliście jednemu z 
braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili." (Mat 25, 31-46) Jeżeli nie 
wejdziemy w Moc i Mądrość z Krzyża, zawsze będą między nami lichwiarskie 
układy. Ilustruje to przypowieść o nielitościwym dłużniku (Mat18, 23-35).  

„A nie krzywdź oliwy i wina.” (Ap 6, 9c). Oliwa to człowiek wybrany, wi-
no jest symbolem Boga (Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami). W 
tym fragmencie jest mowa o tym, żeby żyć jedną i drugą tablicą dekalogu (dot. 
Boga i człowieka) – nie krzywdź!!! Sakrament pojednania odpowiada na ist-
niejące od zarania potrzeby i tęsknoty człowieka, że jeśli on coś złego zrobi, to 
ma potrzebę wyznania tego przed drugim - jak gdyby ten drugi człowiek, życz-
liwy, zdejmie z niego ten ciężar. W rachunku sumienia człowiek powinien zdać 
sobie sprawę ze swojego wybrania, czy ma postawę Abrahama, czy wychodzi 
ze swojego egoizmu, by być dyspozycyjnym, wobec planów Boga, zbawiania 
świata. W oparciu o Ewangelię św. Mateusza mamy studiować pojęcie wybra-
nia: nie, że my jesteśmy wybrani, a inni odrzuceni. Ci, co w ogóle nie słyszeli o 
Chrystusie, są w dobrej sytuacji, natomiast ci, rzekomi chrześcijanie, którzy w 
ogóle nikogo nie przyprowadzili do Chrystusa, są w sytuacji fatalnej. I nie jest 
ważne, czy się żyje w małżeństwie, czy w kapłaństwie, w każdym stanie można 
być duchowo płodnym. Ta duchowa płodność to jest świętość. Bóg Izraelowi 
zakazał sporządzania Jego obrazów, aby nie ulegać popularnej wówczas magii, 
by poprzez znaki, gesty, praktyki nie usiłować wpływać na Boga, podporząd-
kowywać sobie Boga dla realizacji własnych planów stwarzania sobie szczę-
ścia. Zamiast nieustannych próśb, zanośmy do Boga słowa dziękczynienia, 
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uwielbienia, gdyż Bóg wie, gdzie leży nasze szczęście. Miej tylko do Niego zau-
fanie, że On ma największe pragnienie zrealizować szczęście człowieka, ale to 
prawdziwe szczęście, które jest w spełnianiu woli Bożej. Dlatego Jezus Chry-
stus pojawia się w narodzie wybranym w czasie, gdy żyje on pod okupacją 
rzymską i uważa ją za największe zło. A Jezus mówi: jesteście pod stokroć 
groźniejsza okupacją – w niewoli demona, nie chcecie czerpać życia z Boga, 
a chcecie go czerpać z panowania nad innymi, z pokusy demona. Jeśli nie 
realizuje się swego posłannictwa, w które Bóg wyposażył każdego chrześcija-
nina już w chrzcie świętym, to wyrządza się innym krzywdę przez tzw. grzech 
zaniedbania. I w życiu naszym może istnieć grzech, którego my nie uważamy 
za grzech. W Ewangelii św. Mateusza Chrystus mówi: jesteśmy w sytuacji de-
cyzji przyjąć Miłość Ukrzyżowana i w pełni się jej oddać, czy szukać sobie 
bożków i znaleźć się w sytuacji odrzucenia, jak Izrael. Ewangelia św. Mateu-
sza nawiązuje do Pięcioksięgu Mojżesza, gdy Bóg wyprowadza swój naród wy-
brany z niewoli egipskiej na pustynię, gdzie jest tylko Bóg i tylko na nim moż-
na się oprzeć, by tym pełniej Bóg mógł wypełnić wnętrze człowieka swą Miło-
ścią. W końcu Ewangelii św. Mateusza jest fragment: …”idźcie i nauczajcie” 
(Mat 28, 16). To polecenie nieustanne trwa. Judaszem był Izrael i Judaszem 
jest Kościół, jeśli nie podejmuje tego posłannictwa. 

„A gdy otworzył pieczęć czwartą.” (Ap 6, 7a) Czwarty grzech był omó-
wiony w liście do Tiatyry – to jest nieczystość. Jest to grzech stojący w cen-
trum świecznika. Bóg ostrzega przed tym grzechem poprzez choroby (małe 
śmierci) i w końcu ostateczne oczyszczenie przychodzi poprzez śmierć. W li-
ście do Tiatyry jest powiedziane o Jezabel: „Dałem jej czas, by się mogła na-
wrócić, a ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty. Oto rzucam ją na ło-
że boleści, a tych, co z nią cudzołożą – w wielkie utrapienie, jeśli od czynów 
jej się nie odwrócą; i dzieci jej porażę śmiercią.” (Ap 2, 21-23a).  

Bóg przez śmierć fizyczną ratuje od śmierci wiecznej, bo prawdziwe życie 
czerpiemy z Boga. Wobec tego grzechu Jezus jest bardzo wymagający: „słysze-
liście, że powiedziano <nie cudzołóż>, a Ja wam powiadam…" (Mat 5, 27-
28). „Przyjdź” – do Ewangelii św. Jana, która mówi nam o pozostałych sa-
kramentach, które są jak gdyby kontynuacją sakramentu pokuty, ale w cen-
trum stawia sakrament namaszczenia na śmierć, tzw. sakrament chorych. 
Umieranie jest szczytem pokuty, oczyszcza nas z trzech bożków tego świata. 
Jeśli boimy się choroby czy śmierci, to znaczy, że w nas o wiele gorsza choro-
ba, a gdy mamy wewnątrz podłączenie pod Boga, to śmierć fizyczna nas nie 
przeraża. Strach przed chorobami, a szczególnie przed śmiercią, podsyca w 
nas szatan. Zbawienie w Jezusie Chrystusie jest tak pomyślane, żeby usunąć w 
nas ten strach, gdyż Jezus wszedł w śmierć, ale zaistniało Zmartwychwstanie, 
po którym żadne zło nie ma mocy – przestaje istnieć. Sakrament namaszcze-
nia na śmierć ma nas uzdolnić do tego, byśmy widzieli, że w chorobach, w 
śmierci możemy odnieść zwycięstwo – jesteśmy namaszczeni na króla, że ra-
zem z Jezusem Chrystusem będziemy królować w chorobie i w śmierci, byśmy 
z tego umierania stworzyli ogromną wartość: świętować zwycięstwo. Śmierć 
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fizyczna to śmierć 7 grzechów głównych i pokazuje na nicość tych ziemskich 
wartości, o które ubiegaliśmy się w życiu. W momencie śmierci Jezusa Chry-
stusa na Krzyżu w Świątyni Jerozolimskiej została rozdarta zasłona do Świę-
tego Świętych. Mówi to o tym, że każdy kto przeżywa śmierć tak jak Jezus 
Chrystus, może wejść do Świętego Świętych. Zaakceptowana śmierć, błogo-
sławienie i wielbienie w tym czasie jest czymś wspaniałym i miłym Bogu. 
Śmierć w życiu chrześcijanina ma być szczytem uwielbienia Boga. Jest to ro-
dzaj męczeństwa, które stanie się błogosławieństwem. W Ewangelii św. Jana 
jest powiedziane: "To powiedział, żeby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Bo-
ga." (J 21, 19).  

 
„I ujrzałem: oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim: Śmierć, i 

Otchłań mu towarzyszyła i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by 
zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta.” (Ap 6, 8). Ot-
chłań to jest czyściec. Czyściec niektórym Bóg da już na ziemi. Jest to wyraz 
Miłosierdzia i najwyższa łaska, bo czyściec przeżywany po śmierci jest stokroć 
gorszy, gdy człowiek ma przed oczyma cały film swojego życia, widzi swoją 
grzeszność i głupotę, kontempluje to, co go najbardziej boli i nikt nie jest w 
stanie mu pomóc. Jedynie Kościół cierpiący może mu pomagać. Skazany jest 
na żal doskonały. Apokalipsa, mówiąc o karach, będzie nam mówiła o czyśćcu 
na tej ziemi. Moment przyjęcia śmierci z wiarą, z dziękczynieniem, sprawia, że 
czyściec jest już minimalny. I nie tylko przyjęcie śmierci, ale wszystkich na-
szych „małych śmierci”, naszych porażek, cierpienia, bo to wszystko nas 
oczyszcza. Święty Jan w swojej Ewangelii mówi: Bóg jest Miłością, Bóg ocze-
kuje od nas radości istnienia, a jeśli smutek, to smutek pokutny, nawracania 
się. I żeby lepiej zrozumieć to, że akt stwórczy Ojca jest rzeczywistością, która 
nieustannie istnieje, można przeczytać i przemyśleć te fragmenty Pisma Świę-
tego: Mdr 11, 23-26; Dz 17, 24-28; Kol 1, 16-17; Hbr 1, 1-3; J 15, 1. 

„A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem przed ołtarzem dusze zabitych 
dla słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. I głosem donośnym tak za-
wołały: <Dokądże Władco święty i prawdziwy nie będziesz sądził i wymie-
rzał kary za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?>” (Ap 6, 9-10). 
Fragment ten dotyczy sakramentu Eucharystii. Jezus Chrystus ze swego serca 
uczynił ołtarz dla każdego i pragnie, by przed tym ołtarzem było jak najwięcej 
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dusz zabitych dla Słowa Bożego. Wszyscy ci, którzy oddali się na służbę tej Mi-
łości ukrzyżowanej, stali się męczennikami, czy to krwawymi, czy bezkrwa-
wymi (czasem takie męczeństwo może być znacznie większe niż męczeństwo 
krwawe). Ci wszyscy, którzy weszli w mądrość Krzyża i w duchu Jezusa Chry-
stusa przeżywali swoją historię, biorą udział w każdej Eucharystii. Oni wszy-
scy w każdej Mszy Świętej odwołują się do Bożej sprawiedliwości, modlą się za 
nas i wołają o świętą pomstę, abyśmy, poprzez wydanie nas w konsekwencję 
naszych grzechów, by nam były odebrane wszystkie bożki i byśmy mieli czy-
ściec tu, na ziemi. Dlatego też w ołtarzach (w czasach przed soborowych) były 
relikwie świętych, by dany święty modlił się razem z uczestnikami Mszy Świę-
tej. Po Soborze zniesiono ten zwyczaj, wychodząc z założenia, że prawdziwą 
świątynią jest wnętrze człowieka. I wszyscy święci, którzy już weszli we wspa-
niałe życie Boże, domagają się gwałtownie, byśmy jeszcze my tam doszli – jest 
to ich miłość realna do nas (to są te psalmy złorzeczące). Oni przynaglają Bo-
ga, by się za nas zabrał, bo nasze chrześcijaństwo, nasze przeżywanie Eucha-
rystii jest katastrofalne: nie uświadamiamy sobie faktu, że On dał nam przywi-
lej kontaktu z Nim, z dramatem Krzyża i radością Zmartwychwstania. Eucha-
rystia wychodzi naprzeciw tęsknot ludzkich do kontaktu z Bogiem: budowano 
ołtarze, składano ofiary ze zwierząt, część spalano, część spożywano, co miało 
symbolizować wspólną ucztę z tym bóstwem. Dla nas, chrześcijan, tym ołta-
rzem, miejscem kontaktu, jest Osoba Jezusa Chrystusa, Boga-Człowieka, Jego 
Krzyż, na którym skontaktował się z grzesznikiem. Sakrament Eucharystii: 
Ciało i Krew Chrystusa, sam Chrystus, oddał się nam, byśmy pozbyli się za-
zdrości, chciwości, bo otrzymaliśmy największy skarb. W każdej Eucharystii 
Bóg przychodzi do człowieka, by go Sobą wypełnić, by go umocnić, by z ego 
serca uczynić swoją prawdziwą świątynię. Konsekracja wina – symbol dotar-
cia do ziemi obietnicy. Eucharystia daje nam udział w Krzyżu i Zmartwych-
wstaniu Chrystusa. „Biała szata” – to symbol świętości. Możemy wiele ocze-
kiwać od naszych braci zbawionych. Wszystkie 3 kolejne sakramenty (Eucha-
rystia, małżeństwo, kapłaństwo) mówią o największych typach płodności. Eu-
charystia, ta Miłość z Krzyża i Zmartwychwstania, chce nas uzdolnić do wiel-
kiej płodności: rodzić braci dla Chrystusa poprzez swoje męczeństwo. Sakra-
ment małżeństwa jest po to, by dzieci były rodzone dla Chrystusa. Płodność 
sakramentu kapłaństwa wyraża się w ilości ludzi, których kapłan przyprowa-
dzi do Chrystusa. I płodność tę realizuje się tylko poprzez krzyż, tj. przez wy-
rzeczenie się kolejnych bożków, wyzbycie się egoizmu i oddanie całej swej hi-
storii Jezusowi. Apokalipsa w następnych fragmentach powie nam, co się 
dzieje, gdy znieważa się sakrament małżeństwa. 

„I ujrzałem, gdy otworzył pieczęć szóstą.” (Ap 6, 12a). Ewangelia św. Ja-
na rozpoczyna się od godów w Kanie, a kończy – poślubieniem nas w Krzyżu, 
co znaczy, że nie ma udanego małżeństwa bez umierania dla siebie. W liście 
do Filadelfii omawiany był grzech gniewu. W małżeństwach często występuje 
gniew, kłótnie, zniecierpliwienia, gdyż w małżeństwo wkracza dwoje ludzi, 
którzy najczęściej mają dobre mniemanie o sobie, a winę upatrują w drugim 
małżonku. Człowiek przyzwyczaja się do swoich wad, swojego grzechu, tak jak 



- 44 - 
 

do zapachu, który jego już nie razi, ale drugiego odstręcza. List do Filadelfii 
zaczyna się, od słów: „To mówi Święty, Prawdomówny.. ten, co otwiera, a 
nikt nie zamknie” – w tym jest aluzja do nierozerwalności małżeństwa. W 
małżeństwie następuje rozczarowanie sobą i kryzys, o ile brak jest tego zawie-
rzenia Chrystusowi i przy przyjęciu swojej historii z zaufaniem, że On panuje 
nad moją historią, która jest najlepsza z możliwych. Wszelkie trudności dane 
są po to, by je zawierzyć Chrystusowi, a On wyprowadzi z naszego cierpienia – 
zbawienie. Każdy kryzys rozwiązywany jest albo po ludzku, albo w duchu 
świętego gniewu, czyli powiedzenia prawdy, oczyszczenia się i zwyciężenia zła 
w sobie.  

„Stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało cię, jak włosienny wór, a 
cały księżyc stał się jak krew i gwiazdy spadły z nieba na ziemię." (Ap 6, 
12b). To, co ludzie, wnoszą na ziemię w sakramencie małżeństwa, to jest 
prawdziwe trzęsienie ziemi: chaos, zniszczenie, śmierć. Zamiast małżeństwo 
być słońcem niosącym życie, radość, pokój i szczęście – na skutek niewłaści-
wego przeżywania sakramentu małżeństwa, „słońce stało się jak włosienny 
wór”. Księżyc niesie światło odbite od słońca – Jezusa Chrystusa; to światło 
odbija sią w sercu każdego chrześcijanina. Gwiazda – człowiek stworzony na 
obraz Boga, by przez twój rozum, swoją wolę, wzbijali się ku niebu. Niestety 
ludzie – gwiazdy, przez niewłaściwe przeżywanie sakramentu małżeństwa 
spadają na ziemię, nie żyją sprawami Bożymi, tylko duchem tego świata.  

„Podobnie, jak drzewo figowe, wstrząsane silnym wiatrem, zrzuca na 
ziemię swe niedojrzałe owoce.” (Ap 6, 13b). Drzewo figowe jest symbolem 
Izraela, a także Nowego Izraela – Kościoła; i ono ma być płodne, rodzić owo-
ce. Owoc drzewa figowego jest wyjątkowo ceniony, bo jest smaczny, odżywczy 
i ma właściwości lecznicze. Takie powinny być dzieci w ramach małżeństwa. 
Tymczasem są strącane przez egoizm, nie są wychowywane w duchu Bożym, a 
także zabijane przed narodzeniem.  

„Niebo zostało usunięte jak księga, którą się zwija, a każda góra i wyspa 
z miejsc swych poruszone.” (Ap 6, 14). Poruszone góry tzn., że nie ma nic sta-
łego, wzniosłego, bo góra jest symbolem kontaktu z Bogiem.  

 „A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i możni, i każdy 
niewolnik i wolny.” (Ap 6, 15a). Niestety, oni wszyscy, oni nie przeżywają sa-
kramentu małżeństwa po Bożemu, tzn. w kontakcie z Bogiem.  

„Ukryli się do jaskiń i górskich skał. I mówią do gór i do skał: <padnijcie 
na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gnie-
wem Baranka, bo nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu, a któż zdoła się 
ostać?>” (Ap 6, 15b-17). Znieważony sakrament małżeństwa będzie szczegól-
nie ostro sądzony, ogromny będzie ból czyśćca doczesnego i wiecznego. W tej 
dziedzinie szatan ma wielkie osiągnięcia. Sferę płci traktuje się jako swoją 
własność, odrzuca się normy moralne, żyje się wyłącznie egoizmem. W tym 
zakresie wiele szkody wyrządza telewizja. Bóg w małżeństwie nie może być 
traktowany jako przeszkoda. Bóg w małżeństwie bierze parę ludzi, by mógł 
przez nich kontynuować swoje Dzieło: stwarzania i zbawiania. Tymczasem, te 
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subtelne istoty – dzieci są często okaleczane przez egoizm rodziców, przez 
brak z ich strony miłości. Sakrament małżeństwa sprawowany jest łącznie z 
Eucharystią (w ramach Eucharystii), żeby przypomnieć małżonkom, że oboje 
są poślubieni prawdziwej Miłości Boga-Człowieka i mają być znakiem wi-
dzialnym tamtego nierozerwalnego przymierza, które on zawarł w Krzyżu z 
każdym człowiekiem. Sakrament małżeństwa, odbywający się przed ołtarzem, 
ma nam uświadomić, że odbywa się misterium spotkania człowieka z Bogiem 
– wezwanie do ofiarnej miłości. Im więcej człowiek z siebie daje, tym więcej 
otrzymuje i odwrotnie (przypowieść o talentach). Nie chodzi o to, by znaleźć 
idealnego partnera, ale o to, by samemu być, w miarę możliwości, idealnym, 
tzn. już zrealizowanym w głębinach swego wnętrza poprzez Miłość Ojca, Syna 
i Ducha Świętego. W słowach ślubowania małżonków należy czytać, że to 
Chrystus daje mężczyźnie swoją siostrę, za którą On dał swoje życie i powierza 
mu ją, by małżonek był dla niej podporą, pomocą i ratunkiem, jakim On był w 
Krzyżu i Zmartwychwstaniu. Dziewczynie zaś Chrystus mówi, że daje jej swe-
go brata, by byli sobie nawzajem duchowym domem, ponieważ człowiekowi, 
w najgłębszej jego istocie, ciąży samotność. Może czuć się dobrze tylko w 
zjednoczeniu z Tym, gdy może siebie dawać jako miłość. Mężczyzna i kobieta 
są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i najpierw muszą w przymierzu z 
Bogiem wypełnić głębię samotności w sferze ducha i wtedy samotność w sfe-
rze ciała będzie wypełniana na wiele wyższym poziomie. Młodzi ludzie, którzy 
nie dorośli do czystości, nie nadają się do małżeństwa, ona wtedy poślubia 
demona. Owocuje to oceanem bólu, grzechu (przerywanie ciąży, zdrady mał-
żeńskie itp.). Świat z sakramentu małżeństwa zrobił parodię. Świat ukazuje 
miłość jako seks, tymczasem w małżeństwie miłości uczy dziecko. Ta miłość 
nie ma nic wspólnego z seksem. Dziecko w sposób wyjątkowy przeżywa głód 
miłości. Doświadczając miłości ze strony rodziców, uzdalnia się do tego, żeby 
później cały świat odczytywać jako miłość. Ale nie mogą popełnić tego błędu, 
żeby zatrzymywać swoje dziecko poprzez swą miłość tylko na sobie, bo wtedy 
dziecko, ten wielki głód miłości, utożsamia tylko z rodzicami i gdy zauważy u 
rodziców błędy i wady, zło, egoizm, wówczas będzie go to szczególnie ranić. 
Dlatego rodzice muszą wskazywać dalej na prawdziwą miłość, jaką jest Bóg, 
który ci dał i tatusia, i mamusię. Jeśli małżonkowie tylko od siebie nawzajem 
oczekują zaspokojenia głodu szczęścia, to jest to nieporozumienie, bo głód 
szczęścia musi być już wcześniej zaspokojony przez spotkanie z Bogiem. Naj-
pierw musi być rozwiązany problem samotności w sferze duchowej: gdy po-
czujemy się kochani przez Boga, wtedy będziemy dobrymi kandydatami do 
małżeństwa i będziemy potrafili pokonać wszelkie kryzysy. Duch Święty chce 
udzielić małżonkom Daru Umiejętności, dar rozumienia siebie nawzajem, 
dramatu swego grzechu, którym są zniewolone obie strony. Dar ten narodził 
się w życiu Maryi, gdy spojrzała w oczy swego Syna na drodze krzyżowej. Jest 
trochę z drogi krzyżowej w każdym małżeństwie, żeby nie sądzić się nawza-
jem, tylko uczyć się od swego Mistrza drogi krzyżowej. Teraz powinno nastą-
pić otwarcie siódmej pieczęci, dotyczącej sakramentu kapłaństwa i grzechu 
pychy, omawianego w liście do Laodycei. Pycha jest przyczyną dramatu w Ko-
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ściele, jego niereformowalności, poczuciu, że wszystko jest znakomite. Wi-
doczne to już jest na przykładzie St. Testamentu, gdzie Kapłani i uczeni w Pi-
śmie tak strzegli wszystkich praw Boga Jahwe, że gdy przyszedł do nich praw-
dziwy Bóg, oni w imię wierności Bogu – ukrzyżowali Go. 

 

Tymczasem zamiast omawiania sakramentu kapłaństwa, następuje roz-
dział:  

 

Pieczętowanie Bożych sług 

 

 To jest znamienne, że zostaje to odłożone jako wyjątkowo trudna sprawa. 
Nie wiadomo jak to załatwić. I w tej kompozycji Apokalipsy jest już katecheza, 
bo wiadomo, jak ci kapłani są dla Kościoła i dla Chrystusa niezbędni. A jedno-
cześnie Bóg ma wielkie zastrzeżenia do kapłanów; wykazuje przy tym wielką 
cierpliwość ze względu na to, że takimi, jakimi są – niosą życie Boże. Tak dale-
ce jednak odbiegają od prawdziwego kapłana Boga-Człowieka tego z Krzyża, 
że będą oczyszczani, tak jak i reszta grzesznego świata, gdy przyjdzie Duch 
Święty i dokona całkowitego odrodzenia. A teraz mamy czerpać życie Boże z 
takiego Kościoła, jaki jest, bo ten Kościół jest Jezusa Chrystusa i niesie nam 
zbawienie z Krzyża. Już dziś Duch Święty rodzi w Kościele szereg nurtów, któ-
re stawiają sobie za cel żyć Duchem Jezusa Chrystusa.  

„Potem ujrzałem czterech aniołów.” (Ap 7, 1a). Ci aniołowie opiekują się 
całą ziemią (4 strony świata). Bóg nie pozwala, by zło (szatan), które jest w 
świecie, całkowicie nas zniszczyło. Ratuje nas ta Miłość z Krzyża.  

„I ujrzałem innego anioła wstępującego od wschodu słońca, mającego 
pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, 
którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: <Nie wyrządzajcie szko-
dy ni morzu, ni ziemi, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga 
naszego.>” (Ap 7, 2-3). To pieczętowanie związane jest z Księgą Ezechiela, z 
rozdziałem ‘Ukaranie Jerozolimy i częściowe ocalenie’ (Ez 9, 1-6). „Pan rzekł 
do niego: <Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl 
ten znak TAW na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystki-
mi obrzydliwościami w niej popełnionymi.> Do innych zaś rzekł tak, iż sły-
szałem: <Idźcie za nim i zabijajcie… Nie dotykajcie jednak żadnego męża, na 
którym będzie ów znak.>" (Ez 9, 4-5a; 6b). Litera taw w starożytnym alfabe-
cie hebrajskim miała kształt krzyża. Tym aniołem jest Gabriel – anioł Jezusa 
Chrystusa. On jest posłany, by pieczętować znakiem Jezusa, gdyż On przez 
swoją Miłość z Krzyża posiadł wszystkich, dobrych i złych; znaczą nie tych, 
którzy są święci, ale tych, którzy mają poczucie grzechu i ratuje ich to poczucie 
winy; ze skruchą i z pokorą przyjmują swoją historię. Jest to karanie wybiór-
cze. W dawnych czasach, pieczętowanie było znakiem przynależności (niewol-
nicy, żołnierze, słudzy świątyni itp.). Anioł mówi: „Nie wyrządzajcie szkody”. 
Chrystus zbawia przez cierpliwe miłosierdzie, a jeśli to nie odniesie skutku, to 
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poprzez konsekwencje grzechów. Karanie rozpoczyna się od świątyni (Ez 9, 
6b-7), od tych, którzy byli najbardziej odpowiedzialni. Do czasu sądu osta-
tecznego wszystkie kary są ku zbawieniu karanych. 

„I usłyszałem liczbę opieczętowanych: 144 tysiące ze wszystkich pokoleń 
synów Izraela.” (Ap 7, 4). 12 tysięcy z każdego pokolenia. Stosunkowo nie-
wielka ilość z tych 12 pokoleń Izraela nawróci się dzięki cierpliwemu Miło-
sierdziu Bożemu. 

 

Triumf wybranych 

 

„Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z 
każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków stojący przed tronem 
i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy.” (A7, 9). Ta 
płodna Miłość z Krzyża zbawia wszystkich ludzi. „Odziani w białe szaty”, tzn. 
ci, którzy rzeczywiście mają biel Bożej Miłości i oni wielbią Boga w Trójcy 
Świętej.  

„I głosem donośnym tak wołają: <Zbawienie u Boga naszego, zasiada-
jącego na tronie i u Baranka.>” (Ap 7, 10).  

„A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców i czworga zwierząt i 
na oblicza swe padli przed tronem i pokłon oddali Bogu, mówiąc: <Amen. 
Błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potę-
ga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen.>” (Ap 7, 11). Tu jest wielbienie 
Ducha Świętego, który jest wyrażony poprzez swoje Dary - (było to już komen-
towane przy Ap 5, 12). 

„A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami: <A przyodziani 
w białe szaty kim są i skąd przybyli?> I powiedziałem do niego: <Panie, Ty 
wiesz>. I rzekł do mnie: <To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłu-
kali swe szaty i w krwi Baranka je wybielili.>” (Ap 7, 13-14). Ci, którzy są 
pieczętowani, są również uzdalniani do najwyższej świętości, by przeżywać 
wszelkie krzywdy, uciski, przykrości doczesne w duchu Jezusa Chrystusa. 
Zbawienie nasze na ziemi nie będzie polegało na uwalnianiu nas z wszelkich 
trudności, ale na uzdalnianiu nas do tego, że my tym trudnościom nadamy 
moc uświęcającą nas i zbawczą dla innych ludzi. To będzie narzędziem zba-
wiania, współ-rodzenia razem z Jezusem Chrystusem. Oni skorzystali do koń-
ca z Mocy zbawczej Jezusa.  

„Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we 
dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą 
już łaknąć, ani nie będą już pragnąć i nie porazi ich słońce, ani żaden upał, 
bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu i poprowadzi ich do 
źródeł wód życia i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu." (Ap 7, 15-17). Wszyscy oni 
są szczęśliwi, że tak przeżyli życie doczesne, że niczego sobie nie zachowali, 
wszystko oddali na służbę tej Miłości. Bóg rozciągnie namiot Miłości i życie 
wieczne będzie już w wielkiej szczęśliwości.  
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„A gdy otworzył pieczęć siódmą, zapanowała w niebie cisza jakby na pół 
godziny." (Ap 8, 1). Pieczęć siódma mówi o sakramencie kapłaństwa i o grze-
chu pychy, nieuświadomieniu sobie zła, zbędności potrzeby nawrócenia. Cisza 
następuje, gdy jest zakłopotanie, ale również pewna akceptacja. Bóg akceptu-
je, ale również wy musicie akceptować taki stan. To jest problem Pana Boga, a 
my musimy być cicho. Jedynie On jest kompetentny do rozwiązania tego pro-
blemu. Godzina to jest historia Nowego Testamentu. Chrystus przyszedł na 
godzinę zbawienia świata (J 16, 26b). Ta godzina rozpoczęła się w momencie 
Jego przybicia do Krzyża i stale trwa.  

„I ujrzałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, a dano im 7 
trąb.” (Ap 8, 2). Tych siedmiu aniołów to są aniołowie opiekujący się sied-
mioma sakramentami. Apokalipsa bardzo akcentuje, że świat aniołów, du-
chów czystych, to nie jest świat bezczynny - oni realizują Miłość Bożą w sto-
sunku do nas i każdy z nich opiekuje się jakąś domeną bytów niższych od sie-
bie. Należy korzystać z pomocy tych aniołów, np. idąc do Komunii Świętej, 
trzeba poprosić anioła opiekującego się sakramentem Eucharystii, by nam 
pomógł przeżyć ją właściwie. Anioł od sakramentu chrztu świętego pomoże (o 
ile go o to poprosimy) rozwijać w dziecku sakrament chrztu świętego i rodzi-
com, by oddać w zaufaniu to dziecko Bogu. I Miłość Boża będzie czuwać nad 
historią tego dziecka. Tych siedmiu aniołów, którzy przyszli z trąbami na zie-
mię (trąby dają sygnał do wojny), mają oczyścić zło, które powstaje ze zniewa-
żania sakramentów świętych. 

„I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na 
żar i dano mu wiele kadzideł, aby dał je w ofierze jako modlitwy wszystkich 
świętych na złoty ołtarz, który jest przed tronem. I wzniósł się dym kadzideł, 
jako modlitwy świętych, z ręki anioła przed Bogiem.” (Ap 8, 3-4). I znów 
okazuje się cierpliwość Boga, który wysyła anioła, by powstrzymać karanie. 
Wstrzymują je modlitwy i ofiary wszystkich świętych, tych, którzy akceptowali 
swoją historię i przeżywali ją w duchu Krzyża. Jezus Chrystus stale powołuje 
ludzi do akcji modlitewnych, do czuwań nocnych, do postów - składanych w 
ofierze swego życia, by jak najwięcej ludzi zrodzić duchowo do zbawienia, żeby 
Bóg nie musiał interweniować poprzez Apokalipsę. Tu jest powiedziane, jak 
wiele mogą zdziałać modlitwy za kapłanów. Dlatego, chcąc wiele otrzymać 
przy spowiedzi czy w czasie Mszy Świętej, trzeba przedtem modlić się za tego 
kapłana, dać mu coś z siebie. 

„Anioł zaś wziął naczynie na żar, napełnił je ogniem z ołtarza i rzucił na 
ziemię, a nastąpiły gromy, głosy, błyskawice i trzęsienie ziemi.” (Ap 8, 5). 
Anioł Jezusa Chrystusa również sięgnie, dla naszego dobra, po konsekwencję 
naszych grzechów. Te błyskawice i gromy to nawiązanie do przymierza na Sy-
naju: jeżeli nie będziecie żyć dekalogiem – przymierzem, to sprzymierzycie się 
ze złym duchem, co da wam różne nieszczęścia. W Apokalipsie spotykamy się 
z karami w związku z pozornym przyjęciem sakramentów świętych i Darów 
Ducha Świętego. Kara w wyniku świętego gniewu jest jak ból ciała, który 
ostrzega nas przed niebezpieczeństwem. I gdy w naszym życiu dzieją się bole-
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sne rzeczy, konieczne jest światło Słowa Bożego, dziękczynienie i uwielbienie. 
Zrozumienie pojęcia kary daje nam przypowieść o bogaczu i Łazarzu, a szcze-
gólnie końcowy fragment: „Odpowiedział mu (Abraham): <Jeśli Mojżesza i 
proroków nie słuchają, to jeśli choćby kto z umarłych powstał – nie uwie-
rzą.>" (Łk 16, 31). Widać stąd, że bogacz był w czyśćcu (sam oczyszczający się 
musi przepłynąć to szklane morze), ponieważ ma w sobie miłość bliźniego, 
jest w sytuacji pokuty, ma poczucie winy, a cechą piekła jest, że nikt nie ma 
poczucia winy, jest w porządku. I te kary i plagi daje Bóg, uwzględniając tę 
prośbę bogacza: chodzi o to, żeby zniszczyć bożki, stojące między nami a Bo-
giem, by w to miejsce mógł wejść Bóg ze swoją Miłością. Bóg nieustannie o 
nas walczy, najpierw przez Miłość i Miłosierdzie, później przez plagi, kary, 
wyczerpując wszystkie możliwości, by nas do siebie przyprowadzić. Ostatecz-
ne zamknięcie przyjdzie, gdy wszystko będzie czytelne: źli ludzie nie będą 
zdolni do żadnego dobra, a dobrzy wszystko z siebie oddadzą. O tym też mówi 
List św. Pawła do Tesaloniczan (2 Tes 2). Przed zakończeniem Sądu Ostatecz-
nego nadejdą czasy Antychrysta, będą czasy wielkiej apostazji, odejście tych, 
którzy przyjęli chrześcijaństwo czysto zewnętrznie. Będzie w naszym życiu 
ogromna ilość sądów małych, czyli te prawdy eschatologiczne niebo – piekło. 
Dary Ducha Święty będą nam niosły niebo, byśmy mieli moc do właściwego 
przeżywania historii, a równocześnie demon będzie uderzał w tych pozornych 
chrześcijan, którzy permanentnie żyjąc w grzechu ciężkim, sami wydają się w 
moc demona, bo on jest zawsze autorem wszelkich kar. W ostateczności, cały 
Kościół, wszyscy wierni zginą, będą ukrzyżowani, jak ich mistrz, na początku 
sądu ostatecznego. Bo szatan nawet kiedy zwycięża, przyśpiesza swoją klęskę, 
bo wielu ludzi prowadzi do nawrócenia. Nad wszystkim czuwa Pan Bóg, nic 
nie dzieje się bez Jego wiedzy i przyzwolenia. Kary te w rzeczywistości testują 
chrześcijanina, czy rzeczywiście pokłada on ufność w Bogu, w każdej rzeczy-
wistości, czy też wchodzi w bunt i ukazuje pozorność swego chrześcijaństwa. 

 

7 trąb 

 

„A 7 aniołów, mających 7 
trąb, przygotowało się, aby 
zatrąbić.” (Ap 8, 6). Nawią-
zanie do tego, że Bóg, dając 
Abrahamowi (i przez niego 
całemu narodowi izraelskie-
mu) Ziemię Obietnicy – Pale-
stynę, wybrał tak nędzny na-
ród niewolników, by zdobył 
dla niego ten teren, zwyciężając znajdujących się tam 7 potężnych narodów, i 
by okazało się, że to dzieło jest dziełem Boga. To również nawiązuje do ówcze-
snych zwyczajów, że ludzie zwykle wiosną prowadzili tzw. wojny święte, by 
rozszerzyć teren panowania swego bóstwa i zwykle przyjmowali wiarę boga 



- 50 - 
 

zwycięzców, uważając go za mocniejszego. Te siedem narodów, wyjątkowo 
zdegenerowanych, symbolizuje 7 grzechów głównych. Tak jak nasze wnętrze, 
które miało być krainą opływającą w miód, miejscem, gdzie przebywa Bóg, w 
istocie zostało podbite przez 7 grzechów głównych i stało się siedzibą złego 
ducha. Duch Boga Jahwe przyjdzie na czele innego Jozuego – Jezusa, by pod-
bić nas poprzez Miłość z Krzyża i Dary Ducha Świętego, by w naszym wnętrzu 
stworzyć prawdziwą ziemię obietnicy. Chrzest święty z wody stwarza ją w sta-
nie zaczątkowym, a w rzeczywistości we Krwi Jezusa Chrystusa i w Ogniu Du-
cha Święty ma na celu zawarcia przymierza, którym ma podbić mój umysł, 
serce, moje życie, by przeze mnie podbijać ten świat mocą Miłości Ukrzyżo-
wanej, zwyciężać zło Miłością większą niż zło. Gdyby chrześcijanie właściwie 
przyjmowali chrzest, świat wyglądałby inaczej. Niestety, jest to pozorne, czy-
sto zewnętrzne i dlatego są wojny, ból, cierpienia. W tej części jest mowa o 
tym, jakie są konsekwencje niewłaściwego przeżywania mocy sakramentów 
świętych. 

„I pierwszy zatrąbił, i powstały grad i ogień – pomieszane z krwią i 
spłonęła trzecia część ziemi, i spłonęła trzecia część drzew, i spłonęła wszyst-
ka trawa zielona.” (Ap 8, 7). Ta trzecia część będzie się potarzać. Jest to aluzja 
do tego, że trzecia część chrześcijaństwa żyje w grzechu ciężkim, traktując to 
jako normę. 

„I drugi anioł zatrąbił i jakby wielka góra, płonąca ogniem, została w 
morze rzucona, a trzecia część morza stała się krwią i wyginęła na morzu 
trzecia część stworzeń – te, które mają dusze. I trzecia część okrętów uległa 
zniszczeniu”. (Ap 8, 8-9). Drugi sakrament: bierzmowanie. Duch Święty w 
wieczerniku wstąpił pod postacią ognia. Jeśli chrześcijanie nie będą walczyli 
ze złem w sobie siedmioma Darami Ducha Świętego, to świat ten będzie przy-
pominał morze – symbol złego ducha. Nie będzie jakiegoś porządku, ładu, 
wszystko będzie niebezpiecznym żywiołem, chaosem, egoizmem. Mieliśmy 
ściągnąć na siebie i świat Ogień Ducha Świętego, by wypalał zło, tymczasem 
jedna trzecia świata żyje tymi trzema bożkami (mieć, móc, znaczyć). I to daje 
te wszystkie klęski. Bóg stopniuje kary. Najpierw dotyka tego, co jest poza 
człowiekiem: ziemi, morza, rzek, słońca, kosmosu i dopiero na końcu - ciała 
ludzkiego, a wreszcie ducha ludz-
kiego, wydając go w moc demona 
poprzez wyrzuty sumienia, śmierć 
i ciężki czyściec. W ten sposób 
okazuje się także Miłosierdzie Bo-
że. 

„I trzeci anioł zatrąbił, i spa-
dła z nieba wielka gwiazda, pło-
nąca jak pochodnia, a spadła na 
trzecią część rzek i na źródła wód, 
a imię gwiazdy zowie się Piołun, i 
trzecia część wód stała się piołu-
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nem, i wielu ludzi pomarło od wód, bo stały się gorzkie.” (Ap 8, 10-11). Trzeci 
sakrament: pokuta i pojednanie, związany jest z Ewangelią św. Mateusza, któ-
ry mówi do Izraela, że przez swoje wybranie miał być gwiazdą. Ponieważ nie 
przyjął Jezusa Chrystusa, spadł z nieba w moc złego ducha i nie spełnił swojej 
misji. Dotyczy to również Kościoła; jeśli nie będzie w nim przeżywania sakra-
mentu pokuty w duchu pokory, skruchy, on także nie spełni swej misji. Ko-
ściół miał poprzez 4 Ewangelie i życie sakramentalne rozprowadzać prawdzi-
we życie jak rzeki. Być źródłem życia Bożego. Ponieważ Kościół nie spełnia te-
go zadania, nie dawał ludziom fascynacji Bogiem i wdaje się w walkę o te war-
tości doczesne, ludzie zwracają się w fałszywe zbawienie – postęp techniczny. 
Ten wyścig postępu technicznego w efekcie zatruwa nam naszą planetę – bo-
gactwo w sferze materii, a nie w sferze ducha. Ta gwiazda, ideał postępu tech-
nicznego, zwie się Piołunem; „i wielu ludzi zmarło od wód, bo stały się gorz-
kie”. Ta rozbudowana sfera materii zuboży sferę ducha i nie wychodzi ludziom 
na zdrowie. 

„I czwarty anioł zatrąbił, i została rażona trzecia część słońca i trzecia 
część księżyca, i trzecia część gwiazd, tak że zaćmiła się trzecia ich część i 
dzień nie jaśniał w trzeciej swej części i noc – podobnie”. (Ap 8, 12). Czwarty 
sakrament – namaszczenie na śmierć. Sakrament ten z choroby, śmierci, ma 
uczynić wielką wartość. Jezus Chrystus, Jego Miłość z Krzyża, chce królować 
w kulminacyjnym punkcie naszego oczyszczenia z bałwochwalstwa. Niestety, 
pozornie rozumiany sakrament namaszczenia powoduje, że marnujemy wiel-
kie wartości, jakie mamy z chorób, cierpienia, śmierci (została rażona trzecia 
część). Zaćmiła się – aluzja do tego, że sakrament chorych udziela się nieraz 
ludziom już nieprzytomnym.  

„I ujrzałem, a usłyszałem jednego orła lecącego przez środek nieba, mó-
wiącego donośnym głosem: <Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi wskutek 
pozostałych głosów trąb trzech aniołów, którzy jeszcze mają trąbić.>” (Ap 8, 
13). Orzeł – symbol Jana Apostoła, ptak, który widzi z wysoka i ogarnia ogromną 
przestrzeń, tak jak Jan w Apokalipsie ogarnia ogromną przestrzeń czasową i wi-
dzi jeszcze większe kary za trzy ostatnie sakramenty (Eucharystii, małżeństwa 
kapłaństwa – trzykrotne „biada”) niewłaściwie przeżywane, za grzech zaniedba-
nia. Ludzie nie żyją pełnią przymierza z Bogiem. 

„I piąty anioł zatrąbił, i ujrzałem gwiazdę, 
która z nieba spadła na ziemię i dano jej klucz do 
studni Czeluści.” (Ap 9, 1). Piąty sakrament – Eu-
charystia. Człowiek spożywając Ciało i Krew Pana, 
uobecniając w sobie życie Boże, mógłby być gwiaz-
dą, wznosić się ku niebu, ale niestety, przez złe 
traktowanie Eucharystii, spada z nieba na ziemię, 
jak kiedyś spadł upadły anioł. Pokazane są tu skutki niewłaściwego przeżywa-
nia, znieważania tego sakramentu, a właściwie Jezusa Chrystusa, który osobi-
ście do nas przychodzi. Lekceważąc Go, wydajemy się w moc złych duchów, 
demonów, które w sposób wyjątkowy uzurpują sobie wtedy do nas prawo.  
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„I otworzyła studnię Czeluści, a dym się uniósł ze studni jak dym z wiel-
kiego pieca i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze.” (Ap 9, 2). Jeśli 
kadzidło to są modlitwy miłe Bogu, to przeciwnie – dym niesie trujący czad. 
„Zaćmiło się” – to znaczy, że obecność Boga została przesłonięta tym dymem.  

„I z dymu wyszła szarańcza na ziemię, i dano jej moc, jaką mają ziem-
skie skorpiony.” (Ap 9, 3). Podobnie, jak wybrany anioł opiekuje się sakra-
mentem Eucharystii, tak też istnieje demon, który, szczególnie w tym zakresie 
chce zwodzić ludzi i on ma do pomocy szarańczę, to jest potępione dusze 
ludzkie. Występuje tu grzech zazdrości, zawiści.  

„I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi, ani żadnemu 
drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci i Boga na czołach.” (Ap 
9, 4). Zły duch karze pod kontrolą, wybiórczo, ludzi wierzących. Właściwie 
człowiek sam się karze, wydając się w moc demona i nie mając pieczęci Boga 
(brak pokory, poczucia grzeszności, samowystarczalność). Jeśli ktoś przeżywa 
swój grzech, czy grzech innych ludzi w oderwaniu od zwycięskiej Miłości z 
Krzyża, to wchodzi w szpony złego ducha (Judasz). Do swojego grzechu doda-
je grzech zwątpienia. A Chrystus nieustannie nam powtarza: Zaufaj, Ja twój 
grzech wziąłem już na siebie, chcę cię uratować, chcę cię mieć w mojej Miło-
ści. W swej pysze sam się odrzucasz, bo Bóg cię nigdy nie odrzuci. Z grzechu 
nie wydobędziesz się sam, ani twój brat, czy siostra. A sposób jest bardzo pro-
sty: W duchu miłości powierzyć tego kogoś Chrystusowi, bo On wszystkich 
nas już osądził Miłością zbawczą – to właśnie oznacza: mieć pieczęć Chrystu-
sa. Zły duch nie ma dostępu do ludzi, którzy mają w sobie zieleń – życie Boże. 
Te porównania występują w Piśmie Świętym, np. słowa Jezusa idącego na 
Golgotę i spotykającego płaczące niewiasty: „Nie płaczcie nade Mną, ale nad 
synami waszymi, bo gdy z zielonym drzewem to się dzieje, cóż z suchym bę-
dzie?” (Łk 23, 31). Ktoś, kto jest podłączony pod drzewo Życia - Boga, ma w 
sobie życie. Drzewo zielone nie jest tak łamliwe, jak drzewo suche. W tych 
słowach Chrystusa jest aluzja do tragedii, która wydarzy się w 70 roku, gdy w 
oblężonej Jerozolimie zginęło śmiercią głodową około miliona osób. Trzeba 
zderzyć ten fragment Apokalipsy z fragmentem dotyczącym sakramentu Eu-
charystii (Ap 6, 9). Pod ołtarzem dusze zabitych – to ci, którzy biorą udział w 
tajemnicy Krzyża, którzy za życia swe cierpienia złączyli z Dziełem Chrystusa. 
Oni biorą udział w każdej Eucharystii, zanosząc do Boga modlitwy o tzw. 
„święty gniew”.  

„A katusze przez nich zadane są jak zadane przez skorpiona, kiedy ugo-
dzi człowieka.” (Ap 9, 5b). Tak jak skorpiony są niebezpieczne dla ludzkiego 
ciała, tak złe duchy ranią nas boleśnie w sferze ducha jako skutek sprofano-
wania w swym wnętrzu tajemnicy Eucharystii.  

„I w owe dni ludzie będą szukać śmierci, ale jej nie znajdą i będą chcieli 
umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie.” (Ap 9, 6). Te duchowe cierpienia, które 
nam zadaje zły duch, mogą prowadzić w skrajnych przypadkach (Judasz) do 
samobójstwa. Ta reszta wiary uchrania nas od tego.  
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„A wygląd szarańczy podob-
ny do koni uszykowanych do boju, 
na głowach ich jakby wieńce po-
dobne do złota, oblicza ich jakby 
oblicza ludzi.” (Ap 9, 7). Chodzi tu 
o to, że ten zły duch razem z sza-
rańczą wciąga do swojego dzieła 
znieważanie Eucharystii całą ar-
mię ludzi, a w szczególności tych, 
którzy panują (np. cesarz czy król 
przystępował do Komunii Świętej, 
a za nim dworzanie, którzy przyj-
mowali ją, nieraz świętokradczo).  

„I miały włosy, jakby włosy 
kobiet, a zęby ich, były jakby zęby 
lwów.” (Ap 9, 8). Jest tu powie-
dziane o znieważaniu Eucharystii, 
gdy się przystępuje do Komunii Świętej z grzechem w sferze seksu. Kobiety, 
które są źródłem seksu, już nie są kobietami – one są groźne jak lwy. Tu także 
jest aluzja do grzechu języka kobiet (plotkowanie). Zamiast roznosić przez 
plotkowania czyjś grzech, trzeba pójść do Jezusa w tajemnicy Krzyża i Jemu 
oddać tę sprawę, bo On jedynie potrafi ją rozwiązać. Nie zdajemy sobie spra-
wy, ile jest przyjmowanych Komunii świętych znieważonych przez grzech ję-
zyka – tu trzeba być bardzo czujnym.  

„I przody tułowia miały jakby pancerze żelazne, a łoskot ich skrzydeł jak 
łoskot wielokonnych wozów, pędzących do boju i mają ogony podobne do 
skorpionowych, oraz żądła.” (Ap 9, 9-10). Skrzydła – aluzja do tego, że będąc 
dawniej aniołami, miały skrzydła (nie dosłownie). Demon z ludzi tworzy sobie 
armię, a w szczególności pomagają mu ci, którzy plotkują itp., zamiast innych 
zbawiać w oparciu o swego Mistrza z Krzyża.  

„A w ich ogonach jest ich moc szkodzenia 
ludziom przez 5 miesięcy.” (Ap 9, 10b). Wyjąt-
kowo mogą ranić sferę ducha ludzkiego, ale 
przez określony czas.  

„Mają nad sobą króla, anioła Czeluści; 
imię jego po hebrajsku ABADDON, a w grec-
kim języku ma imię APOLLYON (po grecku – 
zatracenie) (Ap 9, 11). Złe duchy mają również 
swego najpotężniejszego ontycznie anioła 
(czarnego).  

„Minęło pierwsze „biada”: oto jeszcze dwa 
„biada” potem nadchodzą.” (Ap 9, 12). Ostatnie 
dwa „biada” dotyczą sakramentu małżeństwa i 
kapłaństwa. 
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Trąba szósta 

drugie „biada” 

 

„I szósty anioł zatrąbił.” 
(Ap 9, 13a). Ten anioł opiekuje 
się sakramentem małżeństwa i 
wszystkimi małżonkami. Jest 
to anioł potężny w swoich moż-
liwościach, niestety przeważnie 
bezskutecznie czeka na nasze 
zwrócenie się do niego o po-
moc.  

„I usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest 
przed Bogiem.” (Ap 9, 13b). Ołtarz – miejsce spotkania Boga z człowiekiem. 
Tym ołtarzem jest Chrystus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały. Róg – symbol 
mocy. Czterej Ewangeliści są na służbie tej Miłości Ukrzyżowanej, tego złotego 
ołtarza. W związku z sakramentem małżeństwa jest mowa o ołtarzu, bo tam 
Chrystus spotyka się z ludzką miłością dwóch dojrzałych chrześcijan (rozu-
miejących tajemnicę Chrztu świętego i realizujących dekalog), zdolnych do 
ofiarnej miłości i wówczas ich małżeństwo staje się czymś świętym. Jeśli nie 
będzie odczytywania tego sacrum małżeństwa, że łoże małżeńskie jest przy-
równywane do ołtarza, wówczas zatrąbi szósty anioł.  

„Mówiący do szóstego Anioła, który miał trąbę: <Uwolnij czterech anio-
łów, związanych nad wielką rzeką Eufratem.>” (Ap 9, 14). Świat złych du-
chów jest zorganizowany na wzór Kościoła. Tam także, na wzór czterech 
Ewangelistów, istnieje czterech „aniołów” – złych duchów. Chrystus swoim 
dziełem pragnie związać oddziaływanie złego ducha w ramach małżeństwa, 
rodziny. Jeśli małżonkowie podporządkują wszystko tej mocy z Krzyża, mocy 
czterech Ewangelii, to zły duch jest związany w swoich możliwościach. „Zwią-
zany”, to znaczy, że karanie przez tych czterech demonów, odpowiedników 
czterech Ewangelistów, jest zawsze pod kontrolą Jezusa Chrystusa. Jeśli 
Chrystus nie może przekonać małżonków swoim Dziełem, to wówczas prze-
konuje ich przez wydanie w moc złych duchów. Przez raj przepływała jedna 
wielka rzeka (Chrystus – rzeka Bożego życia), która rozwidla się na 4 rzeki – 
Ewangelie, które w naszym wnętrzu mają stworzyć raj i poprzez taką postawę 
rajem ma być nasze małżeństwo. Jeśli zaś przeciwnie, przez nasze życie płynie 
Eufrat (rzeka, nad którą był położony Babilon – symbol piekła), będziemy 
mieli piekło na ziemi: sami wydamy się w moc złych duchów (uwolnieni zo-
staną czterej „aniołowie”), gdyż nie będziemy korzystali z Mocy Chrystusa 
Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.  

„I zostali uwolnieni czterej aniołowie, gotowi na godzinę, dzień, miesiąc 
i rok, by pozabijać trzecią część ludzi.” (Ap 9, 15). To znaczy, że tu też jest ka-
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ranie wybiórcze, w odpowiedniej porze życia tych małżonków i pod kontrolą 
Jezusa Chrystusa. Ta ogromna ilość małżeństw, żyjąca w grzechu ciężkim, 
wydaje się sama w moc demona. Chrystus na to zezwala, chcąc ich obudzić 
poprzez to cierpienie, ból wyrzutów sumienia. Ta trzecia część to jest symbol, 
tak np., jak o nas się mówi: „mówisz 3 po 3”.  

„A liczba wojsk – konnicy, dwie miriady miriad – posłyszałem ich licz-
bę”. (Ap 9, 16). Skutek tego kuszenia jest taki, że ci potępieni małżonkowie za-
biegają razem z tymi złymi duchami o potępienie następnych.  

„I tak ujrzałem w widzeniu konie i tych, co na nich siedzieli, mających 
pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki.” (Ap 9, 17b). Ci małżonkowie, którzy 
nie żyją życiem Jezusa Chrystusa, są na służbie królestwa złego ducha. Oni są 
opancerzeni, zablokowani na dzieło Boże, na Miłość Ukrzyżowaną, przez 
ogień pożądliwości, egoizm (symbol – hiacynt), zdradę (symbol – siarka).  

„A głowy koni jak głowy lwów, a z pysków ich wychodzi ogień, dym i 
siarka.” (Ap (9, 17b). Złe duchy w szczególny sposób oddziaływają poprzez lu-
dzi, np. telewizja, filmy, książki, gazety, które podsycają ogień namiętności. 
Dym to fałszywi prorocy, fałszywa propaganda na ten temat, co zabija głos 
sumienia. Siarka to uobecnienie piekła. Sumienie staje się martwe i duch tego 
świata już całkowicie rządzi małżonkami, grunt to nasza wygoda, dzieci są 
przeszkodą itp.  

„Moc bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony po-
dobne są do węży: mają głowy i czynią nimi szkodę.” (Ap 9, 19). W ich py-
skach – w propagandzie i w ich ogonach – aluzja do narządów rodnych. Sza-
tan w tej sferze zwodzi ludzi humanizmem i metodą małych kroczków dopro-
wadził do tego, że dziś ludzie, mający się za chrześcijan, uważają, że wstrze-
mięźliwość w małżeństwie to przesąd, że trzeba używać wszelkich sposobów 
zapobiegania ciąży, łącznie z aborcją. Regulacja poczęć, mająca w sobie coś z 
faryzeizmu, jest na poziomie listu rozwodowego w St. Testamencie (zgoda na 
list rozwodowy ze względu na zatwardziałość waszych serc). Tu trzeba zacyto-
wać wyjątek z Ewangelii św. Jana: „Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi 
światłości, nie zbliża się do światłości, żeby nie potępiono jego uczynków." (J 
3, 20). I ludzie tak daleko odeszli od tego, co mówi Jezus w Kazaniu na Górze, 
że wolą nie zbliżać się do tego światła słowa Bożego.  

„A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł 
swoich rąk, tak by nie wielbić demonów, ani bożków złotych, srebrnych, spi-
żowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni 
chodzić. Ani nie odwrócili się od swoich zabójstw, swych czarów, swego nie-
rządu i swych kradzieży.” (Ap 9,20-21). Tu mowa o tych, którzy żyją jakąś 
etyką małżeńską, ale interesuje ich głównie mała stabilizacja (dzieła rąk swo-
ich), by się urządzić w świecie, a nie interesuje ich Dzieło Ojca, Syna i Ducha 
Świętego. Wolą takie burżujstwo drobnomieszczańskie (bożki złote, srebrne 
itp.) od dzieci, które zakłócą ich egoistyczną wygodę. W telewizji pokazują, jak 
ludzie zakładają przytułki dla zwierząt, jakie to szlachetne itp. To bardzo do-
brze pasuje do urządzonego Zachodu. „Nie odwrócili się od swoich zabójstw” 
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– od mordowania nienarodzonych dzieci. „Od swych czarów”- od „czarowa-
nia” siebie „nowoczesnymi” poglądami. Swego „nierządu” – tu chodzi przede 
wszystkim o nierząd z demonem. Zamiast żyć, w ramach małżeństwa, miło-
ścią płodną z Krzyża, do której jesteśmy powołani przez chrzest święty, żyjemy 
duchem tego świata; jest to nierząd z demonem. „I swych kradzieży” – żeby 
się dobrze urządzić na tym świecie, zabiera się innym i całe narody zabierają 
innym to, co jest właściwie Boże. W tym miejscu znów, gdy wypada, żeby za-
trąbił anioł, który ma przywołać kapłanów do oczyszczenia, mamy przerwę na 
2 rozdziały, które mówią o nowej formie Miłosierdzia Bożego, stworzonej ze 
względu na Kościół i na kapłanów.  

 

Książeczka ostatecznych wyroków. 

 

Ta książeczka to Apokalipsa, która zawiera w sobie historię od czasu 
pierwszego przyjścia Jezusa Chrystusa, aż do drugiego przyjścia, żeby doko-
nać ostatecznej paschy, czyli wprowadzenie w życie Tego, który daje istnienie 
temu stworzeniu. Jest w tym tajemnica, że całe stworzenie pragnie wyjść z te-
go przekleństwa grzechu pierworodnego. Nowy typ Miłosierdzia dał maleńką 
książeczkę – Apokalipsę, jedyną księgę proroczą Nowego Testamentu, byśmy 
mieli szansę zrobienia rachunku sumienia i zrozumieli, jak Bóg nas widzi.  

„I ujrzałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, obleczonego 
w obłok." (Ap 10, 1a). Jest to Anioł zapowiadający epokę Ducha Świętego – 
święty Rafał. On uzdrawia Kościół. Ma moc uzdrowienia Kościoła w głębinach 
wnętrza człowieka i to uzdrowieniem wiecznym: „obleczonego w obłok”- au-
reola, jak na świętych obrazach. Obłok jest symbolem bogatego życia we-
wnętrznego i nawiązanie do tego, że w St. Testamencie Bóg w obłoku prowa-
dził Izrael przez pustynię.  

„Tęcza była nad Jego głową, oblicze Jego było jak słońce.” (Ap 10, 1b). 
Ta tęcza to przymierze nieba z ziemią poprzez 7 sakramentów. „Oblicze jak 
słońce” – idealnie wypełniony Bogiem.  

„A nogi Jego jak słupy ogniste i w prawej ręce miał otwartą książeczkę.” 
(Ap 10, 1c-2a). Te nogi w ciemnościach świecą. W epoce Ducha Świętego za-
istnieją dwie reformy. Otwarta książeczka – znaczy to, że w epoce Ducha 
Świętego Apokalipsa ma być otwarta, ma być przewodnikiem po sprawach 
Bożych.  

„Nogę prawą postawił na morzu, a lewą na ziemi.” (Ap 10, 2b). Mocniej-
sza, prawa noga, staje na morzu, tam, gdzie w szczególny sposób panuje zło, 
chaos, brak Boga. Lewa noga staje na ziemi, tam, gdzie jest więcej Boga, ład, 
porządek. Zakres tej reformy – będzie dotyczyło całego globu. Reforma jedna 
to ta, którą Duch Święty będzie prowadził każdego z nas osobiście: w naszych 
czasach, na początku epoki Ducha Świętego, będzie w nas wzbudzał głód 
spraw Bożych, stworzy możliwości zaspokojenia tego głodu (7 Darów Ducha 
Świętego), głodu służenia tej Miłości, która zbawiła świat i oddania na służbę 
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tej najwyższej wartości. Druga reforma dotyczy instytucji Kościoła. Sobór Wa-
tykański II był znakiem tej reformy i np. powstały w czasie soboru wspólnoty 
neokatechumenalne, w czasie, gdy ojcowie soboru dyskutowali nad tym, dla-
czego przy Ewangelizacji nie dysponujemy Mocą Bożą, a jedynie teorią. Te 
wspólnoty powstały na przedmieściach Madrytu, wśród ludzi z dna społecz-
nego, przeżartych grzechem i złem, po ludzku bez szans. I takich właśnie ludzi 
Bóg wybrał jako narzędzie reformowania Kościoła. Matka Najświętsza jest ini-
cjatorką tego nurtu, który jest na służbie Soboru Watykańskiego II.  

„I zawołał donośnym głosem, tak jak ryczy lew. A kiedy zawołał, 7 gro-
mów przemówiło swym głosem.” (Ap 10, 5). Potężny Anioł Ducha Świętego 
zawołał potężnym głosem tak, żeby cały świat usłyszał, bo działanie Ducha 
Świętego będzie z ogromną mocą oczyszczającą i dotyczyć będzie całego globu. 
Te 7 gromów to Dary Ducha Świętego; uderzą one z wielką mocą i nic nie jest 
w stanie im się sprzeciwić.  

„Skoro przemówiło 7 gromów, zabrałem się do pisania, lecz usłyszałem 
głos mówiący: <Zapieczętuj to, co 7 gromów powiedziało i nie pisz tego>” 
(Ap 10, 4). 

Jan Apostoł poznał do końca Dary Ducha Świętego, które będą wylewane 
na Kościół w epoce Ducha Świętego. Poznał je tak, jak przedtem zwracał uwa-
gę, w czym zaniedbujmy sakramenty święte i do czego powinny one nas pro-
wadzić. Ale wtedy posłyszał głos „nie pisz tego” – na razie chciałbym, by Duch 
Święty działał w ukryciu (jak działał w ukryciu od czasu chrztu świętego Jezu-
sa w Jordanie). „Zapieczętuj”, tzn. na razie żyj sakramentami. Tak jak w St. 
Testamencie Bóg Ojciec objawia się Izraelowi, przedstawia się: „Jam jest, któ-
ry jest”, to znaczy: jestem Ojcem wszelkiego istnienia, przenikam wszystko. 
Wybiera naród izraelski, by stał się krzakiem gorejącym Miłością Bożą na pu-
styni, by był znakiem prawdy o Ojcu. W epoce Jezusa tym krzakiem goreją-
cym jest sam Jezus, a powinien być też każdy chrześcijanin. W epoce Ducha 
Świętego ma być On szczególnie czczony i kontemplowany. Inicjacja epoki 
Ducha Świętego już się rozpoczęła, np. pojawiła się i istnieje już od kilkudzie-
sięciu lat w łonie chrześcijaństwa Odnowa w Duchu Świętym. Pojawia się wie-
le darów, charyzmatów. Duch Święty upomina się o Dzieło Jezusa, co myśmy 
zrobili z tą Miłością Ukrzyżowaną. Można się spodziewać, że w czasie tego 
wielkiego oczyszczenia przyjdzie pełniejsze poznanie Darów Ducha Świętego.  

„Anioł zaś, którego ujrzałem stojącego na ziemi i morzu podniósł ku nie-
bu prawą rękę i przysiągł na żyjącego na wieki wieków, który stworzył nie-
bo i to, co w nim jest, i ziemię i to, co na niej jest, i morze i to, co w nim jest, 
że już nie będzie zwłoki, ale w dniach głosu siódmego anioła misterium Boga 
się dokona, tak jak podał On dobrą nowinę sługom swym prorokom” (Ap 10, 
5-7). Siódmy anioł będzie dotykał księży, hierarchii kościelnej i będzie pocią-
gał do odpowiedzialności sakrament kapłaństwa, gdzie głównym problemem 
jest pycha. W St. Testamencie pycha kapłanów ujawniła się poczuciem, że je-
steśmy w porządku, nie potrzeba nam reformy, nawrócenia. Dziś to samo ob-
serwujemy w Kościele. „Misterium Boga się dokona”, czyli sąd Boga nad ka-
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płanami, hierarchią, nad tymi, którzy stanowią kontynuację jedynego Kapłana 
– Jezusa Chrystusa, Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Będzie ocena: jak 
ten wzór Pierwszego Kapłana Jezusa Chrystusa, przystaje do dzisiejszego ka-
płana: czy daje się „zabić” (być wykpionym, prześladowanym) dla jedynej 
Prawdy. Ukrzyżował swoją wolę, swój los, modląc się: „Ojcze, odpuść im, bo 
nie wiedzą, co czynią." Karanie kapłanów za niedorastanie do pełni kapłań-
stwa, czy za świadome znieważenie sakramentu kapłaństwa, będzie tajemnicą 
znaną tylko Bogu, a nie wiernym. Bóg chce przez to powiedzieć, że kapłani, 
Kościół, taki, jaki jest, spełnia swoje funkcje przewidywane przez opatrzność i 
wyrokowanie nie jest rzeczą zwykłych ludzi. Jedynie Bóg jest kompetentny do 
rozwiązania tego problemu, natomiast wszelkie próby reformowania na wła-
sną rękę kończą się podziałami w Kościele. Przykładem pozytywnym refor-
mowania Kościoła jest św. Franciszek, który bez rozłamu, jednak zainicjował 
odnowę Kościoła (pokazane to będzie w rozdz. 11 Ap). W epoce Ducha Święte-
go będzie oczyszczenie również stanu kapłańskiego – przez śmierć wejdą w 
sytuację czyśćca i tam będzie potrójne „biada”, ale będzie to kara wiadoma 
tylko Bogu.  

„A głos, który słyszałem z nieba, znów usłyszałem, jak zwracał się do 
mnie w słowach: <Idź, weź księgę otartą w ręce anioła, stojącego na morzu i 
na ziemi!> Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi książeczkę. I 
rzecze mi: <Weź i połknij ją, a napełni wnętrzności twe goryczą, lecz w 
ustach twych będzie słodka jak miód.>" (Ap 10, 8-9). Gdy poznasz treść księ-
gi natchnionej, będzie to dla ciebie gorzka prawda, co sobą reprezentuje Ko-
ściół, ale Bóg przychodzi z wielkim Miłosierdziem i oczyszczając go tu na zie-
mi, ustrzega przed stokroć gorszym oczyszczaniem w czyśćcu (będzie słodka 
jak miód).  

„I wziąłem książeczkę z ręki anioła i połknąłem ją, a w ustach moich sta-
ła się słodka jak miód, a gdy ją spożyłem, goryczą napełniły się moje 
wnętrzności. I mówią mi: <Trzeba znów ci prorokować o ludach, narodach, 
językach i wielu królach.>” (Ap 10, 10-11). Jeśli ktoś tę książeczkę – Apoka-
lipsę, „zje”, strawi, to w swym myśleniu stanie się prorokiem, bo zacznie żyć w 
duchu tej książeczki, w duchu Apokalipsy, to stanie się dyspozycyjny i tym 
samym będzie urastał do rangi proroka, będzie prorokował swoim życiem. W 
historii zbawienia było szereg przełomów: pierwszym takim przełomem było 
wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu. W oparciu tylko o jednego człowieka Bóg 
pokonuje bożków i potęgę Egiptu poprzez Apokalipsę (plagi), żeby rozpoczęły 
się realizować plany zbawienia Izraelitów i reszty świata, łącznie z Egiptem. 
Egipcjanie musieli zobaczyć, jak potężny jest Bóg Jahwe, Bóg niewolników, 
skoro ugiął się przed nim potężny Egipt, razem ze swymi bożkami. Do tego 
momentu naród izraelski stale wracał, bo tam objawił im się Bóg i poznali Je-
go Moc. Następnym takim momentem było przyjście na świat Jezusa Chrystu-
sa, który przyszedł na ten świat, by wyprowadzić ludzi z innego Egiptu, w sfe-
rze ducha, gdzie człowiek jest zniewolony przez innego faraona – egoizm. I ta 
Apokalipsa dotknęła najpierw Boga-Człowieka, ale On, pozornie pokonany – 
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w pełni zwyciężył, dokonał zbawienia poprzez Krzyż, poprzez Miłość Miłosier-
ną. Następny przełom będzie w epoce Ducha Świętego. Czwartym przełomem 
będzie paruzja. Czas przełomu, czas przyjścia na świat Boga-Człowieka był 
czasem niebezpiecznym, gdyż łatwo było zgrzeszyć przeciw Duchowi Święte-
mu. Ludziom trudno było uwierzyć; spodziewali się Mesjasza, którego mocy 
chcieliby użyć do podporządkowania sobie innych narodów i który będzie 
spełniał ich marzenia o panowaniu nad światem. A przyszedł Jezus, łagodny 
Baranek z Miłością Miłosierną, ale też ze stanowczością, z mieczem oddziela-
jącym dobro od zła, prawdę od fałszu, by zabrać Izraelowi fałszywych bogów. 
Odrzucili Mesjasza w imię wierności Bogu Jahwe. I w epoce Ducha Świętego, 
przy trzecim przełomie, może być podobnie. Duch Święty nasili swoje Dary w 
sferze ducha i przyjdą plagi (odpowiednik plag egipskich), kiedy znowu Jero-
zolima – Kościół będzie oblężona przez ducha tego świata – demona. I będzie 
„Jerozolima” oczyszczona wybiórczo. Ocaleją ci, co będą mieć znak TAW na 
czole. I by nie zgubić się w tych czasach, potrzeba jest znajomość tej małej 
książeczki - Apokalipsy. Trzeba ją „zjeść”, mimo, że jest gorzka, bo ona da 
nam Boży klucz i Bożą mądrość, byśmy umieli rozpoznawać działanie Ducha 
Świętego. O skali oczyszczenia poprzez ból i cierpienie w zasadzie sami decy-
dujemy: jesteśmy stale upominani o to, by wszystko w zaufaniu powierzyć 
Chrystusowi, a także upominani o modlitwę, bo tym Chrystus posługuje się, 
by jak najwięcej ludzi zbawić poprzez Miłość Miłosierną. W rozdziale 13 bę-
dzie pokazane, że to, co nie jest na służbie tej jedynej Miłości – wszystko to 
jest fałszywym prorokiem. Fałszuje, a nie informuje. Będzie ogromna krytyka 
Kościoła i wszystkich chrześcijan. I w rozdziale 17 Kościół będzie nazwany 
Wielką Nierządnicą, o ile nie żyje oblubieńczym oddaniem Chrystusowi, o ile 
nie żyje dla drugich, o ile z Jezusa, a nie dla Jezusa. Wtedy cudzołoży z demo-
nem. Ta krytyka Kościoła jest poprzedzona wspaniałą katechezą: 

 

„Dwaj świadkowie” (Ap 11, 1-13) 

 

Katechezą jest to także, że jest ona właśnie w tym 
miejscu, gdy Bóg wstrzymuje się z karaniem księży, 
nakazuje milczenie, bo Kościół jaki jest, służy sprawie 
Bożej, nie pozwala na to, by zły duch do końca po-
siadł ten świat. Dopiero poprzez wydarzenia Apoka-
liptyczne świat zostanie oczyszczony. Te ułomności 
Kościoła wykorzystuje szatan, kusząc gorliwych ludzi 
wewnątrz Kościoła, albo tym, żeby odeszli, albo, by 
wyrwać z tego Kościoła tych, którzy widzą te braki, 
krytykują je i chcą zakładać jakiś własny Kościół. 
Wtedy główną rolę odgrywa pycha, ta najskuteczniej-
sza broń szatana. Prawdziwa reforma Kościoła może się odbywać jedynie we-
wnątrz Kościoła i musi temu towarzyszyć wielka pokora i o takiej reformie i jej 
twórcy, św. Franciszku, będzie mowa w następnym rozdziale.  
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 „Potem dano mi trzcinę, podobną do mierniczego pręta i powiedziano: 
wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, co wielbią w niej Boga.” (Ap 11, 
1). Jest w tym nawiązanie do proroka Ezechiela, gdzie Bóg też polecił zmierzyć 
wartość (pod względem religijnym) narodu wybranego i odpowiednio potrak-
tować poprzez niewolę babilońską (Ez 40-42). Tutaj wymienione są 3 grupy 
ludzi: jedni nazwani są świątynią Boga, inni – ołtarzem, a jeszcze inni – ci, co 
wielbią Boga. Przez świątynię Boga należy rozumieć każdego człowieka w 
każdej religii świata i w ogóle każdego człowieka, ponieważ każdy człowiek 
jest świątynią Boga, który pragnie w nim zamieszkać poprzez swą Miłość. Oł-
tarz to ci, którzy wierzą, że Bóg stał się człowiekiem i w Krzyżu zwyciężył 
grzech, zło świata – jest to definicja Kościoła. Ludzie wewnątrz Kościoła są po 
to, żeby razem ze swoim Mistrzem być ołtarzem, na którym nieustannie do-
konuje się ofiara zbawienia świata, mają być w świecie roznosicielami tej Mi-
łości Ukrzyżowanej, we wszystkie sytuacje, które ich zabijają i krzywdzą. Ci, co 
wielbią Boga – to ci wszyscy, którzy kierują się bezinteresowną miłością, szla-
chetnymi ideami, bez względu na swą przynależność, bo Chrystus w Krzyżu 
umarł za wszystkich ludzi i za każdego z osobna.  

„Dziedziniec zewnętrzny świątyni pomiń zupełnie i nie mierz go.” (Ap 11, 
2). Bóg chce przebywać w sercu każdego człowieka, który otwiera Mu swoje 
serce i żyje dekalogiem. Jeśli beztrosko żyjemy w grzechu ciężkim, to żyjemy 
poza świątynią – stajemy na dziedzińcu zewnętrznym. W Kościele bardzo czę-
sto tropi się różne herezje (tj. to, że jeden przyjmuje więcej, a drugi mniej 
prawd przejętych od innych), a ten fragment Apokalipsy mówi, że największą 
herezją jest grzech. Bo został oddany poganom i będą deptać miasto święte 42 
miesiące (Ap 11, 2b). 42 miesiące to jest 262 dni, jest to symbol doczesności, 
czyli połowa doskonałej siódemki: 3, 5 lat. Poganie są tylko wewnątrz Kościo-
ła. To ci, którzy poznali prawdę o Bogu i ją zignorowali – żyją duchem tego 
świata, zmarnowali pełnię zbawienia, otrzymali najwięcej talentów (Miłość 
zbawczą) i je zakopali. Podział królestwa Jezusa Chrystusa nie przebiega wg 
metryk przynależności, ale zupełnie inaczej. Np. Gandhi, choć nie przyjął 
chrześcijaństwa, mógł być wzorem dla każdego chrześcijanina. Te 1260 dni, 
przyjęte jako lata, mówią, że przez 13 stuleci Bóg będzie tolerował tę sytuację, 
to deptanie Jego przykazań. W XIII wieku pojawi się św. Franciszek, którego 
postawa wstrząsnęła całym Kościołem i doprowadziła 
do prawdziwej jego reformy. Tu jest mowa o dwóch 
świadkach. W tym przypadku o św. Franciszku i św. 
Klarze, ale obie te postacie są przedstawicielami 
wszystkich tych ludzi, którzy swym życiem ukazali 
prawdziwe życie Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego, 
Jego Miłość i Miłosierdzie. Święty Franciszek na 
chrzcie świętym otrzymał imię Jan Chrzciciel. I rze-
czywiście, tak jak Jan Chrzciciel przygotowywał epokę 
Syna Bożego, tak samo święty Franciszek był Janem 
Chrzcicielem przygotowującym epokę Ducha Świętego.  
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„Dwom świadkom dam władzę, a będą prorokować, obleczeni w wory 
przez 1260 dni.” (Ap 11, 3). Pojawią się w XIII wieku, dokonają pewnej inicja-
cji odnowy Kościoła, uświadomią Kościołowi jego grzech, jego niewierność w 
stosunku do ideałów Jezusa Chrystusa.  

„Oni są dwoma drzewami oliwnymi, co stoją przed Panem na ziemi." 
(Ap 11, 4). Oliwa jest nieocenionym lekarstwem, daje siłę, namaszcza. Świecz-
niki – świecą siedmioma Darami Ducha Świętego. To są przykłady reformo-
wania Kościoła bez podziałów (Luter itp.). Święty Franciszek idealnie prze-
ciwstawił się trzem bożkom tego świata: jego jedyną troską i cierpieniem było 
to, żeby nie marnowana była ta Miłość z Krzyża. To jego oddanie było tak 
wielkie, że Chrystus zaznaczył to jego zjednoczenie z Sobą – stygmatami.  

„A jeśli kto chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich 
wrogów. Jeśliby zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób musi być 
zabity. Mają oni władzę zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał ich dni proro-
kowania, i mają władzę nad wodami, by w krew je przemienić i wszelką 
plagą uderzyć ziemię, ilekroć zechcą.” (Ap 11,5-6). Tu święty Franciszek po-
równywany jest do Mojżesza. Przez swoje utożsamianie się z Miłością Ukrzy-
żowaną, oddania wszystkiego na służbę tej Miłości, która zbawia świat, otrzy-
mał on współ-władzę z Chrystusem. Kto bierze udział w Krzyżu, ten bierze 
udział w Mocy Zmartwychwstania i Jego władzy. I tak jak Mojżesz poprzez 
posłuszeństwo Bogu i przez wejście w krzyż (być prorokiem to dźwigać krzyż) 
otrzymał taką władzę, że przez niego Bóg zainicjował nową historię zbawienia, 
tak samo święty Franciszek i święta Klara wydobyli Kościół z mocy „faraona” 
– pożądliwości 3 bożków tego świata. Dokonali nowego exodusu na pustynię 
ogołocenia. I w naszych czasach będzie nowe wyprowadzenie z niewoli trzech 
bożków – pokus, które są wewnątrz Kościoła, bo Miłość z Krzyża nie jest 
przyjmowana, nie jest kochana. Kochana jest tylko wtedy, gdy swoje życie od-
dajemy na Jego służbę.  

„A gdy dopełnią swego świadectwa, Bestia, która wychodzi z Czeluści, 
wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije." (Ap 11, 7). Demon jest sprawcą wszel-
kich chorób i nieszczęść, a Bóg to dopuszcza, by z tych cierpień wyprowadzić 
zbawienie. Przykładem jest Jezus Chrystus, ale już w St. Testamencie osoba 
Hioba była tego zapowiedzią. I św. Franciszek, naznaczony stygmatami i cho-
robą oczu, znosił ogromne cierpienie i w tym uobecniał się w nim Jezus Chry-
stus. W tych cierpieniach św. Franciszek zmarł, ale wyczekiwał on śmierci z 
utęsknieniem – nazwał ją swoją siostrą. Ten fragment konfrontując z katechezą 
o sakramencie namaszczenia chorych, widzimy, że św. Franciszek przeżył swą 
śmierć w duchu Jezusa Chrystusa z Krzyża i ma udział w Jego królowaniu.  

„A zwłoki ich leżeć będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie 
się Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana.” (Ap 11, 8a). Przez 
Egipt rozumie się Włochy, wielkie miasto Rzym. Imperium rzymskie miało w 
niewoli Nowego Izraela – Kościół. Ten Kościół był ukrzyżowany w czasie róż-
nych prześladowań i Chrystus umiera w każdym prześladowanym. Nikt z nas 
nie cierpi sam: w nas cierpi Jezus Chrystus.  
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„I wielu spośród ludów, szczepów, języków i narodów przez trzy i pół 
dnia ogląda ich zwłoki, a zwłok ich nie zezwalają złożyć do grobu.” (Ap 11, 
9). Święty Franciszek umarł w opinii świętości i nie pochowano go w grobie 
tylko w kościele.  

„Wobec nich mieszkańcy cieszą się i radują i dary sobie nawzajem będą 
przesyłali, bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali katuszy.” (Ap 11, 
10). Do grobu św. Franciszka przychodziły pielgrzymki. Katusza – to wygodne 
życie, które zakwestionował św. Franciszek, zakładając tzw. „trzeci zakon”, 
gdzie gromadzili się ludzie świeccy, żyjący w rodzinach, ale życiem Jezusa 
Chrystusa, Ewangelią. Ten trzeci zakon miał formować świętych laikatu. Ce-
chą epoki Ducha Świętego będzie wielki głód spraw Bożych w laikacie. Ci 
święci zadają katusze tym, że inaczej myślą, inaczej reagują.  

„A po trzech i pół dniach duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na 
nogi.” (Ap 11, 11a). Tu jest mowa o tym, że św. Franciszek i św. Klara w krót-
kim czasie po śmierci byli kanonizowani.  

„A wielki strach padł na tych, co ich oglądali. Posłyszeli oni donośny 
głos z nieba do nich mówiący: <Wstąpcie tutaj!> I w obłoku wstąpili do nie-
ba, a ich wrogowie ich zobaczyli” (Ap 11, 11b-12). Wrogowie to ci, którzy nai-
grawali się ze sposobu życia św. Franciszka; zobaczyli, że oni byli świętymi 
spośród ludzi świeckich.  

„W owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i runęła dziesiąta 
część miasta i skutkiem trzęsienia ziemi zginęło 7 tysięcy osób. A pozostali 
ulegli przerażeniu i oddali chwałę Bogu nieba.” (Ap 11, 13). To trzęsienie 
ziemi (w Italii) to opieka św. Franciszka nad jego ojczyzną. Jego życie w duchu 
Jezusa Ukrzyżowanego dało mu taką moc, że ma władzę nad siłami przyrody i 
poprzez trzęsienia ziemi (we Włoszech), takie małe Apokalipsy, ludzie ulegli 
przerażeniu i oddali chwałę Bogu. 

Trąba siódma - „Minęło drugie ‘biada’, a oto trzecie ‘biada’ niebawem 
nadchodzi.” (Ap 11, 14). Trąba siódma, trzecie ‘biada‘ będzie dotyczyło sakra-
mentu kapłaństwa. Apokalipsa wydobywa utratę tożsamości przez Kościół, 
przy czym główną winę ponoszą księża, którzy spłycili kult poprzez praktyki 
czysto zewnętrzne, liturgiczne, a odeszli od słowa Bożego, od sądu nad sobą i 
nad wiernymi poprzez słowo Boże; nie weszli w ducha proroczego słowa Bo-
żego. Takim prawdziwym prorokiem był św. Franciszek. Jest w tym także ka-
techeza, że zanim dojdzie do osądzania Kościoła, pokazany jest wzór proroka: 
Święty Franciszek, który jest pewnym typem postaci, których w historii Ko-
ścioła było bardzo wiele i którzy orędują za Kościół.  

„I siódmy anioł zatrąbił i w niebie powstały donośne głosy mówiące: 
Nastało nad światem królowanie Pana Naszego i Jego Pomazańca i będzie 
królować na wieki wieków.” (Ap 11, 15). Akcja nie odbywa się tym razem na 
ziemi. Gdy siódmy anioł zatrąbił, całe niebo zareagowało wielbieniem Boga i 
dziękczynieniem, natomiast co do trzeciego ‘biada’, znów nie ma żadnych in-
formacji. Księża, ci, którzy zmarnowali sakrament kapłaństwa, weszli w sytua-
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cję czyśćca i to będzie tajemnicą dla innych. Natomiast ci, którzy są zbawieni, 
reagują ogromnym uwielbieniem Boga za działania Apokaliptyczne, które 
sprawią, że dojdzie do takiego ogołocenia z bogactwa, fałszywych form kultu, 
że jedynym oparciem dla człowieka będzie Bóg i wtedy wnętrze człowieka bę-
dzie jego świątynią.  

„A dwudziestu czterech Starców, zasiadających na tronach swych przed 
tronem Boga, padło na oblicza i oddało pokłon Bogu mówiąc: <Dzięki czy-
nimy Tobie, Panie, Boże wszechmogący, Który jesteś i Który byłeś, żeś objął 
wielką Twą władzę i zaczął królować>.” (Ap 11, 16-17). Za Apokalipsę niebo 
wielbi Boga i my również działania Apokaliptyczne mamy przeżywać wielbiąc i 
dziękując Bogu za oczyszczenie świata i Kościoła. Po Apokalipsie Bóg będzie 
prawdziwie królować.  

„I rozgniewały się narody, a nadszedł Twój gniew i pora na umarłych, 
aby zostali osądzeni i aby dać zapłatę sługom Twym, prorokom i świętym, i 
tym, co się boją Twojego imienia, małym i wielkim, i aby zniszczyć tych, któ-
rzy niszczą ziemię.” (Ap 11, 18). Rozgniewały się narody, tzn. że będą wojny. 
Pora na umarłych – umarłych duchowo, którzy nie żyją duchem Jezusa Chry-
stusa Zmartwychwstałego. Wielu proroków i świętych zginie w czasie działań 
Apokaliptycznych, odda życie za Dzieło Jezusa Chrystusa. Ci, co się boją Two-
jego imienia, żyją duchem bojaźni Bożej. Ci, którzy niszczą ziemię – zamiast 
uobecniać Bożą Mądrość, Bożą Miłość, uobecniają złego ducha – demona: oni 
zostaną wydani w moc demona, by ich oczyścił poprzez działania Apokalip-
tyczne.  

„Potem świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza 
ukazała się w Jego Świątyni, a nastąpiły błyskawice, głosy, gromy, trzęsie-
nie ziemi i wielki grad.” (Ap 11, 19). Wszyscy ci (nie tylko chrześcijanie), któ-
rzy czynili dobro na ziemi, zrealizowali w sobie świątynię Boga, na zasadzie 
świętych obcowania, będą udzielać pomocy ludziom na ziemi (poprzez modli-
twy) w czasie oczyszczających działań Apokaliptycznych. Świat będzie sądzony 
wg treści, które są w Arce tj. w dekalogu. Gdy świat w swej grzeszności nadaje 
się już na zamknięcie Sądu Ostatecznego, to cierpliwość Boga i jego Miłosier-
dzie daje nam jeszcze środki mające nas otrzeźwić i zwrócić w skrusze do Bo-
ga. Tym będzie epoka Ducha Świętego, gdy będzie ogromne nasilenie Jego 
działalności poprzez znaki i cuda, Jego Dary, aby tych wszystkich opornych 
doprowadzić do Chrystusa. I tak, jak w rozdz. 11 był pokazany pewien wzór 
pokory i miłości na św. Franciszku, tak w rozdz. 12 będzie pokazany inny 
wzór. Najbardziej idealnym Kościołem jest Maryja – Ona przeciwstawiła się 
Smokowi (duchowi zła – szatanowi) poprzez swą bezgraniczną pokorę i cał-
kowite oddanie się tej Miłości Ukrzyżowanej. Przez to uzyskała ogromną moc 
do walki ze złem. I na tym układzie Apokalipsy, gdzie pokazane są coraz nowe 
środki, które Bóg daje, by ocalić ludzkość, w tym spojrzeniu na całość jest też 
katecheza.  
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LOSY KOŚCIOŁA 

Niewiasta i Smok 

 

W Apokalipsie jest tak zwana perspektywa prorocza: przeszłość, przy-
szłość, teraźniejszość - wszystko jest „teraz” i Bóg daje to prorokowi w pro-
stym oglądzie, ale jest trudność w wypowiadaniu tego wszystkiego. W rozdz. 
12 jest katecheza o roli Matki Najświętszej w historii Kościoła, od początku, aż 
do czasu epoki Ducha św. i jaką Ona odegrała rolę poprzez swoje „fiat”, zga-
dzając się, aby poprzez Jej Osobę zstąpił na świat Bóg-Człowiek, a również 
przez swoje „fiat” wprowadziła w swoją historię i w historię świata trzecią 
Osobę Bożą – Ducha św.  

„Potem wielki znak ukazał się na niebie: 
Niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod Jej 
stopami. (Ap 12, 1a). Maryja na swym przy-
kładzie pokazuje, jak wielkie możliwości leżą w 
naturze człowieka, gdy on otworzy się na plany 
Boga, które On nam stale zwiastuje w Duchu 
św. – możemy stać się wielkim znakiem Boga 
na ziemi. „Przyobleczonej w słońce” - w Bożą 
Miłość. Chrystus jest tak oddany, że staje się 
księżycem pod stopami, niesie nas, dźwiga po-
przez swoje człowieczeństwo. Tu pokazana jest 
też pokorna Miłość tego, który był u stóp Nie-
wiasty w żłobie w Betlejem, a także w Krzyżu 
najbardziej pogardzany, wyszydzany, przybity 
do krzyża naszymi grzechami, a także dając się 
nam. Poprzez sakramenty święte jest pod na-
szymi stopami, służy nam, daje nam środki 
służące ku zbawieniu jako przeciwieństwo tych tęsknot za Trzema bożkami, 
które stale wzbudza w nas demon.  

„A na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.” (Ap 12, 1b). Tu jest powie-
dziane, że Maryja jest Matką Kościoła, tych, co rodzili Kościół: 12 pokoleń 
izraelskich, 12 Apostołów, ale nade wszystko dlatego, że jest Matką Jezusa, 
Boga-Człowieka. Macierzyństwo Maryi obejmuje każdego z nas. Otwierając 
się na plany Boże tak  jak Maryja, możemy stać się wielkim znakiem Boga na 
ziemi, ale najczęściej jest przeciwnie, tak jak Izrael, który zmarnował szansę, 
otrzymaną od Boga.  

„A jest brzemienna i woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia.” (Ap 12, 2). Już 
od momentu „fiat” jest brzemienna w wielkie plany Boże, które poprzez Jezu-
sa Chrystusa chcą zbawić cały świat. Ona cierpi, bo stale musi dorastać do 
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planów Bożych, umierać dla siebie. Chce nas rodzić dla Chrystusa. Każdy, kto 
powierzy się Jej opiece, zaufa Jej, może być pewien, że nie zginie, bo Ona 
prośbami swymi włada Miłosierdziem Pana, bo Ona w całej pełni podziela 
pragnienie Boga i Jej szczęście jest służenie Mu i otrzymała nieograniczone 
możliwości tego służenia w dziele ratowania i uświęcania każdego człowieka. 
Jest człowiekiem, a jednocześnie osobą, pogrążoną w Bogu bez reszty. Maryja 
spotyka człowieka z Bogiem i pozostaje na boku, ciesząc się szczęściem Syna i 
szczęściem człowieka. Wszyscy, którzy przedstawiają Maryję jako przeciwsta-
wienie Jezusa i jako kobietę ziemską, prostą, ograniczoną i nic nie rozumieją-
cą, działają pod wpływem sugestii szatana, który nienawidzi Maryi, ponieważ 
uważa, że ona zajęła miejsce, które on utracił. Jest to nieprawda, gdyż Maryja 
– człowiek, ustanowiona jest przez Boga ponad wszystkimi bytami duchowy-
mi, królową nieba i ziemi, i żaden z nich równać się z Nią nie może. Ona jest 
koroną ludzkości.  

„I inny znak ukazał się na 
niebie: oto wielki Smok barwy 
ognia, mający 7 głów i 10 rogów 
– a na głowach jego 7 diademów. 
I ogon jego zmiata trzecią część 
gwiazd nieba i rzucił je na zie-
mię.” (Ap12, 3-4a). Przez te 7 głów 
nalży rozumieć, że jest przeciwni-
kiem siedmiu sakramentów i Da-
rów Ducha św. Ale też ma 10 ro-
gów (róg – symbol mocy); jest 
przeciwnikiem dziesięciu przyka-
zań – dekalogu. 7 diademów 
oznacza odrzucenie drugiej tablicy 
dekalogu (7 przykazań dotyczą-
cych naszych relacji z bliźnimi). 
Popatrz, jaki jest ten drugi czło-
wiek, którego ty masz kochać – to jest 7 grzechów głównych, odpłać mu tym 
samym. Na razie jeszcze nie proponuje konfliktu Bogiem (pierwsza tablica – 3 
przykazania). „Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd”, tzn. że Antychryst 
przenika do Kościoła i chrześcijan, którzy powinni być gwiazdami na niebie i 
ku niebu wskazywać drogę, a nie są oddani całkowicie Bogu, a tylko w jakimś 
stopniu. Dużą część gwiazd – ludzi, ogon Smoka strąca na ziemię.  

„I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, po-
żreć Jej dziecię.” (Ap 12, 4b). Gdy w gronie Kościoła będzie duży procent ludzi 
żyjących pozorną miłością do Boga wtedy, gdy pojawią się nurty, które będzie 
rodzić Maryja razem z Duchem św., wtedy ci pozorni chrześcijanie będą mó-
wić na te nowe nurty: <po co?> – i zechcą pożreć jej dziecię. Będą wrogami 
wszystkiego tego, co nowe w Kościele, w imię wierności tradycji, uważając, że 
dotychczas wszystko było w porządku.  
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„I porodziła Syna - Mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł ró-

zgą żelazną.” (Ap 12, 5a). Z jednej strony jest to aluzja do urodzenia Jezusa 
Chrystusa, ale są w tym i głębsze treści: tu chodzi także o Ducha św., na co 
wskazuje to zdanie: „będzie pasł rózgą żelazną”, bo rózga żelazna odnosi się 
do Ducha św., a w stosunku do Jezusa Chrystusa używa się określenia: „Bara-
nek Boży” który nadłamanej trzciny nie złamie. W Synu, którego wydała na 
świat Maryja, jest również i Duch św., który poprzez człowieczeństwo Jezusa 
Chrystusa przychodzi do Kościoła. Maryja była Oblubienicą Ducha św. i Jego 
Mocą poczęła Jezusa. W epoce Ducha św. ów Mężczyzna wyjdzie na czoło i 
będzie pasł narody rózgą żelazną.  

„I zostało porwane Jej Dziecię do Boga, do Jego tronu.” (Ap 12, 5b). Tu 
jest wiele myśli. Dziecię musiało uciekać do Egiptu przed prześladowaniem ze 
strony Heroda (Uosobienie Smoka). Tu działał Dar Rady Ducha św., który 
prowadzi tych, którzy opierają się na Bogu poprzez swoje „fiat”. Jeśli mamy 
trudne sytuacje, w modlitwie prosimy Ducha św. o Dar Rady, a wszystkie na-
sze decyzje będą nadzwyczaj trafne, bo będą zgodne z wolą Tego, który jest 
Miłością. Wcześniej dziecię było pisane z małej litery (Ap 12, 4b) – tam cho-
dziło o nurty odradzające Kościół, które w epoce Ducha św. będą prześlado-
wane. Tutaj Dziecię – Duch św. przez dłuższy czas (około 2000 lat) historii 
jest niejako w ukryciu, (podobnie, jak Jezus w młodości do czasu rozpoczęcia 
nauczania ) – nie działa. Dopiero w naszych czasach stanie się „rózgą żela-
zną”.  

„A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez 
Boga, aby Ją tam żywiono przez 1260 dni” (Ap 12, 6). Po swoim „fiat” Maryja 
weszła w pustynię cierpienia: wielkim problemem była jej relacja z Józefem, 
który wg ówczesnego prawa, powinien dać Ją na ukamienowanie. To ich doj-
rzewanie – pozbycie się własnego rozumowania, wejście w ogromną pokorę, 
absolutne zawierzenie Bogu, uczyniło z nich wielkich w oczach Boga i to wiel-
kie cierpienie stało się wielkim szczęściem. To też jest katecheza dla nas, że 



- 67 - 
 

wszystko, co czyni Bóg, z zasady nas przerasta. Tak samo przyjęcie Mesjasza 
takiego, jakim był, tak bardzo przerosło naród wybrany. I wtedy, gdy nas hi-
storia przerasta, przyjmijmy pokorną postawę, oddając wszystko Bogu. Pu-
stynię Matka Najświętsza cierpiała przechodząc w swym życiu 7 boleści: za 
każdym razem mówiła „fiat” – jestem do dyspozycji. Po ośmiu dniach, zano-
sząc Jezusa do świątyni, Symeon uświadomił Jej, że od tego dnia On już nie 
jest jej, a Boga i całej ludzkości: „Oto Ten, który przeznaczony jest na upadek 
i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A 
Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.” (Łk 2, 
34a-35). I tu Matce Bożej pomaga Duch św. poprzez Dar Rozumu, który po-
rządkuje emocje, uczucia, które nie liczą się wobec planu Bożego. W życiu Ma-
ryi rodziły się te Dary, które już były opisane (Ap 5, 12). 12-letniego Jezusa w 
świątyni On, który niezmiernie kochał Rodziców, zadał im ten ból, by uświa-
domić im, że najważniejsze są plany Boże. Musimy być gotowi na wyrzeczenia 
dla realizacji planów Bożych i wtedy kieruje nami Dar Mądrości: eliminuje to, 
co mniej ważne (a przyjemniejsze), by przez wyrzeczenie osiągnąć większą 
wartość (np. celibat). Inną sceną Matki Bolesnej jest spotkanie Syna na Dro-
dze Krzyżowej, gdzie ona zdaje sobie sprawę, że On jest wzgardzony, przez 
wszystkich opuszczony i za wszelką cenę chce z Nim wejść w kontakt. I wy-
starczyły dwa spojrzenia żeby powiedzieć sobie : „tak trzeba” – i to jest Dar 
Umiejętności, czyli Dar Wiedzy spraw Bożych, że historia nie jest absurdem; 
jest nieraz ukryta niesławą, wzgardą, klęską, jest największym rodzeniem się 
świata do życia. W czasie przybijania Chrystusa do krzyża i Jego konania w 
Maryi zrodził się Dar Męstwa – to Dar dźwigania krzyża historii swojej i in-
nych obok siebie. Dar Pobożności zrodził się w momencie przebicia włócznią 
serca Jezusa Chrystusa. Była to pieczęć, że On umarł, a z boku Jego wypłynęła 
krew i woda, które obmyły nas, grzeszników. Chrystus zanurzył nas w swej 
Miłości. Bóg wydal swego Syna na tortury i śmierć, by uratować nas, grzeszni-
ków. Czy potrafi do nas dotrzeć ta wielka święta prawda? Kontemplacja tego 
zrodzi w nas Dar Pobożności, byśmy mogli nawiązać kontakt z Ojcem w głębi 
naszego wnętrza. Dar Bojaźni Bożej zrodził się w Maryi w momencie, gdy zo-
baczyła straszliwie okaleczone ciało swego Syna po zdjęciu Go z Krzyża. Wtedy 
zrozumiała, jak straszną rzeczą jest grzech, który doprowadził Jej Syna, Istotę 
niewinną, do takiego stanu. Te Dary Ducha św. Maryja zrodziła swoją wierno-
ścią i te Dary w Kościele stale rosną.  

„I nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowi mieli walczyć ze 
Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł i już 
się miejsce dla niego w niebie nie znalazło.” (Ap 12, 7-8). Jest to symbol 
wszystkich napaści i porażki złych duchów, które trwały i trwają od początku 
do końca świata. W tej walce zwycięzcą jest zawsze Bóg, którego reprezentuje 
tu św. Michał Archanioł.  
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„I został strącony wielki Smok, Wąż 
starodawny, który zwie się diabeł (oszczer-
ca) i szatan (przeciwnik) zwodzący całą 
zamieszkałą ziemię, został strącony na 
ziemię, a z nim jego aniołowie.” (Ap 12, 9). 
Wąż starodawny to kusiciel Ewy z Księgi 
Rodzaju. Maryja - druga Ewa, poprzez swo-
ją pokorę i całkowite oddanie się woli Bożej, 
odniesie zwycięstwo, co było już zapowie-
dziane w słowach: „Wprowadzam nieprzy-
jaźń między ciebie i niewiastę, między po-
tomstwo twoje i potomstwo jej. Ono zmiaż-
dży ci głowę, a ty zniszczysz jej piętę.” (Rdz 
3, 15).  

„I usłyszałem donośny głos, mówiący 
w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i 
królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci 
naszych został strącony, ten co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem na-
szym.” (Ap 12, 10). Radość z inicjacji Ducha św. jeszcze w stanie zaczątkowym. 
Tu jest powiedziane, że Antychryst stale przed Bogiem upomina się o tych, 
którzy żyją w grzechach, że oni do niego należą, bo realizują jego program. 
Chrystus nie oddaje tych ludzi, którzy są wewnątrz Kościoła, gdy widzi, że ja-
kieś nowe nurty mogą tych ludzi uratować. Nie sięga jeszcze po ból, cierpienie, 
Apokalipsę, bo liczy na stworzenie tzw. „świętej reszty”, która mogłaby prze-
mienić wszystkich innych (jak w przypadku Sodomy i Gomory, które mogły 
zostać uratowane, gdyby znalazło się w nich 10 sprawiedliwych).  

„A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadec-
twa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci.” (Ap 12, 11). Oni tzn. św. Fran-
ciszek i św. Klara jako typ wszystkich Świętych, którzy walczyli ze Smokiem 
wewnątrz Kościoła o czysty Kościół. Spożywając krew Baranka, stajemy się 
krewnymi Jezusa i On mówi: Oni są moi, bo są moimi krewnymi; są moi, bo 
przyznali się do Mnie tu na ziemi i nie umiłowali dusz swoich aż do śmierci. 
Nie są egoistami, pokonali barierę strach przed śmiercią (dzieło demona) i 
oddali całkowicie swe życie Zbawicielowi świata. Dopiero wtedy jest w nas 
prawdziwa wiara Abrahama, gdy oddamy z pełnym zaufaniem całą naszą hi-
storię Jezusowi i to oddanie będziemy stale ponawiać, ponieważ Chrystus 
szanuje naszą wolność, bo nie ma 
miłości bez wolności. Wtedy Chry-
stus w sercu naszym założy swoje 
królestwo, a chciałby także mieć w 
moim sercu swoje kapłaństwo, wte-
dy, gdy oddam Mu swoje życie za 
zbawienie świata. To jest szczyt 
uwolnienia się od egoizmu.  
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„Dlatego radujcie się niebiosa i jego mieszkańcy. Biada ziemi i biada 
morzu, bo zstąpił na was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że ma-
ło ma czasu.” (Ap 12, 12). Ponieważ jest „Święta Reszta", są tacy ludzie jak św. 
Franciszek, dzięki którym wiele ludzi może być zbawionych, dlatego radują się 
niebiosa i tym większym gniewem pała szatan.  

„A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię, począł ścigać Nie-
wiastę, która porodziła Mężczyznę.” (Ap 12, 13). Niewiasta – Maryja, w mo-
mencie Zwiastowania rodziła Kościół Jezusa Chrystusa. W tym przypadku po-
rodziła Mężczyznę –Ducha św.; uobecnia w Kościele swego Oblubieńca – Du-
cha św.  

„I dano Niewieście dwa skrzydła or-
ła wielkiego, by na pustynię leciała na 
swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez 
czas i czasy, i połowę czasu, z dala od 
Węża.” (Ap 12, 14). Duch św. daje Maryi 
– Kościołowi dwie reformy (dwa skrzy-
dła), o których była mowa w rozdz. 10: 1. 
Głód spraw Bożych u poszczególnych lu-
dzi, którzy otrzymują różne dary – chary-
zmaty. 2. Będą tworzyły się różne wspól-
noty, grupy ludzkie, nowe zakony, które będą chciały odrodzić Kościół. Na 
tych skrzydłach Maryja wznosi się ku niebu, a to wszystko dzieje się w jakimś 
określonym czasie, znanym jedynie Bogu.  

„A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby Ją rzeka 
uniosła." (Ap 12, 15). Tu chodzi o wszystkie nurty antymaryjne w Kościele i 
wewnątrz chrześcijaństwa, Szatan kusi, że jakże można zostawić tak Jezusa na 
boku, a czcić Jego Matkę. A nie można oddzielić Chrystusa od Maryi, która 
jest idealnym Kościołem – pokorna , oddana bez reszty Chrystusowi. I Kościół 
katolicki, w odróżnieniu od protestantów, zawsze otacza Maryję ogromną 
czcią, gdyż Chrystus kocha swoją Matkę bezgraniczną miłością tak jak Ona 
Jego i w tej Miłości są absolutnie zjednoczeni. A Ona czuje się Matką każdego 
z nas i wszystkich chce przyprowadzić do swego Syna.  

„I rozgniewał się Smok na Niewiastę i odszedł rozpocząć walkę z resztą 
Jej potomstwa, z tymi, którzy strzegą przykazań Boga i mają świadectwo 
Jezusa. I stanął na piasku nad brzegiem morza.” (Ap 12, 17-18). Ponieważ 
szatan nic nie wskórał na tych nowych nurtach, które Maryja stale rodziła i 
rodzi, dlatego ten duch świata zwrócił się w inną stronę – do tych, którzy nie 
żyją Kazaniem na Górze o miłości nieprzyjaciół, którzy uważają, że Miłość z 
Krzyża, miłość nieprzyjaciół jest nieżyciowa, że nie da się w ten sposób roz-
wiązywać spraw społeczno-politycznych. I dlatego stanął na piasku nad brze-
giem morza. Ci ludzie Kościoła będą szukać sprzymierzeńców wchodząc we 
współpracę z potęgami politycznymi, z duchem tego świata, który ma im za-
pewnić wygodne życie. Będą stać nad brzegiem morza (symbol chaosu, siedzi-
by demona) i pić truciznę demona: 3 pokusy szatańskie – mieć, móc, znaczyć. 
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Smok przekazuje władzę Bestii 

 

„I ujrzałem Bestią wychodzącą z morza, mającą 10 rogów i 7 głów, a na 
rogach jej 7 diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze.” (Ap 13, 1).  
Wcześniej, w rozdz. 12, Smok miał na głowach 7 diademów - to druga tablica 
dekalogu dotycząca bliźniego, co szatan proponuje nam zlekceważyć, ponie-
waż stosunkowo łatwo obrzydzić nam drugiego człowieka, który nas niszczy, 
gnębi i jest dla nas nieraz wielkim ciężarem, gdy jest zniewolony przez wielkie 
zło: grzech, egoizm, pychę. Jest więc wielka pokusa, by uciec od krzyża, który 
ma zbawić drugiego człowieka; ułatwić sobie chrześcijaństwo. Tymczasem 
Bóg w Krzyżu utożsami się z grzesznikiem. Teraz ten Smok wewnątrz Kościoła 
przeradza się w Bestię. Ktoś, kto pożąda ducha tego świata, jest martwy, bo 
nie czerpie nic z Boga. Skutkiem tego całkowicie od Niego odejdzie i odrzuci 
też pierwszą tablicę dekalogu – ma już teraz 10 diademów. Gdy ktoś swoje 
szczęście upatruje w wartościach tego świata, to z czasem okaże się, że Bóg nie 
jest mu potrzebny, nie są mu potrzebne praktyki religijne i, wbrew Bogu, za-
czyna sięgać po szczęście tego świata, Bóg zaczyna mu przeszkadzać. Sam de-
cyduje, co jest dobre, a co złe. Ci wielcy politycy jak Stalin, Hitler, czy Musso-
lini - wszyscy to ludzie ochrzczeni, a przeszli przez ten proces i stali się Bestią. 
Odrzucili Boga. „Imiona bluźniercze” - to znaczy, że my jesteśmy bogami, my 
decydujemy o wszystkim. Tacy ludzie, którzy mają rozum i wolną wolę, ale nie 
mają Boga w sercu, zamieniają się w istoty bardzo niebezpieczne – w Bestie 
pełne pychy i egoizmu.  

„Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej - jakby nie-
dźwiedzia, paszcza jej – jakby paszcza lwa, a Smok dał jej swą moc, swój 
tron i wielką władzę.” (Ap 
13, 2). Te bestie, nie liczące 
się z dekalogiem, dysponując 
władzą, są ogromnie niebez-
pieczne – jak najbardziej 
groźne zwierzęta. I to jest 
tragedia, gdy ludzie we-
wnątrz Kościoła, ochrzczeni, 
odrzucili po kolei obie tablice 
dekalogu, stając się wciele-
niem ducha ciemności – An-
tychrysta. Jako chrześcijanie 
nie sycą swego serca Bogiem, 
tylko odczuwają głód warto-
ści tego świata, mają 7 głów – 
7 grzechów głównych, wcho-
dzą we wspólnotę z władcami 
tego świata.  
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„I ujrzałem jedną z jej głów, jakby śmiertelnie ranioną, a rana jej śmier-
telna została uleczona.” (Ap 13, 3). Gdy istnieje taka współpraca pomiędzy 
potęgą polityczną i Kościołem, wewnątrz takiego państwa ludzie się jeszcze 
jakoś modlą, mają jeszcze jeden Dar Ducha św. – Dar Pobożności. I dlatego w 
czasach stalinowskich w krajach socjalistycznych (w tym w Polsce) tak bardzo 
usiłowano zabić dar pobożności. Ta rana powinna być śmiertelna, wiara w 
Boga powinna zadać śmierć każdemu demonicznemu ustrojowi, ale ponieważ 
ta pobożność (w Polsce) jest pobożnością czysto zewnętrzną, formalną, a nie 
otwarcie się na wszechmoc Boga, dlatego ta rana została uleczona (prawo do 
przerywania ciąży).  

„A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią.” (Ap 13, 3b). 
Takie potęgi polityczne jak Niemcy w czasach Hitlera, gdy obiecywał im pa-
nowanie nad światem, urzekły nawet chrześcijan, którzy gremialnie za nim 
poszli. Podobnie było w krajach socjalistycznych (w tym w Polsce), gdy wielu 
chrześcijan zapisywało się do partii, a w chrześcijańskiej Ameryce Południo-
wej filozofię św. Tomasza z Akwinu zastąpiono filozofią marksistowską – w 
podziwie wodzą wzrokiem za Bestią. Szatan mówi: Miłość z Krzyża to absurd, 
tu trzeba sprawiedliwości. Każdy ma swoją rację. I powstaje piekło na ziemi.  

„I pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii” (Ap 13, 4a). Aluzja do 
tego, że chrześcijańscy (z pozoru) królowie podbijali inne kraje, myśląc nie o 
Królestwie Bożym, ale żeby jak najwięcej narodów zniewolić dla siebie i po-
dziwiali, że król chrześcijański tak bardzo poszerza swoje państwo (Krzyżacy). 
Gdy Kościół sprzyjał takim państwom, z pozoru chrześcijańskim, to rewanżo-
wano się Kościołowi pokłonem za poparcie, bo władzę oddał Bestii.  

„I Bestii pokłon oddali, mówiąc: <któż jest podobny do Bestii i któż po-
trafi rozpocząć z nią walkę?>” (Ap 13, 4b). Patrząc na taką potęgę polityczną, 
na taką Bestię – byli zachwyceni; na ziemi mamy takiego wielkiego imperato-
ra, jesteśmy niepokonani. Bóg jest daleko w niebie, nie jest nam potrzebny. 
Któż jest podobny do Bestii?  Jest to aluzja do tego „Któż jak Bóg”.  

„I dano jej usta, mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej moż-
ność przetrwania czterdziestu dwóch miesięcy.” (Ap 13, 5). Takim bluźnier-
stwem był napis na pasach niemieckich żołnierzy „Got mit uns”. Tu także jest 
aluzja do czasów Konstantyna Wielkiego, gdy Konstantyn, który w gruncie 
rzeczy był poganinem, a Kościół wykorzystał do swoich celów politycznych, 
obsypał zaszczytami i biskupi, którzy dotychczas byli skromnymi, pokornymi 
sługami Chrystusa, nagle zostali obdarzeni tytułami, honorami, władzą i wte-
dy duch tego świata przenika do Kościoła i wiara chrześcijańska staje się wie-
dzą, a nie Mocą Bożą, I ci utytułowani władcy mówili rzeczy wielkie, że stwo-
rzą niebo na ziemi, że zniosą dekalog jako rzecz ograniczającą, przeszkadzają-
cą z korzystania z przyjemności tego świata. I w XIII wieku, za czasów św. 
Franciszka, ten Kościół został osądzony. Cały czas jest tu druzgocąca krytyka, 
jak niebezpieczne są kompromisy. I tak jak Duch św. (i Maryja) wstrząsnął 
Kościołem za czasów św. Franciszka, tak wstrząśnie również w przyszłości.  
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„Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić 
Jego Imieniu i Jego Przybytkowi, i mieszkańcom nieba. Potem dano jej 
wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym 
szczepem, ludem, językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą od-
dawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia 
świata w księdze życia zabitego Baranka.” (Ap 13, 6-8). Odnosi się to kla-
sycznie do czasów Hitlera i Stalina. Ci, którzy nie żyją Mądrością, Mocą, Miło-
ścią Baranka, Zbawiciela świata, ci oczywiście pójdą na współpracę. Ten kom-
promis stale istnieje. W Polsce też. 

 

Bestia druga, czyli Fałszywy Prorok na usługach pierwszego 

 

„Potem ujrzałem inną Bestię wycho-
dzącą z ziemi: miała 2 rogi, podobne do 
rogów Baranka, a mówiła jak Smok.” (Ap 
13, 11). Te 2 rogi to niestety hierarchia, 
księża i laikat, którzy nie są na służbie Mi-
łości z Krzyża, nie czerpią z Mocy i Mądro-
ści Baranka, a jedynie służą swoim namięt-
nościom, pożądając wartości tego świata i w 
gruncie rzeczy wewnętrznie są smokiem. Ta 
Bestia jest jeszcze bardziej niebezpieczna: 
zewnętrznie wygląda jak Baranek, a jak 
przemówi, to Smok. To jest największy 
dramat wewnątrz Kościoła. Ci, którzy cał-
kowicie odrzucili dekalog, wchodzą w 
przymierze z tym, który symbolicznie 
mieszka na dnie morza – z demonem. Tym 
razem wychodzi z ziemi, nie z nieba, nie z Ewangelii. W historii świata poja-
wia się dziwna mieszanina: na skutek połowiczności wewnątrz Kościoła kato-
lickiego powstaje Fałszywy Prorok, ktoś kto idzie w imieniu Boga Jahwe, a w 
rzeczywistości jest na służbie ducha tego świata, a nie proroka z Krzyża. Jeśli 
nie będziemy prorokami tej Miłości z Krzyża – automatycznie stajemy się fał-
szywymi prorokami. W mszach św. za Ojczyznę usiłuje się zmusić Boga do re-
alizacji naszych planów, jak gdyby Bogu historia wypadła z ręki – to dla Boga 
jest obelgą. Apokalipsa cały czas mówi, że wrogów zewnętrznych nie ma – oni 
są dani jako pokuta. I pierwotni chrześcijanie problemy społeczne rozwiązy-
wali w Duchu Bożym; ale nie trwało to długo – do czasów Konstantyna Wiel-
kiego. I później różne partykularne interesy brały górę nad rozwiązywaniem 
spraw społecznych w duchu Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego (np. 
film „Misja”); jeśli tylko w głębinach naszego wnętrza uczynimy pustynię, 
wówczas tam Bóg zaczyna budować swoje Królestwo. Największym dramatem 
Chrystusa jest to, że ludzie idą w imieniu Chrystusa, a wewnętrznie nie będą 
reprezentować Ducha Jezusa Chrystusa.  
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„I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje i sprawia, że ziemia i 
jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii.” (Ap 13, 12). Kościół, który nie 
jest na służbie Miłości Ukrzyżowanej, mimo woli robi to samo, co ta pierwsza 
Bestia – wysyca się wartościami tego świata, odstawiwszy radykalizm słowa 
Bożego, żeby nie tracić symbiozy z duchem tego świata. Mimo woli okłamują 
ludzi, że wszystko jest w porządku - tak jest w mszach św. za Ojczyznę, jeśli się 
nie mówi, że myśmy na to zasłużyli (choćby za te tysiące nienarodzonych dzie-
ci). W tym jest faryzeizm Kościoła, jego obłuda. To odstręcza ludzi od Kościo-
ła, że ukazujemy im Boga jako obłudnika.  

„Której rana śmiertelna została uleczona.” (Ap 13, 12b). Dar Pobożności, 
który stanowi dla Bestii śmiertelną ranę, jeśli się nie rozwija, jeśli tracimy 
kontakt z Bogiem, wówczas ta rana zostaje uleczona.  

„I czyni wielkie znaki, tak , że nawet każe ogniowi zstępować z nieba na 
ziemię na oczach ludzi.” (Ap 13, 13). Wielkie znaki, bo przekazuje tajemnicę 
słowa Bożego i Eucharystię (w momencie konsekracji zstępuje ogień (symbol 
Boga) na ziemię. Działają w imieniu Boga, ale w duchu tego świata, w duchu 
sprawiedliwości czysto ludzkiej, którą Chrystus zakwestionował w tajemnicy 
Krzyża. Sprawiedliwość jest budowaniem Wieży Babel, czymś nieosiągalnym, 
o ile człowiek nie odda się całkowicie na służbę tej Miłości z Krzyża. Ponieważ 
jest zło – musi być Miłość Ukrzyżowana.  

„I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które im dano uczynić przed Be-
stią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii.” (Ap 13,14a). 
Chodzi o władców katolickich, którzy służyli nie Chrystusowi, a sobie, a Ko-
ściół ich nie napominał, a współpracował. W Kościołach umieszczał portrety, 
epitafia itp.  

„Która otrzymała cios mieczem, a ożyła.” (Ap 13, 14b). Tu chodzi o zani-
kający Dar Pobożności.  

„I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił 
obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą po-
kłonu obrazowi Bestii.” (Ap 13, 15). Wchodząc w przymierze z panującymi 
Kościół otrzymywał od nich przywileje, majątki i wtedy usta Kościoła były za-
mknięte, bo jak można było urazić kogoś „który tyle dobrego robił dla Kościo-
ła”. W rezultacie Kościół poszedł na współpracę z panującymi i stał się nieuży-
teczny: był podobny do Baranka, nosi szaty Baranka, a służył Smokowi, trzem 
bożkom tego świata.  

„I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolni-
cy, otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt z nich nie może 
kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia, imienia Bestii, lub liczby jej imie-
nia.” (Ap 13, 16-17). To wyliczanie: mali i wielcy, bogaci i biedni itd. jest to to-
lerowanie podziałów wewnątrz Kościoła, a przecież wszyscy są zrównani w 
sercu Ojca. Chrystus zrównał wszystkich w tajemnicy Krzyża. I w pierwszych 
gminach chrześcijańskich wierni stosowali się do tego (Dz 2, 42-47; 4, 32-37), 
później zaczęły się tworzyć różne odłamy, herezje, sekty itp., a nade wszystko 
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hołdowanie duchowi tego świata doprowadziło do sytuacji, jaka jest obecnie w 
świecie. „Znamię na czoło” – symbol ludzkich myśli, na rękę – symbol działa-
nia, akcji. Potworzyły się różne odłamy, programy. Tu także osobno trzymał 
się neokatechumenat, osobno charyzmatycy itp. I jeśli w tych nowych nurtach 
są podziały, to niema w nich ducha Jezusa Chrystusa. Szatan troszczy się o to, 
by człowieka oderwać od kontaktu z Bogiem. Te różne akcje, programy tak ab-
sorbują, że coraz mniej czasu zostaje na modlitwę. Specjalistą od tempa w na-
szym życiu jest demon. Tam gdzie jest spokój, cisza, pokój. „Liczba jej imie-
nia” – liczy się tylko to, co myśmy zrobili dla Boga, a nie to, co On dla nas zro-
bił w Krzyżu. On zbawił świat, a my mamy pójść tylko na służbę tej Miłości 
Ukrzyżowanej, a nie sami zbawiać własnymi pomysłami. Trzeba tu Daru Mą-
drości, żebyśmy odrzucili wszystko, co jest zbędnym balastem. Maryja weszła 
w Dar Mądrości w momencie, gdy odnalazła 12-letniego Jezusa w świątyni: 
zrozumiała, że nie liczą się jej emocje, że liczy się tylko Ojciec Niebieski, by On 
odnalazł wszystkie swoje dzieci.  

„Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma ro-
zum, niech liczbę Bestii policzy: liczba to bo-
wiem człowieka. A liczba jego 666.” (Ap 13, 
18). Przez rozum rozumie się Słowo Boże. Kto 
ma rozum, rozumie, jaki procent wewnątrz 
Kościoła jest oddany na służbę Bestii (jest fał-
szywym prorokiem), a jaki na służbę Jezusowi. 
„Liczba to bowiem człowieka” – człowiek jest 
stworzony na obraz Boga i ma mieć 7 Darów 
Ducha św. Może mieć 7 Darów w 100 procentach i to jest liczba 700. Człowiek 
zamiast być pełnią Darów Ducha św. oddaje Bestii 666, czyli zostaje tylko 34. 
Taką szczeliną tylko może Duch św. promieniować swoją Łaską, swoją Mądro-
ścią. Resztę (666) wchłania duch tego świata. Pan chce, byśmy w swym życiu 
nie tolerowali połowiczności. W sprawach polityczno-społecznych jesteśmy 
wymagający: domagamy się całej prawdy (Katyń), gorzej, gdy sami mamy sta-
nąć w prawdzie, a Apokalipsa mówi, że prawda jest jedna, a jeśli traktujemy ją 
wybiórczo, to fałszujemy; np. w chórze jeden fałszywy głos może wszystko ze-
psuć, usterka w samochodzie może spowodować katastrofę. O ile nie oddaje-
my Chrystusowi wszystkiego na służbę, o tyle jesteśmy fałszywymi prorokami 
i Apokalipsa mówi nam, jak niedopuszczalne jest pół-, ćwierć- chrześcijań-
stwa. I trzeba sobie powiedzieć w swoim wnętrzu: jestem fałszywym proro-
kiem i wtedy dopiero On nas może uzdolnić, że przestaniemy być fałszywym 
prorokiem. Smok, Bestia i Fałszywy Prorok – razem dają pojęcie Antychrysta. 
Trójca imitująca Trójcę Świętą. O ile nie jest wszystko czyste, antychryst jest w 
każdym z nas. Gdyby człowiek przyjął owoc Zmartwychwstania, odbierałby 
700 promieni. Bóg jest światłością, ale my nie rozumiemy natury tego pro-
mieniowania. I w naszych czasach Duch św. daje ludziom różne charyzmaty, 
dary takie jak: rozpoznawanie chorób, leczenia itp. Duch św. wysyła stale do 
nas te 700 promieni, ale mamy w sobie coś ze Smoka, Bestii i Fałszywego Pro-
roka, i dociera do nas zaledwie 34 procent tych promieni. 
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Dziewiczy orszak Baranka 

 

„Potem ujrzałem, a oto Baranek stojący na Górze Syjon, a z nim 144 ty-
siące mających imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach.” (Ap 14, 1). 
Baranek idzie z tą niewielką „Resztą” (niewielka, znana tylko Bogu liczba, któ-
ra otworzyła się na pełnię promieniowania Bożego i mają Jego znak wypisany 
na czołach, tzn. w sferze myśli, bo kto myśli po Bożemu, wtedy pragnie i działa 
po Bożemu.  

„I usłyszałem z nieba głos, jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkie-
go gromu.” (Ap 14, 2a). Tu jest aluzja do daru modlitwy w językach. Każdemu 
z nas jest udzielany jakiś dar w sposób szczególny, niepowtarzalny, byśmy się 
czuli wyróżnieni, że w sercu Ojca jesteśmy wyróżnieni miłością wyłączną, ale 
jest to również rodzaj próby, czy nie grzeszymy pychą lub zazdrością i tymi 
darami mamy sobie nawzajem służyć. O tym też mówi św. Paweł w liście do 
Koryntian (1Kor 12) Wtedy stworzy się tajemnicze bogactwo (szum wielu 
wód) - wszyscy realizują tę Miłość z Krzyża: dla braci trzeba umierać każdego 
dnia; wtedy tę wspólnotę najbardziej zbawiają. Głos wielkiego gromu – wszy-
scy śpiewają jedną melodię: Miłość Ukrzyżowaną, ale na różne sposoby.  

„A głos, który usłyszałem brzmiał jak gdyby harfiarze uderzali w swe 
harfy i śpiewają jakby pieśń nową przed tronem.” (Ap 14, 2b-3a). Pieśń no-
wa to jest Miłość Ukrzyżowana, która zbawia świat. Nowe, w sensie biblijnym, 
to jest to samo co stwarzanie. Chrystus w Krzyżu ukazał, jak ze zła stwarza 
dobro i z nas chce uczynić podobnych stworzycieli, byśmy zło przetwarzali w 
dobro, jeśli będziemy z Nim w ustawicznym kontakcie, przeżywając swoją hi-
storię z Jego Miłością, Mądrością i Mocą z Krzyża. Wtedy całym swym życiem 
śpiewamy Chrystusowi nową pieśń, pieśń zbawiania świata.  

„I przed czterema Zwierzętami i przed Starcami, a nikt tej pieśni nie 
mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy wykupionych z zie-
mi.” (Ap 14, 3b). Tej pieśni chcą nas nauczyć Ewangelia i prorocy, a nauczą się 
ich stosunkowo nieliczni, ci co nie przylgnęli patologicznie do ziemi.  

„To ci, co z kobietami sią nie splamili, bo są dziewicami.” (Ap 14, 4a). Tu 
chodzi o grzech rozpusty, który jest w centrum świecznika, ale dziewicami są 
też ci, którzy żyją w małżeństwie i rodzą dzieci dla Boga, są na służbie Jezusa 
Chrystusa.  

„Ci, którzy Barankowi towarzyszą dokądkolwiek idzie; ci spośród ludzi 
zostali wykupieni dla Boga i dla Baranka, a w ustach ich kłamstwa nie zna-
leziono, są nienaganni.” (Ap 14, 4b-5). Ci, którzy przemyśleli skandal Krzyża, 
oni wszędzie towarzyszą Barankowi, Baranek im towarzyszy. Chrześcijanin 
nigdy nie przeżywa swego cierpienia samotnie, zawsze z nim cierpi Chrystus. 
Kłamstwem jest, gdy ktoś nazywa się chrześcijaninem, a w gruncie rzeczy ma 
swoje własne programy, namiętności, pomijając Boga. 
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Zapowiedź godziny sądu 

 

Będzie tu mowa o Darach Ducha św., które On chce nam dać, a które my 
blokujemy w sobie. To promieniowanie jest stale do nas wysyłane z Góry Sy-
jon, z tajemnicy Krzyża.  

„Potem ujrzałem innego anioła, lecącego przez środek nieba.” (Ap 14, 6). 
Dary Ducha św. przynoszą nam aniołowie. Tak jak 7 sakramentów jest zwią-
zanych z żywiołami materii (Ap 6 -konie itp.), tak Dary Ducha św. są związane 
z żywiołami ducha; są to aniołowie. Każdy z Darów Ducha św. jest pod opieką 
innego anioła. Angelus – posłany. Są oni do nas posyłani, aby nam służyć tym 
wszystkim, co Baranek zrodził i stale rodzi swoją Miłością z Krzyża. Dary Du-
cha św. są jak wiatr w żagle, który pomaga nam szybciej i pewniej płynąć w 
łodzi naszego życia. Jedne Dary Ducha św. udoskonalają nasz rozum, a inne 
naszą wolę. Rozum udoskonalany jest przez Dar Rozumu, Rady, Mądrości i 
Umiejętności. Wola przez Dar Bojaźni Bożej, Pobożności i Męstwa. Chrystus 
otrzymał Dary Ducha św. w czasie chrztu św. w Jordanie, gdy zgodził się być 
nośnikiem Bożej Miłości, a zrealizował ją zanurzając się w innej Rzece – w 
Krzyżu, by rzekę grzechów zamienić w rzekę Darów Ducha św., w rzekę sa-
kramentów, które wszystkie wypływają z Jego serca. Jeśli w Sakramencie 
Bierzmowania, który ma nas pasować niejako na rycerzy Jezusa Chrystusa, 
powierzymy Chrystusowi całe swoje życie i będziemy przeżywać historię tego 
świata w duchu Miłości Ukrzyżowanej, wtedy będą w nas realizować się 
wszystkie Dary Ducha św. I tak jak Sakramenty święte, tak samo Dary Ducha 
św. uzupełniają się nawzajem, naświetlają z różnych stron i służą tej jednej 
rzeczywistości: Miłości Ukrzyżowanej. W Chrystusie i Maryi realizowane były 
kolejno Dary Ducha św. Oboje proponują nam tę samą drogę realizowania 
tych Darów, pokonywania lęku przed śmiercią, byśmy w śmierci przeżyli apo-
geum naszego współ-zbawiania świata razem z Chrystusem. Gdy razem z 
Chrystusem będziemy wkraczać w sytuację przełomu, oczyszczenia i jakiś 
działań apokaliptycznych, wówczas będą się w nas rodziły Dary Ducha św. w 
pełni, w 100 procentach.  

„Mającego Dobrą Nowinę do obwieszczenia wśród tych, którzy siedzą 
na ziemi, wśród każdego szczepu, języka i ludu.” (Ap 14, 6b). Pierwszym ce-
lem Dobrej Nowiny – Ewangelii, jest wychowanie nas do tęsknoty do wyeli-
minowania grzechu, zła, byśmy rozumieli, że każdy nasz grzech głęboko rani 
Serce Ojca i dokłada cierpienia Jezusowi w Krzyżu, że ranimy tę Miłość, która 
jest naszym jedynym oparciem, która nas stworzyła, nieustannie stwarza i 
pragnie nas zawsze mieć przy sobie, by dać nam szczęście wieczne. Dar Bojaź-
ni Bożej ma nam uświadomić, jak wielkim nieszczęściem jest grzech.  

„Wołał on głosem donośnym: <Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, 
bo godzina sądu nadeszła. Oddajcie pokłon temu, co niebo uczynił i ziemię i 
morze i źródła wód>.” (Ap 14, 7). Dziś świat lekceważy sobie Dobrą Nowinę, 
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lekceważy Boga. Mamy zdać sobie sprawę z naszej sytuacji i ulęknąć się kon-
sekwencji, jakie wynikną z naszego postępowania. Rozmiary Apokalipsy będą 
tak wielkie, jak wielkie jest to odrzucenie i zignorowania Stwórcy – Boga.  

„A inny anioł, drugi, przyszedł w ślad mówiąc: <Upadł, upadł wielki 
Babilon, co winem zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie naro-
dy.>” (Ap 14, 8). Ten drugi anioł opiekuje się Darem Rozumu. By wyelimino-
wać wszelkie zło, nie wystarczy mieć pragnienie unikania grzechu, ale również 
trzeba wiedzieć (w oparciu o Dar Rozumu), co wyeliminować. Nasz ludzki ro-
zum jest niekompetentny, szuka własnych koncepcji, rozwiązań, posługując 
się emocjami, uczuciami, które są zagrożeniem dla tego, żeby wszystko w na-
szym życiu było na służbie tego Daru Rozumu, którego chce nam udzielić 
Duch św. Dar Rozumu ma nam służyć, byśmy umieli realizować plany Boże. 
Istnieje dużo egoistycznej, nierozumnej, głupiej miłości, która przeszkadza 
nam, byśmy weszli w Dar Rozumu. Wchodząc w Dar Rozumu poszerzamy na-
szą miłość o świat, o zbawienie całego świata. Dar Rozumu daje nam poznanie 
pewnych wartości i wtedy wola ich łaknie, pragnie, ma głód tych wartości. 
Drugi anioł „przyszedł w ślad”, tzn., że Dar Rozumu jest komplementarny, 
uzupełnia Dar Bojaźni Bożej. Niestety ten Dar jest także marnowany. Kościół 
w świecie odpowiedzialny za to, by stać się Nową Jerozolimą, przypomina ra-
czej Babilon, gdzie budujemy wieżę Babel, posługując się każdy własnym ro-
zumem na służbie swego egoizmu, a nie podłączając się pod Dar Rozumu. 
Nierząd to cudzołóstwo z demonem, z duchem tego świata. Jeśli Kościół nie 
reprezentuje swą postawą, swym życiem ducha Jezusa Chrystusa Ukrzyżowa-
nego, to „winem zapalczywości swego nierządu poi wszystkie narody”.  
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„A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc 
donośnym głosem: <Jeśli kto wielbi Bestię i obraz jej i bie-
rze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie 
pić wino zapalczywości Boga, przygotowane, nierozcień-
czone w kielichu Jego gniewu i będzie katowany ogniem i 
siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka.” (Ap 14, 
9-10). Tu mowa o Darze Mądrości, który jest też Darem 
uzupełniającym dwa poprzednie. Dar Mądrości ma nam 
pomagać w odrzucaniu rzeczy zbędnych. Bóg nieustannie 
proponuje nam coś nowego, historia zbawienia jest w nieustannej ewolucji. 
Trzeba umieć eliminować rzeczy stare i otwierać się na nowe. To niesie w so-
bie nieraz „umieranie”, wyrzeczenie się pewnej wygody. Można przyrównać, 
że artysta rzeźbiarz ma taki dar, który pozwala mu z kamiennej bryły odrzucić 
zbędne odłamki, by powstała piękna rzeźba. Dar Mądrości ma to stale robić w 
naszym życiu. Jeśli Dar Rozumu pokazywał nam pewną wartość, to Dar Mą-
drości mówi, że należy żyć tą wartością – jest to głębsze poznanie. Jan Apostoł 
mówi: „Kto nie miłuje, nie zna Boga.” (1 J 4, 8a). Boga poznaje się miłując, i 
miłując Go, i miłując Go w drugim człowieku. On uobecnia się w nas wtedy, 
gdy zaczynamy żyć Jego wolą. Co innego jest słyszeć, widzieć, a co innego spo-
żyć i samemu się o tym przekonać. Mądrość to jest to głębsze poznanie, prze-
życie. Dopiero, kiedy będziemy autentycznie żyć w duchu Jezusa Chrystusa, 
odrzucając katechezę szatana, który nieustannie nas straszy: ileż to stracimy 
oddając wszystko tej Miłości, że to nas zabije; wtedy przekonamy się, że to nas 
nie zabija, a rodzi i daje poczucie szczęścia. Św. Franciszek jest przykładem 
tego, jak wielkie szczęście wewnętrzne człowiek może osiągnąć, oddając 
wszystko na służbę Miłości Ukrzyżowanej. On, przeżywając wielkie cierpienia 
fizyczne, pisze hymn o stworzeniu świata, pełen miłości, gdzie czuje się roz-
pierające go szczęście. Jedynym jego cierpieniem było to, że Miłość z Krzyża 
Jezusa Chrystusa nie jest kochana, nie jest rozumiana, że brak ludzi, którzy 
roznosiliby ją po świecie. On rozumiał, jak wielkie cierpienie przeżywa Chry-
stus, gdy ludzie lekceważą, odrzucają Jego Miłość, nie są w stanie wyrzec się 
tych trzech pokus tego świata.  

„A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają odpoczynku 
we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu i ten, co bierze znamię jej imie-
nia.” (Ap 14, 11). Jeśli nie jesteśmy na służbie Miłości Ukrzyżowanej, to słu-
żymy i czcimy Bestię oraz jej obraz (telewizja). „Bierze sobie znamię na czoło i 
na rękę”, tzn. wysila się, żeby poznać, przestudiować (na czoło), by zacząć 
działać (na rękę). A Chrystus z Krzyża pyta: gdzie moja Mądrość? Ci wszyscy 
„będą pić wino zapalczywości Boga”. Ci, którym będą imponować zaszczyty, 
honory, tytuły, władza, a przypomnienia o Krzyżu jako istocie chrześcijaństwa 
będą traktowali jako przeżytek historii, nieważny w dzisiejszym świecie peł-
nym brutalnego rozpychania się. Ci wszyscy będą ponosić konsekwencję swe-
go postępowania. Dym symbolizuje piekło w odróżnieniu od kadzidła, którym 
są modlitwy, prośby, żal doskonały. Natomiast dym truje, niesie czad, bluź-
nierstwo, złorzeczenie Bogu.  
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„I usłyszałem głos, który z nieba mówił: Błogosławieni, którzy w Panu 
umierają – już teraz. Zaiste mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, 
bo idą wraz z nimi ich czyny.” (Ap 14, 13). Ci, którzy duchu Krzyża przeżywają 
swoją historię już teraz – oni będą mieli zapłatę w niebie. 

 

Żniwo i winobranie 

 

„Potem ujrzałem, a oto biały obłok – a Siedzący na obłoku, podobny do 
Syna Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie, a w ręku ostry sierp.” (Ap 
14, 14). Obłok jest symbolem głębokiego życia wewnętrznego, ustawicznego 
zjednoczenia z Bogiem, z Jego wolą, z Jego Miłością. Tu będzie omawiany Dar 
Rady, czyli Dar Roztropności. Dar Rady ma udoskonalić naszą dobrą wolę 
realizacji Ewangelii, ma nas nauczyć prawdziwego kultu Boga. Znając Ewan-
gelię i mając dobrą wolę, też nie zawsze wiemy, jak postąpić. Chrystus dla jed-
nych był łagodny (złoty wieniec), dla tych, którzy mieli poczucie grzechu, a 
surowy dla innych, którzy byli pyszni, pewni swojej doskonałości, jak faryzeu-
sze (ostry sierp). Sierp jest symbolem żniwa, sądu, eliminowania zła. Gdy nie 
wiemy, jak postąpić, prosimy Ducha św. o Dar Rady. Wówczas wszystkie na-
sze kroki będą prawidłowe, zgodne z Ewangelią i człowiek jest jak obłok, ode-
rwany od ziemi i jest znakiem Boga.  

„I wyszedł inny anioł ze świątyni, wołając głosem donośnym do Siedzą-
cego na obłoku: <Zapuść swój sierp i żniwa dokonaj, bo przyszła już pora 
dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo do ziemi.> A Siedzący na obłoku rzucił 
swój sierp i ziemia została zżęta.” (Ap 14, 15-16). Tu chodzi o Dar Pobożności, 
czyli Pietyzmu. Ten anioł przychodzi ze świątyni, tzn. z najgłębszej natury Bo-
ga, by z nas uczynić świątynię Boga. Dla Boga ważne są świątynie naszych 
serc, nie te kamienne. Jeśli będziemy mieć Dar Pobożności, wówczas nasze 
wnętrze stanie się świątynią Boga, cała Trójca św. w nas zamieszka, nasza 
modlitwa będzie jedną wielką adoracją Boga, będziemy mieć głód modlitwy, 
poczujemy się bezpiecznie w ramionach Ojca, a w każdym człowieku będzie-
my widzieć brata. Gdy utracimy Dar Pobożności, nasze życie wewnętrzne bę-
dzie jak uschły badyl, który należy wyciąć; ta ludzka egzystencja jest już bez 
wartości.  

„I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie i on miał ostry 
sierp.” (Ap 14, 17). Tu chodzi o Dar Umiejętności albo wiedzy, która sprawia, 
że człowiek ma instynkt Boży w tej dziedzinie, którą się zajmuje. To jest coś 
więcej niż wiedza książkowa. Chrystus posługując się przypowieściami potrafił 
wyrazić nam rzeczy niepoznawalne (objawienie Boże) przez to, co jest dla nas 
zrozumiałe, poznawalne. Dzieci mają Dar Umiejętności, ponieważ dziecko nie 
czuje się skrzywdzone statusem społecznym, bo wszystko, co mu potrzeba, ma 
od swoich rodziców. Wchodząc w taką postawę, będziemy mieć Dar Umiejęt-
ności. Anioł miał ostry sierp, żeby wyeliminować naszą fałszywą dorosłość. 
Ten Dar Umiejętności nie każdemu jest dany w równym stopniu, ale każdy 
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będzie rozliczany z tego, co otrzymał. Im większe będzie mieć wtajemniczenie 
w plany Boże, tym będą większe wymagania.  

„I wyszedł inny anioł od ołtarza mający władzę nad ogniem i donośnie 
zawołał do mającego ostry sierp: <poobcinaj grona winorośli ziemi, bo ja-
gody już dojrzały.> I rzucił anioł swój sierp na ziemię i obrał z gron winorośl 
ziemi i wrzucił je do tłoczni Bożego gniewu – ogromnej. I wydeptano tłocznię 
poza miastem, a z tłoczni krew wytrysnęła, aż po wędzidła koni na 1600 
stadiów.” (Ap 14, 18-20). Ten Dar dotyczy Daru Męstwa. Ołtarzem w symboli-
styce Nowego Testamentu jest Krzyż. Jezus Chrystus zrealizował w Krzyżu 
Dar Męstwa, dar Mocy w przeciwieństwach, by gwałtem nie sprzeciwiać się 
złu, żeby nie sięgać po sprawiedliwość, a po Miłość i dlatego zaistniała Tajem-
nica Zbawienia. To jest punkt kulminacyjny, największy z Darów i ten Dar 
proponowany jest kapłanom i tym wszystkim, którzy chcą uczestniczyć w ka-
płaństwie Jezusa Chrystusa. Tu jest nawiązania do słów Chrystusa z Ewangelii 
św. Jana: „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, 
a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity” (J 15, 5). Winorośl czerpie z gleby, wo-
dy, z powietrza i przemienia tym tajemniczym pierwiastkiem, zwanym życiem 
winorośli - w wino. Chrześcijanin powinien być gotowy, by z niego, jak z wi-
nogron, wyciskano sok, z którego powstaje wino. Dar Męstwa ma go uzdolnić 
do tego, by wziął udział w kapłaństwie Jezusa. I jeśli historia z nas nie wyciska 
wina, tylko jakieś męty, tzn. że nie ma w nas Daru Męstwa. Duch św. mówi, że 
trzeba już skończyć z historią Kościoła jako Gniewu Bożego. Ta tłocznia – 
Apokalipsa, że wyciśnie wino zbawiające świat lub złorzeczenie Bogu. „Wy-
deptano tłocznię poza miastem” – poza miastem wykonywano wyroki. Z 
Chrystusa na Golgocie wyciśnięto wino zbawiające świat. „1600 stadiów” – 
liczba symboliczna (teren w przybliżeniu równy Palestynie) Kościoła, który 
miał być ziemią świętą, winnicą Bożą, gdzie rodziło się wino zbawiające świat. 
Niestety Kościół nie był tą winnicą i musi ponieść tego konsekwencje. 

 

Hymn Mojżesza i Baranka 

 

„I ujrzałem na niebie znak inny – wielki i godzien podziwu: siedmiu 
aniołów trzymających siedem plag, tych ostatecznych, bo w nich się dopełnił 
gniew Boga.” (Ap 15, 1). Niebo jest pełne podziwu ze względu na wydarzenia 
apokaliptyczne, które będą w naszych czasach – aluzja do wyprowadzenia z 
Egiptu, do stworzenia czegoś innego poprzez plagi. Tym razem będą to plagi 
ostateczne.  

„I ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem.” (Ap 15, 2a). W 
Morzu Czerwonym zginęła potęga faraona, w wodach potopu zatopieni byli 
grzesznicy, stąd morze jest symbolem miejsca, gdzie zginął przeciwnik planów 
Bożych. Morze szklane jest pojęciem czyśćca, coś, co nas oddziela od Boga, ale 
daje nadzieję oczyszczenia i dotarcia prawdy o Bogu. Ogień będzie oczyszczał.  
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„I tych, co zwyciężają Bestię i jej obraz, i liczbę jej imienia, stojących nad 
morzem szklanym.” (Ap 15, 15b). Ta „Święta Reszta”, ci, którzy żyją Darami 
Ducha św., stoją na brzegu i w czasie Apokalipsy nie będą tam, gdzie plagi bę-
dą zatapiały tych wszystkich, którzy byli nie na służbie Chrystusa, tylko ducha 
tego świata. To ci, którzy nie poszli na współpracę z Bestią. Oni są tak oczysz-
czeni Darami Ducha św. że im czyściec nie jest potrzebny, ani na ziemi, ani po 
śmierci. Tu Bestia jest w tym znaczeniu, że są to ludzie z zewnątrz Kościoła, 
którzy odrzucili obie tablice dekalogu i żyli duchem tego świata – uobecnili w 
sobie obraz Bestii.  

„Mających harfy Boże. A taką pieśń śpiewają Mojżesza, sługi Bożego i 
pieśń Baranka.” (Ap 15, 2c-3a). Oni tak jak Izraelici po przejściu przez Morze 
Czerwone śpiewali hymn na cześć Boga Jahwe (pieśń Mojżesza), tak po Apo-
kalipsie będą śpiewać pieśń dziękczynną Baranka, którym w epoce Ducha św. 
jest Duch św.  

„Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu. Panie Boże wszechwładny! 
Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów! Któżby się nie bał, 
o Panie i Twego imienia nie uczcił?. Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą 
wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne 
Twoje wyroki.” (Ap 15, 3b-4). Wypełnieni Darami Ducha św. mają takie ro-
zumienie historii: wiedzą, że Kościół i świat tak uwikłał się w ducha tego świa-
ta, że jedynym ratunkiem jest oczyszczenie poprzez Apokalipsę, za którą wiel-
bią swego Pana. 

 

Wizja siedmiu czasz i siedmiu plag 

 

To szklane morze nieporozumień między ludźmi i Bogiem można wyczer-
pać czaszami. Przez te czasze rozumie sią działanie oczyszczające Ducha św. w 
Jego epoce. Czasze to Dary Ducha św. On tymi czaszami będzie próbował 
oczyszczać morze nieporozumień między nami, a Dziełem Jezusa Chrystusa – 
morze czyśćca tu na ziemi.  

„Potem ujrzałem: w niebie została otwarta świątynia Przybytku Świa-
dectwa i ze świątyni wyszło 7 aniołów, mających 7 plag.” (Ap 15, 5-6a). 
Świątynia Przybytku Świadectwa to jest człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, 
a także Jego Matki, którzy idealnie zrealizowali fakt, że człowiek jest stworzo-
ny na obraz i podobieństwo Boga. Bóg pragnie w człowieku zbudować swój 
przybytek, żeby dawał na tej ziemi świadectwo, kim naprawdę jest Bóg.  

„I ze świątyni wyszło siedmiu aniołów, mających siedem plag, odzia-
nych w czysty, lśniący len, przepasanych na piersiach złotymi pasami.” (Ap 
15, 6). Tych 7 aniołów ma zniszczyć (podobnie jak w Egipcie) 7 grzechów 
głównych, 7 wcieleń złego ducha, aby resztę ocalić i wyprowadzić jako inicja-
cję nowej epoki (odzianych w czysty, lśniący len). "Przepasanych złotymi pa-
sami" – to znaczy, że służą Chrystusowi – Królowi.  
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„I jedno z czterech Zwierząt podało 
siedmiu aniołom siedem czasz złotych peł-
nych gniewu Boga żyjącego na wieki wie-
ków.” (Ap 15, 7). Tu chodzi o Jana Ewangeli-
stę, który w Apokalipsie zapowiada działanie 
oczyszczające. Żyjący, tzn. nieustannie czu-
wający nad naszą historią; czujący cały świat, 
jako swój organizm.  

„A świątynia napełniła się dymem od 
chwały Boga i Jego potęg, i nikt nie mógł 
wejść do świątyni, aż się spełniło siedem 
plag siedmiu aniołów.” (Ap 15, 8). Świątynia 
w tym przypadku oznacza niebo, że w tych 
działaniach apokaliptycznych będzie brało 
udział również całe niebo. Chwała Boga bę-
dzie przesłonięta (dymem) Jego Sprawiedliwością. Dym sprawia, że nie widzi 
się słońca, nie widzi się wspaniałości, piękna, Miłości Boga. Nie widzą go lu-
dzie, którzy żyją w duchu tego świata i którzy sami ten dym wytworzyli. I nikt 
nie mógł wejść do nieba, wejść w prawdę o Bogu jako Miłości miłosiernej. Po-
szczególne czasze gniewu Bożego wylewają się na składniki kosmosu: ziemię, 
morze, rzeki i źródła, słońce, powietrze, ale dotykają ludzi.  

„Potem posłyszałem donośny głos ze świątyni, mówiący do 7 aniołów: 
<Idźcie i wylejcie 7 czasz gniewu Bożego na ziemię.>” (Ap 16, 1). Jezus Chry-
stus jest idealną świątynią, także Maryja jako idealny Kościół. ‘Idźcie’… to 
znaczy, uczcie o siedmiu Darach Ducha św. poprzez ukazanie konsekwencji 
ich lekceważenia. Pierwszym Darem był Dar Bojaźni Bożej, który miał wyeli-
minować lekceważenie dekalogu, Boga, tej Miłości z Krzyża.  

„Wylał swą czaszę na ziemię, a wrzód złośliwy, bolesny wystąpił na lu-
dziach, co mają znamię Bestii i na tych, co wielbią jej obraz.” (Ap 16, 2). Sa-
kramenty i Dary Ducha św. współbrzmią ze sobą. Tu jest mowa o sakramencie 
Chrztu św. i Darze Bojaźni Bożej. Gdy ktoś żyje sakramentem Chrztu św., 
wtedy stoi na twardym gruncie, na ziemi. Gdy człowiek nie żyje Darem Bojaź-
ni Bożej, lekceważy Boga, wtedy zaczyna żyć wartościami tego świata: bogac-
twem, użyciem, trzema pokusami szatańskimi; jego wnętrze zamienia się w 
wielki wrzód siedmiu grzechów głównych, owrzodzenie egoizmem, pychą, 
głupotą. Wtedy nosi na sobie znamię Bestii zamiast znamienia chrztu św. i 
bierzmowania Darami Ducha św. – jest pozornym chrześcijaninem, bo w rze-
czywistości służy duchowi tego świata Jest to jeden typ czyśćca, że człowiek 
cierpi z powodu braku Bojaźni Bożej.  

„A drugi wylał swą czaszę na morze: i stało się ono krwią, jakby zmar-
łego i każda z istot żywych poniosła śmierć – te, które są w morzu.” (Ap 16, 
3). Tu nawiązanie do sakramentu bierzmowania, który może nas zanurzyć w 
morzu Darów Ducha św., może nas ustrzec przed zanurzeniem w morzu poto-
pu siedmiu grzechów głównych. Pomaga nam w tym Dar Rozumu, który ma 
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nam ułatwić zrozumienie Objawienia Bożego, planu Bożego. Jeśli opierać bę-
dziemy się jedynie na własnym rozumie, a nie otworzymy się na Dar Rozumu, 
wówczas będziemy nieszczęśliwi, nasze życie zamieni się w ogrom cierpień, 
zła, krwi: będziemy szukać różnych form zaspokojenia głodu naszego wnętrza 
i ucieczki od swego wnętrza w alkohol, narkotyki, użycie itp.  

„A trzeci anioł wylał swą czaszę na rzeki i źródła wód: i stały się krwią. I 
usłyszałem anioła wód, mówiącego: Ty jesteś sprawiedliwy, który jesteś, 
który byłeś, o Święty, że tak osądziłeś. Ponieważ wylali krew świętych i pro-
roków, krew również pić im dałeś. Godni są tego.” (Ap 16, 5-6) Trzecim Da-
rem jest Dar Mądrości. Są dwie istotne części tego Daru 1. Odrzucenie tego 
wszystkiego, co jest przeszkodą do otworzenia się na dobro wieczne, absolut-
ne: wyrzeczenie się pewnych wartości, by osiągnąć nieporównywanie większe 
wartości. 2. Życie w zjednoczeniu z Ojcem, Synem i Duchem św. Wówczas je-
steśmy w swoim wnętrzu podłączeni pod wody życia. Jeżeli odrzucamy Dar 
Mądrości, nie potrafimy wyeliminować pewnych rzeczy, tego wszystkiego, co 
się sprzeciwia się Miłości, wówczas takie życie zmienia się w źródło wód zatru-
tych duchem tego świata. Nieustannie anioł Ducha św. przypomina nam 
(usłyszałem anioła wód mówiącego), jak mamy przeżywać działania apoka-
liptyczne. Wszystko, co się dzieje w historii jest święte.  

„I usłyszałem, jak mówił ołtarz: <Tak, Panie Boże Wszechwładny, 
prawdziwe są Twoje wyroki i sprawiedliwe.>” (Ap 16, 7). Tym ołtarzem jest 
Chrystus – szczyt Daru Mądrości, gdyż miał ducha całkowitego wyrzeczenia 
się nawet własnego życia i dobrego imienia, by w Krzyżu i Zmartwychwstaniu 
uobecniła się Miłość Ojca.  

„A czwarty wylał swą czaszę na słońce i dano mu władzę dotknąć 
ogniem ludzi. I ludzie zostali dotknięci wielkim upałem i bluźnili Imieniu Bo-
ga, który ma moc nad tymi plagami, a nie nawrócili się, by oddać Mu chwa-
łę.” (Ap 16, 8-9). Czwarty dar, Rady, ma nas nauczyć takiego przeżywania 
chrześcijaństwa, by wszystko w naszym życiu było po myśli Bożej, żebyśmy już 
stali się słońcem. Niestety ludzie słuchają rad szatana, że sami sobie rozwią-
żemy wszystkie problemy. I ludzie zostali dotknięci upałem, upałem głupoty. 
Bluźnili, to znaczy, że Boga obwiniali za zło, które ich spotyka, a nie nawrócili 
się na skutek działań apokaliptycznych.  

„A piąty wylał swą czaszę na tron Bestii i w jej królestwie nastały ciem-
ności, a ludzie z bólu gryźli języki i Bogu z nieba bluźnili za swoje bóle i 
wrzody, ale od czynów swoich się nie odwrócili.” (Ap 16,10-11). Tu chodzi o 
Dar Pobożności, o odkryciu w swoim wnętrzu prawdy o Ojcu, o oddanie Mu w 
zaufaniu całej swojej historii. Jeśli czcimy nie Ojca, a Bestię (odrzucając deka-
log), to w naszym wnętrzu panują ciemności - wszystkie formy egoizmu. Za-
miast głodu Boga, mamy nigdy nienasycony głód wartości tego świata, co 
sprawia nam ból i cierpienie, za co obwiniamy Boga – tu jest tajemnica grze-
chu przeciw Duchowi św.  

„A szósty wylał swą czaszę na rzekę wielką Eufrat. A wyschła woda, by 
dla królów ze wschodu słońca droga stanęła otworem.” (Ap 16, 12). Tu jest 
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nawiązanie do faktu historycznego, gdy Cyrus zdobył Babilon, gdy przy pomo-
cy tamy odwrócili rzekę Eufrat i suchym korytem wszedł do miasta. Tu chodzi 
o Dar Umiejętności, który jest porównywany do rzeki Eufrat. Jeśli nasze wnę-
trze będzie nawadniane Darem Umiejętności, to nie stanie się łupem demona.  

„I ujrzałem wychodzące z paszczy 
Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszy-
wego Proroka trzy duchy nieczyste, jak-
by ropuchy, a są to duchy czyniące zna-
ki - demony, które wychodzą ku królom 
całej zamieszkałej ziemi, by ich zgroma-
dzić na wojnę w wielkim dniu wszech-
mogącego Boga” (Ap 16, 13-14). Gdy nie 
żyjemy Darem Umiejętności, to łatwo 
nas zwodzi demon tym, że jesteśmy 
świetni, samowystarczalni. Smok to we-
wnątrz Kościoła ci chrześcijanie, którzy 
nie żyją Duchem Bożym, a duchem tego 
świata, wciąż nienasyconego. Fałszywy 
prorok to Kościół, gdy nie jest prorokiem 
uobecniającym Bożą Miłość Jezusa Chry-
stusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwsta-
łego, wtedy fałszuje nauką Chrystusa. 
Niepostrzeżenie do Kościoła wślizgnęły się 3 ropuchy, duchy nieczyste, które 
rechocą, czynią wielkie znaki, wielkie obietnice, używają wiele słów, propa-
gandy, przedstawiają różne plany uzdrowienia sytuacji społeczno-politycznej 
itp. I Kościół jako Fałszywy Prorok zaczyna współbrzmieć z tym urządzaniem 
doczesnej Ojczyzny. I w Kościele mnożą się programy, sympozja, referaty, 
zjazdy, dyplomy itp., a to wszystko to są ropuchy, które mielą puste słowa, 
zamiast otworzyć się na Dary Ducha św., które nawodnią te nieużytki. A 
wszystko tutaj jest względne. Te doczesne ojczyzny o tyle są warte, o ile służą 
tej prawdziwej Ojczyźnie, do której wejdziemy poprzez śmierć.  

„Oto przyjdę jak złodziej: Błogosławiony, który czuwa i strzeże swych 
szat, by nago nie chodzić i by sromoty jego nie widziano.” (Ap 16, 15). Jeśli 
nie będziemy żyć Darem Umiejętności, to Duch św. przyjdzie jak złodziej. Je-
zus Chrystus jako Mesjasz przyszedł jak złodziej (niespodziewanie), bo trudno 
było uwierzyć w Mesjasza, który był cieślą z Nazaretu, by zabrać Izraelitom te 
3 pokusy szatańskie; tych trzech bożków (bogactwo, władza, znaczenie) . ‘Któ-
ry czuwa’ – to ten, który ma uporządkowane wnętrze w oparciu o Księgi Na-
tchnione. ‘Szaty’ – chodzi o szaty kapłańskie. W czasie Apokalipsy Kościół bę-
dzie chodził nago w całej swej prawdzie.  

„I zgromadziły ich na miejsce zwane po hebrajsku Har-Magedon.” (Ap 
16, 16). Jest to miejsce – symbol, gdzie Izrael pokonał Kananejczyków i wziął 
w posiadanie ziemię Obietnicy Palestynę. Bóg poprzez Apokalipsę wyda walkę 
i unicestwi 7 grzechów głównych, tak jak kiedyś zwyciężył te 7 narodów.  
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„Siódmy wylał swą czaszę w powietrze, a ze świątyni, od tronu dobył się 
donośny głos , mówiący: <stało się.>” (Ap,16,17). Siódmy Dar to Dar Męstwa. 
Jeśli ktoś żyje Darem Męstwa, to unosi się w powietrzu ponad wszelkimi prze-
szkodami. Dar ten dotyczy kapłanów i tych chrześcijan, który są powołani do 
udziału w kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Szczyt Daru Męstwa miał Chrystus, 
który w Krzyżu wzbił się wysoko, gdzie nie napotkał już żadnej przeszkody i 
zrealizował dekalog - prawo miłości i wypowiedział, konając: „stało się”.  

„I nastąpiły błyskawice i głosy, i gromy, i nastąpiło wielkie trzęsienie 
ziemi, jakiego nie było, odkąd jest człowiek na ziemi: takie trzęsienie ziemi, 
tak wielkie”. (Ap 16, 18). Kapłani i chrześcijanie, którzy nie żyli logiką Krzyża, 
Darem Męstwa z Krzyża, nie chcieli stosować wyrzeczenia, samozaparcia, 
śmierci przez logikę Krzyża, oszczędzali siebie, to nie będą ich oszczędzały 
konsekwencje grzechów.  

„I wielkie miasto rozpadło się na trzy części i miasta pogan runęły. I 
wspomniał Bóg na wielki Babilon, by mu dać kielich wina - gniewu zapal-
czywości swej”. (Ap 16, 19). Przez Wielkie Miasto należy rozumieć Nowe Je-
ruzalem, czyli Rzym i Włochy. Włochy będą ukarane w szczególny sposób, 
gdyż żyją z Chrystusa, a nie Chrystusem. Poganie to ci, którzy poznali prawdę 
o Bogu i nie żyją nią. Zło przenika także do wnętrza Watykanu i staje się wtedy 
Wielkim Babilonem, bo występuje w imieniu Boga i wtedy cieszy się immuni-
tetem nietykalności.  

„I pierzchła każda wyspa i gór już nie znaleziono. I grad ogromny o wa-
dze jakby talentu spadł z nieba na ludzi. A ludzie bluźnili Bogu za plagę gra-
du, bo plaga jego jest bardzo wielka.” (Ap 16, 20-21). 

 

 

KARA NA WIELKI BABILON 

Wielka Nierządnica 

 

Tu jest rachunek sumienia, który Apokalipsa robi Kościołowi, ale także 
każdemu z nas, w którym także jest i coś z Nierządnicy, i coś z Babilonu. Po-
dobny rachunek sumienia prorocy robili Izraelowi przed Niewolą Babilońską 
(Ez 16). Poprzez przymierze zarówno Izrael miał być oblubienicą Boga Jahwe, 
jak i Kościół ma być oblubienicą Jezusa Chrystusa, aby rodzić ludzi do wiary w 
Boga prawdziwego. Aby każdy cierpiący, zawiedziony nieustannym poszuki-
waniem szczęścia w wartościach doczesnych, mógł zobaczyć w sobie to praw-
dziwe szczęście, które daje obcowanie z Bogiem, i by zapragnął takiego szczę-
ścia poprzez poszukiwanie Boga. Niestety my, Kościół, dalecy jesteśmy takie-
go obrazu oblubienicy Jezusa Chrystusa, gdyż w gruncie rzeczy nasze serce i 
umysł są oddane na służbę duchowi tego świata – utraciliśmy poczucie winy 
(Mk 18, 9-14; J 8, 1-11) i potrzeba byśmy przeżyli szok, jak król Dawid (2Sam 
12, 1-25). Nierządnicą jest to wszystko, co nie jest oddane na służbę Duchowi 
Bożemu.  
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„Potem przyszedł jeden z sześciu aniołów, mających 7 czasz i tak się ode-
zwał: <Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę.>” (Ap 17, 1a). Ukażę ci 
czasy apokaliptyczne, jak będę oczyszczał Kościół, który stał się Wielką Nie-
rządnicą, ponieważ zmarnował wielkie łaski, wielkie przymierze.  

„Która siedzi nad wielu wodami, z którą nierządu dopuścili się królowie, 
a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu.” (Ap 1b-2). Są tu różne war-
stwy myślowe: Kościół siedzi nad wieloma wodami życia Bożego poprzez to, że 
ma księgi natchnione, 7 sakramentów, 7 Darów Ducha św., a także, że Kościół 
swoimi rozmiarami przenika cały świat. Ale mieszkańcy ziemi upili się winem, 
ponieważ wprawdzie przyjęli wiarę w Jezusa Chrystusa, ale nie była ona czy-
sta, bo przyniesiona przez chrześcijaństwo bardzo przeniknięte duchem tego 
świata.  

„I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię i ujrzałem Niewiastę 
siedzącą na Bestii szkarłatnej pełnej imion bluźnierczych, mającej 7 głów i 
10 rogów.” (Ap 17, 3). Na początku Kościół był inny, narodził się na pustyni, 
wśród najuboższych, ogołoconych z władzy, bogactwa, żyjących tylko Bogiem 
– Chrystusem. Oni byli zachwyceni i szczęśliwi, a dalej, po trzech wiekach ta-
kiego chrześcijaństwa, Konstantyn Wielki dał wielkie przywileje Kościołowi. 
Ci wszyscy, którzy przyjmowali wiarę w Jezusa Chrystusa, byli uprzywilejo-
wani - Kościół wsiadł na Bestię szkarłatną; daleko już im było do tego, żeby 
żyć dla Chrystusa i Chrystusem. Królowie, mieniący się chrześcijańskimi, żyli 
najczęściej tymi trzema pokusami, a z ich rodzin mianowali biskupów, kardy-
nałów itp., a w gruncie rzeczy lekcewa-
żyli dekalog (10 rogów), 7 sakramen-
tów, 7 Darów Ducha św., żyjąc sied-
mioma grzechami głównymi (7 głów).  

„A Niewiasta była odziana w 
purpurę i szkarat, cała zdobna w zło-
to, drogi kamień i perły; miała w swej 
ręce złoty puchar pełen obrzydliwości 
i brudów swego nierządu.” (Ap 17,4). 
Z czasem biskupi, kardynałowie zaczęli 
ubierać się z bizantyjskim przepychem, 
otaczać się dobrami materialnymi, wy-
prawiać uczty, gdzie były pijaństwa, a 
za pijaństwem grzech rozpusty itp.  

„A na jej czole wypisane imię-
tajemnica: Wielki Babilon. Macierz 
nierządnic i obrzydliwości ziemi.” (Ap 
17, 5). Od czasów Konstantyna Wiel-
kiego Kościół coraz bardziej odchodził 
od ducha ubóstwa Kościoła pierwotne-
go i ludzie przyzwyczaili się, że Kościół 
hołduje trzem bożkom tego świata, że 
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nie jest już Nową Jerozolimą, a stał się Wielkim Babilonem. Przestał być zna-
kiem sprzeciwu przeciwko duchowi tego świata i stracił świadomość zła we-
wnętrznego.  

„I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa 
Chrystusa, a widząc ją, bardzo się zdumiałem.” (Ap 17, 6). Ta niewiasta to 
nie był oczywiście cały Kościół, tylko ta jego część, która nie żyje duchem Je-
zusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, korzysta wprawdzie z 
zasług świętych i krwi Jezusa w Eucharystii, ale tylko dlatego, by mieć powód 
do dumy.  

„I rzekł do mnie anioł: <Czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę 
Niewiasty i Bestii, która ją nosi, a ma 7 głów i 10 rogów>” (Ap 17, 7). To taka 
sama duma z wybrania jak u Żydów, co skończyło się zburzeniem Jerozolimy 
w 70 roku. Jak można to wyjaśnić? W Kościele jest pierwiastek Boski i ludzki. 
Słabość ludzka wewnątrz Kościoła nie zniszczy go, ponieważ jest w nim pier-
wiastek Boski, bo Chrystus mówi: "Bramy piekielne nie zwyciężą go." W 
Ewangelii widoczne jest też to zmaganie się pierwiastka ludzkiego i Boskiego 
(Mk 14, 26-31; Mt 16, 21-23). Nie mamy tytułu do tego, by się chlubić, że je-
steśmy chrześcijanami, ponieważ jesteśmy jeszcze bardziej odpowiedzialni. I 
dziękujmy za to, że w Kościele istnieje także pierwiastek Boski, że Kościół ja-
koś żyje z potęgami politycznymi tego świata, bo jest stale odradzany na sku-
tek tego pierwiastka Boskiego. Nie można więc nikogo potępiać, sądzić; trzeba 
tylko oddać się całkowicie na służbę, powierzyć się Jego Miłosierdziu.  

„Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, zdąża na 
zagładę.” (Ap 17, 8a). Te Bestie, potęgi polityczne (imperium rzymskie, rzesza 
niemiecka itp.) działają w określonym czasie i upadają. Przed końcem czasów 
ma jeszcze „wyjść z Czeluści” (mówi o tym też św. Paweł w 2 Tes 2), ale "zdąża 
na zagładę", bo Bóg ostatecznie zwycięża. Kościół nie żyje swoją cnotą, tylko 
Tajemnicą obecności Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. 
Wszystko, co dobre, jest z Niego, a co złe – z nas .  

„A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w 
księdze od założenia świata – spoglądając na Bestię, że była i nie ma jej, a 
ma przybyć.” (Ap 17, 8b). Mieszkańcy ziemi będą zaskoczeni, gdy przyjdzie 
Apokalipsa, która oczyści Kościół i Bestii już nie będzie (a ma jeszcze przy-
być). Kościół wejdzie na nową pustynię, ale Bestia stale się odradza (sprawia 
to dobrobyt), przyjdzie znów w epoce Ducha św.  

„Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! Siedem głów to jest 7 gór, 
gdzie siedzi na nich Niewiasta.” (Ap 17,9). Tu trzeba Darów Ducha św.: Ro-
zumu, Mądrości i Umiejętności, by to zrozumieć – możemy to uczynić my, 
mali, biedni grzesznicy, zjednoczywszy się z Miłością Ukrzyżowaną. Głowa jest 
siedliskiem myśli, władzy, rządzenia. 7 grzechów głównych zacznie rządzić 
światem, rozrosną się do niebywałych rozmiarów – będą jak góry. Inną war-
stwą jest aluzja do Rzymu, położonego na siedmiu wzgórzach, tam, gdzie jest 
stolica Kościoła.  
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„I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, a inny jeszcze nie 
przyszedł.” (Ap 17, 10). Tu także jest wiele warstw: siedmiu królów, przeciw-
ników Ducha św., którzy królują w sercach ludzkich, także 7 grzechów głów-
nych. Upadło 5 Darów Ducha św.: Dar Bojaźni Bożej, Rozumu, Mądrości, Ra-
dy, Umiejętności. Istnieje jeden Dar: Pobożności – wiary, że Bóg istnieje; pró-
ba kontaktu z Bogiem poprzez modlitwę. „Inny jeszcze nie przyszedł” – Dar 
Męstwa, by ratować Kościół od wewnątrz poprzez Mądrość i Moc z Krzyża. 
„Na krótko ma pozostać”- aluzja do naszych czasów, gdy Duch św. razem z 
Maryją będą odradzać Kościół poprzez nowe nurty, które będą na krótko, bo 
będą tępione przez tradycjonalistów. Rozwiązanie tego problemu nastąpi do-
piero poprzez Apokalipsę – poprzez oczyszczenie wybiórcze Kościoła: ci. któ-
rzy nie przeżywają swej historii w duchu Krzyża, będą wyeliminowani.  

„A Bestia, która była, a nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród 
siedmiu i zdąża na zagładę.” (Ap 17, 11). Jest jakby dwie armie: Ducha Bożego 
- 7 Darów Ducha św. i ducha tego świata – 7 grzechów głównych. Ci, którzy 
żyją siedmioma Darami Ducha św., zaczynają żyć w duchu ośmiu błogosła-
wieństw z Kazania na Górze i te 8 błogosławieństw prowadzi ich do pełni życia 
w Bogu. Druga armia to przeciwieństwo ośmiu błogosławieństw: 8 prze-
kleństw – ci zdążają na zagładę.  

„ A 10 rogów, które widziałem, to 10 jest królów, którzy władzy królew-
skiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby na jedną godzinę wraz z Be-
stią.” (Ap 17, 12). Rezygnacja z dekalogu (10 rogów) stwarza moc demoniczną, 
jakby moc władzy królewskiej, choć jeszcze nie w pełni królują, bo jeszcze nie 
są w piekle, bo u Antychrysta jest to królestwo. Oni są jeszcze na tym świecie i 
w zasadzie służą Bogu, gdyż atakując ludzi, nie pozwalają im usnąć w dobro-
bycie i samozadowoleniu. „Na jedną godzinę” – na krótki czas tej doczesności. 
Odrzucili Boga, dekalog, denerwują ich ludzie wierzący, oni mają jedno pra-
gnienie, by wszyscy ludzie byli niewierzący, by jedynym bogiem tego świata 
była materia, a gdy ktoś ich przerasta, ma w sobie pokój Boży, tego chcą znisz-
czyć tak, jak uczeni w piśmie zniszczyli Jezusa.  

„Ci będą walczyć z Barankiem, a 
Baranek ich zwycięży, bo Panem jest 
panów i Królem jest królów, a także ci, 
co z Nim są: powołani, wybrani i 
wierni.” (Ap 17, 14). Poprzez Krzyż i 
Zmartwychwstanie pokazał, że nikt nie 
jest w stanie Go zwyciężyć, bo jest Bo-
giem. I z Nim również będą królować 
powołani, wybrani i wierni.  

„A 10 rogów, które widziałeś, i Be-
stia – ci nienawidzić będą Nierządnicy 
i sprawią, że będzie spustoszona i na-
ga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją 
ogniem.” (Ap 17,16). W wydaniu takim, 
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jakim jest Nierządnica – Kościół, który nie jest święty, a uważa się za coś lep-
szego, irytuje. Także irytuje obłuda wewnątrz Kościoła, tak że spalą ją ogniem 
prześladowań, ogołocą z majątków kościelnych – i to Kościół będzie oczysz-
czać. W ten sposób, nienawidząc Kościoła – odradzają go. I anioł, wtajemni-
czając Jana w najgłębsze słabości Kościoła, jakby mówi: <Nie bój się, bądź op-
tymistą, nawet zło służy dobru. Nad wszystkim idealnie panuje Bóg, od nas 
oczekuje tylko pokory, poczucia winy i naszego uciekania się do Miłości 
Ukrzyżowanej.>  

„Bo Bóg natchnął ich serca, żeby wykonali Jego zamysł i to jeden zamysł 
wykonali – dali Bestii królewską swą wadzę, aż Boże słowa się spełnią.” (Ap 
17, 17). Niewierzący wykonali ten zamysł i oczyszczają Kościół.  

„A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę 
królewską nad królami ziemi.” (Ap 17, 18). Wielkie Miasto – to Rzym, stolica 
chrześcijaństwa. Były czasy, że w Rzymie Kościół rozstrzygał, kto króluje, kto 
panuje. Apokalipsa to są takie dotknięcia historii Kościoła, gdzie widoczna jest 
nieużyteczność tego Kościoła, który stracił siłę przyciągania.  

 

 
 

Zapowiedź upadku "Wielkiego Babilonu" 

 

„Potem ujrzałem innego anioła – zstępującego z nieba i mającego wielką 
władzę, a ziemia od jego chwały rozbłysła” (Ap 18, 1). To jest anioł, który 
opiekuje się Kościołem i stanem kapłańskim – prawdopodobnie archanioł Mi-
chał.  

„I głosem potężnym tak zawołał: <Upadł, upadł Babilon – stolica>. I 
stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego i 
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kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt” (Ap 18,2). Nie 
cały Kościół Jezusa jest Babilonem, tylko chodzi o ten ludzki pierwiastek, nie 
Boży, nie święty wewnątrz Kościoła, który niestety dość skutecznie przykrywa 
ten element Boski. "Upadł Babilon", tzn. że Apokalipsa będzie również ze 
względu na stan kapłański, bo tylko Apokalipsa będzie mogła uporać się z wie-
lu problemami, które widzi wielu księży, biskupów, nawet papież – i są bez-
radni. Bóg wie o tym i przyjdzie z pomocą poprzez działania apokaliptyczne. 
Wszystko, co nie jest do końca oddane Chrystusowi, staje się siedliskiem de-
monów. Jeśli księża występują w imieniu Chrystusa, cieszą się immunitetem 
nietykalności, to zło ma swoją kryjówkę, staje się nietykalne w biskupie, ka-
płanie. Kryjówka ptaka nieczystego jest w tych ludziach w Kościele, którzy 
nieskalani z pozoru, a w gruncie rzeczy obłudni faryzeusze, budzący wstręt. 
Mieli być ptakami wzlatującymi do nieba.  

„Bo winem swojego nierządu napoiła wszystkie narody (Ap 18, 3). Ko-
ściół taki, jaki jest, okłamuje ten świat mówiąc, że wszystko jest w porządku, 
tymczasem świat uprawia nierząd z demonem.  

„I królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili 
się ogromem jej przepychu.” (Ap 18, 3b). Kościół chętniej zadawał się z moż-
nymi tego świata zamiast z biednymi, skrzywdzonymi, z którymi utożsamia 
się Chrystus. Kupcy wzbogacili się – powstał cały ogromny przemysł dokoła 
tej wersji Kościoła. 

 

Nakaz ucieczki 

  

„I usłyszałem inny głos z nieba, mówiący: <Ludu mój, wyjdźcie z niej, 
byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: bo 
grzechy jej narosły aż do nieba i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.>” (Ap 18, 4-
5). Tu są różne warstwy: wyjdź z tej stolicy (nie z Kościoła); wyjdź tzn. nawróć 
się. Wyjdź tak jak Abraham z egoizmu, z myślenia tylko o sobie, oddaj się do 
dyspozycji, by mógł się tobą posłużyć Jezus Chrystus. Wyjdź jak Maryja w 
chwili Zwiastowania. Inna warstwa jest taka, że w czasie działań apokalip-
tycznych Duch św. będzie wyprowadzał pewne grupy ludzi jak z Sodomy i 
Gomory, jak z Jerozolimy wyszli chrześcijanie przed 70 rokiem, gdy wkrótce 
cała Jerozolima została zniszczona.  

„Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała i za jej czyny oddajcie podwójnie: 
w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządź-
cie.” (Ap 18, 6). To jest w duchu psalmu złorzeczącego, świętej zemsty. Tu 
chodzi o aktywną postawę w stosunku do zła, by tego wroga uratować za 
wszelką cenę. Odpłaćcie jej Moją świętą zemstą z Krzyża, zbawcie ich. Kościół, 
choć nie święty, daje wiarę w Boga-Człowieka, sprawując Eucharystie, daje 
wino Zmartwychwstania, uobecnia Miłosierdzie z Krzyża. Więc za to trzeba 
odpłacić podwójnie: modlitwą i postem, współ-ofiarą z Chrystusem w Tajem-
nicy Krzyża, by przyczynić się do zbawienia kapłanów.  
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„Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu, tyle jej zadajcie katuszy i smut-
ku!” (Ap 18, 7a). Kościół i księża są dumni z tego, co robią, a poprzez modli-
twę, post i współpracę z Jezusem Chrystusem, oddając się za ich nawrócenie, 
można doprowadzić do katuszy wyrzutów sumienia i do świętego smutku, 
płynącego ze skruchy i nawrócenia.  

„Ponieważ mówi w swym sercu: Zasiadam jak królowa i nie jestem 
wdową i z pewnością nie zaznam żałoby.” (Ap 18, 7b). Księża utracili poczu-
cie winy, nie kontrolują tego momentu historii z księgami natchnionymi. Żyją 
bardziej życiem sakramentalnym niż słowem Bożym i dlatego żyją w iluzji, 
stanowią pewną blokadę dla tego, co Duch św. inicjuje w naszych czasach.  

„Dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi: śmierć i smutek, i głód, i bę-
dzie ogniem spalona, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził” (Ap 18, 8). 
Czyli Kościół, chrześcijanie wyjdą z Apokalipsy oczyszczeni. 

 

 
 

Opłakiwanie zagłady Babilonu 

 

„I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy nierządu z 
nią się dopuścili i żyli w przepychu, kiedy zobaczą dym jej pożaru.” (Ap 18, 
9). Stan kapłański swoim zlaicyzowaniem rozgrzeszał panujących królów ka-
tolickich: wszystko jest w porządku, już za to, że jesteś królem katolickim, 
czeka cię niebo. Miłość z Krzyża nie była przeżywana – to była historia, do 
której nie czuli potrzeby się odnosić. Krzyż był elementem skandalu, którego 
świat nie chce akceptować, lepiej opływać w dobra doczesne, skoro i tak niebo 
czeka. Zaskoczenie totalne.  

„Stanąwszy z daleka ze względu na strach przed jej katuszami, powie-
dzą: <Biada, biada wielka stolico, Babilonie, stolico potężna. Bo w jednej 
godzinie sąd na ciebie przyszedł.>” (Ap 18, 10). Stanąwszy z daleka - Kościół 
po oczyszczeniu, jak pierwsi apostołowie Jezusa, będzie prowadził surowe ży-
cie, nie będzie interesu z nim się zadawać.  
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„A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią, bo ich towaru nikt już nie kupu-
je: towaru – złota i srebra, drogiego kamienia i pereł, bisioru i purpury, je-
dwabiu i szkarłatu ... powozów oraz ciał i dusz ludzkich.” (Ap 18, 11-13). 
Wymieniony jest tu cały przemysł, który był na usługach hierarchii kościelnej, 
Tak duch tego świata przylgnął do tradycji Kościoła, mieli też służbę, troszczy-
li się o ich ciała; „dusz ludzkich” – to jest krzyk! Bo mało jest zapewnić dobro-
byt materialny, trzeba przede wszystkim karmić dusze ludzkie Ewangelią, bo 
sama służba biskupowi, czy księdzu nie wystarczy i nie zapewnia zbawienia.  

„Dojrzały owoc, pożądanie twej duszy, odszedł od ciebie, a przepadły 
dla ciebie wszystkie rzeczy wyborne i świetne, i już ich nie znajdą.” (Ap 18, 
14). Konsekwencje takiego postępowania – coś z piekła.  

„Kupcy tych (towarów), którzy wzbogacili się na niej, staną z daleka ze 
strachu przed jej katuszami, płacząc i żaląc się w słowach:” (Ap 18, 15). Po-
dobnie jak w  Ap 18, 10, staną z daleka, bo nie będzie już ich interesował ten 
ubogi Kościół. Ten ubogi styl życia nazwany jest tu katuszami.  

„<Biada, biada wielka stolico odziana w bisior, purpurę i szkarłat, cała 
zdobna w złoto, drogi kamień i perłę, bo w jednej godzinie przepadło tak 
wielkie bogactwo.> A każdy sternik i każdy żeglarz przybrzeżny, i maryna-
rze, i wszyscy, co pracują na morzu, stanęli z daleka." (Ap 18, 16-17). Nie bę-
dzie bogactwa, a ci, którzy żyją duchem tego świata, będą lekceważyć (stać z 
daleka ) ten ubogi Kościół.  

„I patrząc na dym jej pożaru, tak wołali: <Jakież to jest miasto podobne 
do stolicy?> I rzucali proch sobie na głowy płacząc i żaląc się w słowach: 
<Biada, biada, bo wielka stolica, w której się wzbogacili wszyscy, co mają 
okręty na morzu, dzięki jej dostatkowi, przepadła w jednej godzinie.” (Ap 18, 
18 -19). Szczególnie w czasie Apokalipsy ucierpi Rzym – stolica Kościoła kato-
lickiego, siedziba papieża. Biada światu z powodu zgorszenia, które daje Ko-
ściół; mówi o tym też Ewangelia Mateusza (Mat 18, 6-11).  
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„Wesel się nad nią niebo i święci, apostołowie, prorocy, bo przeciw niej 
Bóg rozsądził waszą sprawę.” (Ap 18, 20). W czasie działań apokaliptycznych 
niebo się cieszy. Księża muszą dziękować za Apokalipsę, ponieważ w ten spo-
sób Bóg stawia tamę złu, które jest w Kościele, który nie przyciąga ludzi po-
szukujących Boga (odchodzą do sekt), ponieważ nie widzą w nim Boga Miło-
ści.  

„I potężny jeden anioł dźwignął kamień jak wielki kamień młyński i rzu-
cił w morze, mówiąc: <Tak z rozmachem Babilon, wielka stolica, zostanie 
rzucona i już jej nie będzie można znaleźć. I głosu harfiarzy, śpiewaków, 
fletnistów, trębaczy już w tobie się nie usłyszy.>" (Ap 18, 21-22a). Kościół po 
Apokalipsie będzie cały ogromnej prostoty, będzie jedynie fascynacja dziełem 
Boga-Człowieka, a nie dziełami sztuki. Chóry, koncerty, które organizowane 
są w Kościele, odrywają ludzi od wyciszenia, które jest potrzebne do kontaktu 
człowieka z Bogiem. Duch św. indywidualnie będzie przemawiał do każdego z 
nas. Trzeba śpiewać nie dla swojej przyjemności, tylko śpiewaniem kontem-
plować Boga Miłości w stworzeniu, w Krzyżu, w Darach Ducha św. Ozdoby 
przeniosą się do wnętrza człowieka. Duch św. będzie przyozdabiać wnętrze 
człowieka w różne Dary i charyzmaty. Mecenat sztuki doprowadził do tego, że 
papieże bardziej interesowali się sztuką, niż Słowem Bożym. Budowano 
wspaniałe świątynie, które odwracają uwagę od Chrystusa, który, zamknięty w 
tabernakulum, czeka na każdego z nas. On swą Moc umieścił w prostych zna-
kach chleba i wina, i w innych sakramentach. Z czasem pozostała fascynacja 
formą, a przed Krzyżem ludzie „zasłaniają sobie twarz”. I Chrystus przyjdzie, 
by zburzyć tę całą fasadę, by został tylko Krzyż z jego Mocą i Miłością.  

„I terkotu żaren już w tobie nie będzie słychać. I światło lampy już w to-
bie nie rozbłyśnie (nie będzie przyjęć, nie będzie czasu, ani ochoty na życie 
towarzyskie). I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie nie usłyszy (nie bę-
dzie grzechu seksu), bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi, bo twymi 
czarami omamione zostały wszystkie narody (czarował dziełami sztuki) – i 
w niej znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na zie-
mi.” (Ap 18, 22b-24). Wreszcie zaczniemy czcić krew proroków Jezusa Chry-
stusa, tę Miłość Ukrzyżowaną i wszystkich świętych. Protestanci uważają, że te 
rozdziały o Babilonie i Nierządnicy idealnie pasują do Kościoła katolickiego. 
Tak samo uważają Świadkowie Jehowy, natomiast w komentarzach do wydań 
katolickich Biblii nie ma ten temat ani słowa. Trzeba obiektywnie przyznać 
się. Braciom protestantom trzeba polecić rozdz. 11 o św. Franciszku – na czym 
polega reforma Kościoła. Świadkom Jehowy można przytoczyć inne fragmen-
ty Apokalipsy, gdzie jest mowa o Bogu-Człowieku, że Chrystus był Bogiem i że 
ono Go ranią i zabijają. Duch świata powoli omotywał Kościół – oblubienicę 
Chrystusa i powstał z tego olbrzymi kokon, który trzeba rozbić poprzez dzia-
łania apokaliptyczne.  
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Dziękczynne "Alleluja niebiańskie" 

 

„Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie – 
mówiących Alleluja. Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego, bo wyroki 
Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził Wielką Nierządnicę, co znie-
prawiała nierządem swym ziemię i zażądał od niej kary za krew swoich 
sług.” (Ap 19, 1-2). Podobnie jak w rozdz. 15, 1-4 niebo śpiewa hymn, dzięku-
jąc za oczyszczenie Kościoła przez Apokalipsę.  

„I rzekli powtórnie: Alleluja. A dym jej wznosi się na wieki wieków." (Ap 
19, 3). Dym oznacza tu dziękczynienie, ale dym nie kadzidła, ze względu na 
smutny fakt karania świata.  

„A dwudziestu czterech Starców upadło i czworo Zwierząt, i pokłon od-
dali Bogu, zasiadającemu na tronie, mówiąc: <Amen! Alleluja!>” (Ap 19, 4). 
Niech się tak stanie. Apokalipsa to nie jest kara, a tylko najtrudniejszy typ 
zbawiania zatwardziałych.  

„I wyszedł głos od tronu, mówiący: <Chwalcie Boga naszego wszyscy 
Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy.> I usłyszałem jakby głos 
wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, 
które mówiły: <Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący.>” 
(Ap 19, 5-6). W niebie zobaczymy, że każdy z nas jest inny, niepowtarzalny w 
sercu Ojca (głos mnogich wód). Po tej reformie modlitwy kapłanów będą mia-
ły szczególną moc (głos potężnych gromów). W epoce Ducha św. będzie On w 
sposób wyjątkowy obdarzał Kościół szczególnymi Darami.  

„Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baran-
ka, a Jego Małżonka się przystroiła.” (Ap 19, 7). Tu przez Baranka należy ro-
zumieć człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, którym teraz dysponuje Duch św. 
Małżonka to Maryja Niepokalana, a także my, Kościół, który wyjdzie bardziej 
niepokalany z tego oczyszczenia. Nie pokalany duchem tego świata.  

„I dano jej oblec bisior lśniący i czysty – bisior bowiem oznacza czyny 
sprawiedliwe świętych.” (Ap 19, 8). Czyli strój kapłański, gdyż Kościół rze-
czywiście będzie żył duchem Jezusa Chrystusa, Jego Miłością z Krzyża, a wie-
rzący będą z radością oddawali swoje życie Miłości Ukrzyżowanej za zbawie-
nie świata.  

„I mówi mi: <Napisz: 'Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Go-
dów Baranka!’ i mówi mi: <Te prawdziwe słowa są Boże>. I upadłem przed 
jego stopami, by oddać mu pokłon” (Ap 19, 9-10a). Jan poznawszy oczyszcze-
nie Kościoła poprzez działania apokaliptyczne, w uwielbieniu, w dziękczynie-
niu upadł na kolana przed aniołem, który jest opiekunem Kościoła i kleru. W 
dziękczynieniu, że dzieło jego Mistrza, Jezusa Chrystusa, jest uratowane, że 
Bóg jest zwycięski.  
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„I mówi: <Bacz byś tego nie czynił, bo jestem twoim współsługą i braci 
twoich, co mają świadectwo Jezusa: Bogu samemu złóż pokłon.>" (Ap 19, 
10a). Anioł upomina Jana, że cześć należy oddawać tylko Bogu. W tym jest 
katecheza, że zbyt dużo jest czci wewnątrz Kościoła w stosunku do siebie sa-
mych.  

„Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa.” (Ap 19, 10b). Nau-
ka Jezusa Chrystusa jest w swej istocie prorocka. Krzyż – świadectwo Miłości 
Ojca, jest proroctwem, bo tylko ta Miłość zbawia świat. Proroctwem jest wjazd 
Jezusa do Jerozolimy na osiołku – ukazuje, że chciał być zwycięzcą poprzez 
pokorną Miłość. Czynem proroczym było wskrzeszenie Łazarza, by pokazać, 
że On będzie panował nad śmiercią, że uśmiercając Jezusa, właściwie siebie 
uśmiercają i każdy, kto próbuje uśmiercać plany Boże, to siebie uśmierca. 
Chrystus w Krzyżu zatriumfował nad tymi trzema nadziejami Izraela, że Me-
sjasz przyniesie bogactwo, władzę nad światem, sławę. On zatriumfował przez 
idealne przeciwieństwo tego. I zawsze będzie podbijał serca, ale tylko niektó-
rych. 

 

ZAGŁADA WROGICH NARODÓW 

Pierwsza walka zwycięskiego Słowa 

 

„Potem ujrzałem niebo otwarte: a oto - biały koń, a Ten, co na nim sie-
dzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, oto sprawiedliwie sądzi i walczy." (Ap 
19, 11). Aluzja do zwyczaju rzymskiego, że zwycięski wódz wjeżdżał do miasta 
na białym koniu. Zwycięzcą po działaniach apokaliptycznych jest Duch św., 
który wjeżdża do Nowej Jerozolimy, czyli do Kościoła, do tych, którzy ocaleją. 
Wymieniono tu 3 cechy Ducha św.: Wierny, Prawdziwy i Sprawiedliwy. 1. 
Wierny przymierzu, walczy o nasze zbawienie, nawet, gdyby musiał dać świa-
tu Apokalipsę, czyli ból i cierpienie, coś z piekła na ziemi, żeby uratować przed 
piekłem wiecznym. 2. Jest Prawdomówny, nie jest fałszywym prorokiem. Je-
go Miłość jest prawdziwa. Nie ma Miłości, gdy się nie daje prawdy. 3. Spra-
wiedliwy. Sprawiedliwie sądzi i walczy. Sprawiedliwie, tzn. w sposób święty. 
W świętości jest prawda, ale także Miłosierdzie. Bo nigdy nie chodzi o potę-
pienie, tylko o zbawienie. Te trzy przymioty Ducha św. będą wśród działań 
apokaliptycznych i w Nowym Królestwie głównym narzędziem Ducha św.  

„Oczy Jego jak płomień ognia – to pełnia poznania, a wiele diademów 
na Jego głowie. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna, prócz Niego.” (Ap 
19, 12). Oczy Jego jak płomień ognia – to pełnia poznania, które jest świętym 
gniewem, gniewem oczyszczającym, diademy to zwycięstwa. Nikt nie zna Je-
go imienia, tzn. że w swej najgłębszej istocie jest niepoznawalny. Zna Go je-
dynie Jezus i Maryja, z którą On, w epoce Ducha św., utożsamia się. Tytułem 
Ducha św. jest „Niepokalane Poczęcie” – ten sam, którym Maryja przedstawi-
ła się w Lourdes. Tę myśl w teologię katolicką, oświecony Duchem św., wpro-
wadził święty Maksymilian Kolbe, wyjątkowy czciciel Maryi. Duch św. jest sta-
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le niepokalanie rodzony przez Ojca i Syna, a w epoce Ducha św. uczyni z Ma-
ryi swoje widzialne narzędzie w świecie. I nowe nurty odnowy wewnątrz Ko-
ścioła wszędzie inicjuje Maryja.  

„Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię Jego nazwano: <Słowo 
Boga>.” (Ap 19, 13). Jest tu nawiązanie do księgi Izajasza, Iz 3, 1-6, gdzie Bóg 
Jahwe w szacie we krwi skąpanej wraca z pola zwycięskiej bitwy z narodami, 
które chciały zniszczyć naród wybrany. Duch św. daje nam się poznać w spo-
sób wystarczający w Piśmie św. On się utożsamia ze Słowem Boga. Pismo św. 
jest kluczem, byśmy historię czytali jako Słowo Boga.  

„A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach- 
wszyscy odziani w biały, czysty bisior." (Ap 19, 14). W działaniach apokalip-
tycznych Duch św. nie będzie sam, będą z Nim święci, apostołowie, męczenni-
cy, wszyscy, którzy całym swym życiem walczyli o nawrócenie świata, do koń-
ca oddani sprawom Bożym. Oni cierpiąc, będą składać Chrystusowi ofiarę w 
tajemnicy krzyża i będą im towarzyszyły modlitwy i opieka tych świętych. 
Mieszkańcy nieba zstąpią na ziemię i będą z ludźmi wybranymi obcować w 
głębinach ich wnętrz, będą doradcami, przyjaciółmi. Umarli, nawet ci w czyść-
cu, są uwolnieni od egoizmu poprzez skruchę doskonałą, kochają nas i chcą 
nam pomagać, zwłaszcza, jeśli się do nich zwracamy. W planie ratowania nas 
w szczególny sposób uczestniczy Matka Najświętsza.  

 
„A z Jego ust wychodzi ostry miecz.” (Ap 19, 15a). Z ust tego, siedzącego 

na białym koniu, tj. Ducha św., wychodzi ostry miecz, tzn. że wszystko tutaj 
będzie się odbywało według ksiąg natchnionych Apokalipsy.  

„By nim uderzyć narody: On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska 
tłocznię wina zapalczywego gniewu Wszechmogącego Boga." (Ap 19, 15b). 
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Mieczem są omówione tu już dwie reformy. Narody to poganie wewnątrz Ko-
ścioła, to ci, co znają Jezusa, ale żyją duchem tego świata. Tłocznia jest sym-
bolem działań apokaliptycznych, która ma wycisnąć z opornych pozory wiary, 
a z dobrych wyciśnie taką miłość, jak z Jezusa zło wycisnęło ogromną Miłość z 
tajemnicy Krzyża – Miłość zbawiającą świat.  

„A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW I 
PAN PANÓW. I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu; i zawołał on do-
nośnym głosem do wszystkich ptaków, lecących środkiem nieba: <Pójdźcie, 
zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, aby pożreć trupy królów, trupy wo-
dzów i trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadają, trupy wszystkich 
wolnych i niewolników, małych i wielkich.>” (Ap 19, 16-18). Duch św. zwraca 
się do ptaków, tzn. do tych ludzi, którzy ocaleli na skutek tego, że oderwali się 
od przywiązań ziemskich i dali się wypełnić Darami Ducha św. Co to znaczy, 
że uczta z trupów? Jest to zaproszenie do rachunku sumienia. Podobnie jak 
Izraelowi prorocy w Niewoli Babilońskiej robili rozrachunek z przeszłością, 
gdzie zrobili błąd, czym zgrzeszyli itp. (wtedy powstały księgi prorocze) – tak 
po Apokalipsie, ci co ocaleją, wyjdą oczyszczeni i będą czerpać dla siebie mą-
drość z przeszłości, z historii i będą na serio traktować Słowo Boże, księgi na-
tchnione. Być może, że po Apokalipsie powstanie nowy tom Pisma św., który 
zgromadzi, podsumuje najlepsze przekazy, które otrzymujemy w naszych cza-
sach, jako przygotowanie do Apokalipsy, gdzie Duch św. przygotowuje już ob-
raz nowego Kościoła, nowej rzeczywistości.  

„I ujrzałem Bestię, i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć 
bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem. I pochwycono Bestię, a z nią i 
Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co 
wzięli znamię Bestii i oddawali jej pokłon.” (Ap 19, 19-20a). Fałszując chrze-
ścijaństwo, zamiast pójść na służbę przymierza z Bogiem-Człowiekiem, to po-
wtórzyli zdradę Izraela i poszli w przymierze z panującymi tego świata, czyli z 
Bestią, czyli byli na służbie trzech potężnych bożków.  

„Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siar-
ką.” (Ap 19, 20). Tu mowa o czyśćcu, a także o potępieniu dla niektórych.  

„A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu, (mieczem) który wy-
szedł z ust Jego. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta”. (Ap 19, 21). 
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Tysiącletnie królestwo 

 

„Potem ujrzałem anioła zstępu-
jącego z nieba, który miał klucz od 
czeluści i wielki łańcuch w ręce. I po-
chwycił Smoka, Węża starodawne-
go, którym jest diabeł i szatan, i 
związał go na 1000 lat.” (Ap 20, 1). 
Miał do dyspozycji czyny – łańcuch 
czynów zbawczych, tzn. to ogromne 
oczyszczenie poprzez Apokalipsę. 
Diabeł – oszczerca, szatan – przeciwnik. Oni także mają swoje charyzmaty, 
swoje specjalizacje. Wąż starodawny – to przeciwnik Jezusa Chrystusa; Anty-
chryst – najpotężniejszy z duchów upadłych. Jest wielka gradacja w świecie 
duchów dobrych i duchów upadłych. Antychryst jest odpowiednikiem Michała 
Archanioła. Są aniołowie opiekujący się ludźmi, inni potężniejsi – opiekujący 
się grupami, diecezjami, parafiami, narodami, Kościołem. Podobna gradacja 
jest wśród duchów upadłych. To, że w królestwie tysiąclecia anioł związał 
Smoka trzeba uzupełnić fragmentem z Ewangelii św. Mateusza: 12, 22-30 o 
uzdrowieniu opętanego. Jezus odpierając zarzuty faryzeuszy, że mocą Belze-
buba wyrzuca złe duchy, odpierając zarzuty, odpowiada: „Jak może ktoś wejść 
do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i 
dopiero wtedy dom jego ograbi? Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie, i 
kto nie zbiera ze Mną, rozprasza”. Bóg nie odbiera wolności złym duchom, 
wiąże ich tylko nasza postawa całkowitego zawierzenia Bogu. To zawierzenie 
musi by absolutne, bo jak mówi Chrystus: Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko 
Mnie. Gdy zawierzymy Chrystusowi całą naszą historię, rzeczy pomyślne i 
niepomyślne, zawsze przyznając Mu słuszność, to wtedy szatan wobec nas jest 
bezsilny, związany. Chrześcijanie po Apokalipsie będą pełni Darów Ducha św., 
dlatego szatan będzie ich kusił, ale nic nie uzyska, będzie związany. Bóg nie 
odbierze człowiekowi wolności, a tym bardziej nie może jej odebrać szatan. 
Musi mieć nasze pozwolenie, by jego pokusy odnosiły skutek. Jeśli zaś czło-
wiek będzie zanurzony w Miłości Bożej, to nic mu nie grozi. Ten najważniejszy 
demon będzie jakoś ograniczony przez pewien czas (1000 lat). Dopiero przed 
zamknięciem historii doczesnej będzie zwolniony. Te 1000 lat występuje też w 
psalmie 90, 4 : „Bo 1000 lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który 
minął niby straż nocna”. To jest perspektywa prorocza, ten czas jest długi, 
nieokreślony, ale skończony, znany jedynie Bogu. Bogu przyszłość jest tak 
znana jak dla nas przeszłość – jest tylko teraźniejszość.  

„I wtrącił go do czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie 
zwodził narodów, aż 1000 lat się dopełni, a potem ma być na krótki czas 
uwolniony” (Ap 20, 3). Będzie czas, że narody (szczególnie chrześcijańskie), 
uznają, że wydawanie pieniędzy na zbrojenia jest absurdem, że nie chodzi o 
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szukanie sprawiedliwości, a o szukanie świętości. Chrystus nie szukał spra-
wiedliwości, On realizował świętość: unicestwiał zło przez Miłość z Krzyża. 
Krzyż był świętą zemstą. Świętość mściwa będzie dążyć do tego, że tego, który 
mnie skrzywdził, nawrócę poprzez miłość z krzyża. Tak go osaczę, że będzie 
musiał stać się świętym. O uwolnieniu złego ducha przed końcem czasów mó-
wi św. Paweł w liście do Tesaloniczan: „Dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie 
przyjdzie najpierw odstępstwo i nie zjawi się człowiek grzechu – syn zatra-
cenia… Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana z całą mo-
cą, wśród znaków i fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku 
nieprawości tych, którzy giną, bo nie przyjęli Miłości i Prawdy, aby dostąpić 
zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwie-
rzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale 
upodobali sobie nieprawość” (2Tes 2,9-12). Tak jak Bóg stał człowiekiem, z 
kolei Antychryst wcieli się w ludzka postać – prawdopodobnie w wielkiego po-
lityka. Na krótko przed zamknięciem Sądu Ostatecznego, przed przyjściem 
Jezusa Chrystusa, szatan zostanie uwolniony, by stworzyć na ziemi Apokalip-
sę i by pozorni chrześcijanie rozstrzygnęli, czy iść za Chrystusem, za jego Mi-
łością Ukrzyżowaną z jego Mocą i Mądrością, i uratują siebie, albo odpadną w 
kryzysie. Będą to czasy dużego odstępstwa od wiary. Odstępstwo to będzie: 
najpierw dużego dobrobytu, a później prześladowań. Ci, co ocaleją duchowo, 
zginą śmiercią męczeńską, jak ich Mistrz, za cały świat. Tak jak Chrystus 
umarł na Krzyżu za zbawienie świata i śmierci tej nadał bezcenną wartość, tak 
w czasie paruzji umrze śmiercią zwielokrotnioną – w każdej śmierci męczeń-
skiej (niekoniecznie męczeństwem krwawym) prawdziwego chrześcijanina.  

„I ujrzałem trony – a na nich zasiedli sędziowie i dano im władzę sądze-
nia – i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i 
tych, co nie oddali pokłonu Bestii, ani jej obrazowi, i nie wzięli sobie znamie-
nia na czoło, ani na rękę.” (Ap 20, 4a). Trony – to znaczy, że przy zamknięciu 
Sądu Ostatecznego będą brali udział nie tylko Chrystus i Maryja ale także 
wszyscy święci, którzy na ziemi w szczególny sposób trudzili się dla Jezusa, 
oddali Mu się na służbę i oni mają swój udział w zbawianiu świata i jego są-
dzeniu. Epoka Jezusa Chrystusa jest charakteryzowana „dla świadectwa Je-
zusa”, a epoka Ducha św. - „dla Słowa Bożego”. Nie oddano pokłonu Bestii, 
tzn. nie poświęcili swojego czasu i sił psychicznych na programy doczesnego 
zbawiania świata, do czego dążą wszystkie potęgi polityczne. Jak daleko jest 
mentalność ogółu chrześcijan od prawdy tu zawartej, jak bardzo są nieświa-
domi swego grzechu. Z całym spokojem oddają pokłon Bestii, jej obrazowi i 
wzięli sobie jej programy na czoło i na rękę jako przedmiot swego działania.  

„Ożyli oni i 1000 lat królowali z Chrystusem” (Ap 20, 4b). Ożyli ci, którzy 
na tej ziemi byli wyśmiewani, nierozumiani. W epoce Ducha św. oni ożyli – to ci 
na białych koniach, których była już mowa w Ap 19, 14. W niebie są dwa rodzaje 
zbawionych: ci, którzy współ-zbawiali z Chrystusem, święci – ci będą najbliżej 
Boga, i ci, którzy zostali zbawieni ofiarą, modlitwą innych. Trudno jest ściśle roz-
graniczyć Chrystusa i Ducha św. W epoce Ducha św. na czoło wysuwa się Duch 
św.  
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„A nie ożyli inni ze zmarłych, aż 1000 lat się skończyło. To jest pierwsze 
zmartwychwstanie.” (Ap 20, 5). Pierwszym zmartwychwstaniem będzie zstą-
pienie na ziemię w czasie działań apokaliptycznych tych wszystkich świętych o 
dużym stopniu świętości, którzy w tym bolesnym czasie będą razem z Maryją 
opiekować się braćmi na ziemi. Będą orędować za nami, modlić się, osłaniać. 
O takim zmartwychwstaniu (na krótko) mówi Ewangelia św. Mateusza we 
fragmencie dotyczącym śmierci Jezusa, czemu towarzyszyły apokaliptyczne 
zjawiska: „A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; zie-
mia zadrżała, a skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał Świę-
tych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwych-
wstaniu weszli oni do Miasta Świętego i ukazali się wielu.” (Mt 27, 51-53). Ci 
święci pojawią się albo fizycznie, albo przez głos wewnętrzny na czas, który 
wyznaczy im Duch św. Zdarzają się przypadki, że z Bogu tylko wiadomych 
przyczyn niektórzy ludzie zmarli otrzymują przywilej ukazania się na krótką 
chwilę (zwykle przez bliskich).  

„Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwsta-
niu; nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i będą 
z Nim królować przez 1000 lat” (Ap 20, 6). Śmierć pierwsza – śmierć ciała, 
śmierć druga – potępienie. Oni są poza sferą potępienia.  

 

 
 

 

Walka ostateczna i potępienie wrogów Boga  

 

„A gdy się skończy 1000 lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolnio-
ny i wyjdzie, by omamić narody z czterech narożników ziemi, Goga i Mago-
ga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak piasek morski.” (Ap 20, 7-8). 
Myśl podobna jak w 20, 5b. Będzie wtedy duża apostazja – odstępstwo.  

„Wyszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umi-
łowane, a zstąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich. A diabła, który ich 
zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie jest Bestia i Fałszywy 
Prorok. I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków.” (Ap 20, 
9-10). 
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Sąd nad narodami 

 

„Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego, od którego 
oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono.” (w obecnej 
postaci) (Ap 20, 11). Wszystko będzie przemienione, przebóstwione tak, jak 
tego zaczątki mamy w zmartwychwstaniu Jezusa.  

„I ujrzałem umarłych stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną 
księgę otwarto, która jest księgą życia.” (Ap 20, 12). Na sądzie ostatecznym 
będą dwie księgi: Nasze życie osobiste i nasze życie w historii tego świata. Bo 
albo oddamy się Chrystusowi i mamy współudział w Krzyżu Chrystusa, w 
zbawianiu świata, albo zaniedbamy wielkie Dobro. Księga życia mówi o tym, 
że życie przychodzi do nas w Jezusie Chrystusie i normą sądu nad nami będzie 
Biblia, Pismo św.  

„I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano według ich czy-
nów. I morze wydało zmarłych i każdy został osądzony wg swoich czynów.” 
(Ap 20, 12b-13a). Nasza twórczość to są te czyny, wg których będziemy sądze-
ni. Jak ma wyglądać ta nasza twórczość, pokazał nam Jezus Chrystus w Krzy-
żu.  

„A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga – 
jezioro ognia.” (Ap 20, 14). Śmiercią jest egoizm, bo nam zadaje śmierć w sfe-
rze ducha. Śmierć druga to jest potępienie, brak Boga, świadomość utraty 
pełni dobra.  

„Jeśli się ktoś nie znalazł się w księdze życia, został wrzucony do jeziora 
ognia.” (Ap 20, 15). 
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Nowe Stworzenie – Jeruzalem niebiańskie 

 

„I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza zie-
mia przeminęły, i morza już nie ma.” (Ap 21, 1). Nowe – w tym przypadku, 
święte, przebóstwione. Ludzie poprzez zmartwychwstanie mają nowe ciała, 
więc będzie i nowa ziemia i nowe niebo. O tożsamości naszego ciała decyduje 
wolne, rozumne, świadome „ja” – nasze ciało wielokrotnie się wymienia, nie 
jest więc problemem, czy będą to te same atomy. Po zmartwychwstaniu nasze 
„ja” będzie to samo, a ciało będzie z materii przebóstwionej, nie będziemy 
więc nie tylko duszą, ale w pełni człowiekiem. Nie ma morza, to znaczy, że nie 
ma już czyśćca. Będzie albo zbawienie, albo potępienie. W epoce Ducha św. 
będziemy żyli Jego Darami, szczególnie Darem Rady. Te Dary tak nas oczysz-
czą, że nie będzie już potrzebne oczyszczenie, natomiast dusze w czyśćcu będą 
wybawione poprzez modlitwy i ofiary ludzi. Jak w epoce Syna świat cały jest 
oczyszczany z trzech pokus – wcieleń demona, tak w epoce Ducha św. ludzie 
zaczną żyć w Bogu, Bogiem i dla Boga, zaś ci, co będą przeżywali czasy Anty-
chrysta, będą mieli czyściec już tu, na ziemi.  

 
„I Miasto Święte, Jeruzalem Nowe, ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, 

przystrojone, jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłysza-
łem donośny głos mówiący od tronu: <Oto przybytek Boga z ludźmi> i za-
mieszka wraz z nimi i będą Jego ludem, a On będzie BOGIEM Z NIMI.” (Ap 
21,2-3). To wszystko przypomina słowa konsekracji. Przy każdej konsekracji 
jest zstępowanie Chrystusa Zmartwychwstałego i inauguracja nowej ziemi i 
nowego nieba. Konsekracja przypomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozoli-
my na osiołku symbolizującym pokorę, gdyż Chrystus wjeżdżał do Jerozolimy, 
aby ją osądzić sądem Miłości i Miłosierdzia. W każdej Eucharystii też wkracza 
z ogromną pokorą w znakach sakramentalnych, ale w końcu przyjdzie już w 
chwale, w Mocy Ducha św., by przeistoczyć ten świat. To święte Miasto, wszy-
scy święci, ci którzy w szczególny sposób uczestniczyli w Miłości Ukrzyżowa-
nej, zstępują do nas, uczestniczą razem z nami w zbawieniu świata. Św. Hie-
ronim, pierwszy z wielkich biblistów Kościoła, miał takie światło wewnętrzne, 
że to przeistoczenie świata, ta paruzja, nastąpi poprzez konsekrację, że tym 
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razem Chrystus już nie zstąpi w sposób niewidzialny w postaci chleba i wina, 
ale zstąpi On sam w całej chwale. Symbol chleba pokazuje, że On sam utoż-
samia się z krzyżem naszego życia, naszej historii, a symbol wina, że On przy-
nosi nam swoje Zmartwychwstanie, że jesteśmy po to zbawieni, żeby innych 
zbawiać. Można przypuszczać, że ten moment paruzji, przeistoczenie świata, 
nastąpi w chwili wypowiedzenia słów konsekracji przez jakiegoś kapłana, naj-
prawdopodobniej papieża w dniu Zmartwychwstania Pańskiego i wtedy bę-
dzie prawdziwa Eucharystia na całą wieczność.  

„I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby 
ni krzyku, ni trudu już (odtąd) nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I 
rzekł Zasiadający na tronie: <Oto czynię wszystko nowe>. I mówi: <Napisz: 
Słowa te wiarygodne są i prawdziwe>”. I rzekł mi: <Stało się>.” (Ap 21, 4-
6a). Stało się – pierwsze było w akcie stwórczym, drugie – w Krzyżu, trzecie 
„Stało się” będzie w powszechnym zmartwychwstaniu.  

„Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić 
ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on 
będzie dla mnie synem.” (Ap 21, 6b-7). Przedtem (Ap 21, 3) mieliśmy pojęcie 
zbiorowe – mamy dążyć do świętości jako wspólnota, społeczność, tu podkre-
ślone jest, że także jako jednostka (on będzie dla mnie synem).  

„A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, 
guślarzy, bałwochwalców i wszelakich kłamców – udział w jeziorze goreją-
cym ogniem i siarką. To jest śmierć druga.” (Ap 21, 8). Jeśli ktoś nie żyje w 
przymierzu z Bogiem, to będzie żył w przymierzu z innymi wartościami, które 
tak tutaj są scharakteryzowane: Guślarze – oszuści. 

 

Jeruzalem czasów mesjańskich 

 

Msza św. ma szereg części: Liturgia słowa – to jest nasze życie doczesne. 
Konsekracja - przeistoczenie tego świata. Komunia św. – Spożywamy Ciało i 
pijemy Krew Chrystusa. W tym rozdziale jeden z aniołów, potężny, służący 
Trójcy św., pokazuje Janowi, co będzie przedmiotem uczty wiecznej – czyli 
Komunii św.  

„I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają 7 czasz pełnych plag 
ostatecznych i tak się do mnie odezwał: <Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Mał-
żonkę Baranka.> I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą." 
(Ap 21, 9-10a). Oblubienicę, czyli Kościół. Uniósł w górę – aluzja do kuszenia 
Jezusa na pustyni. Szatan uniósł Jezusa na górę, kusząc Go górą ludzkich ma-
rzeń, ludzkiego szczęścia, ale On wszedł na górę Golgotę, na Krzyż, Gdzie Bóg 
wymarzył zbawienie wszystkich, gdzie pozornie przegrał, a w rzeczywistości 
zwyciężył, stworzył szansę zjednoczenia z Bogiem, Komunii z Nim.  

„I ukazał mi Miasto Święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga. Źró-
dło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o 
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przeźroczystości kryształu.” (Ap 21, 10b-11). Jaspis jest różnobarwny. To bę-
dzie taka Komunia: przyjęcie Chrystusa w chwale.  

„Miało ono mur wielki, wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach 
dwanaście aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń 
synów Izraela” (Ap 21, 12). Podkreślane jest tutaj ciągle to, co było w prze-
szłości w St. Testamencie. Bóg nas uzdalnia do tego, byśmy razem z Nim 
współbudowali Nowe Jeruzalem. Bramy są symbolem czegoś niezniszczalne-
go, że żadne zło nie dotknie już tego Dobra.  

„Od wschodu 3 bramy i od północy 3 bramy, i od południa 3 bramy, i od 
zachodu 3 bramy.” (Ap 21, 13). To znaczy, że będziemy wchodzić bramami w 
pełne życie Trójcy św., przenikać do Boga, który jest prawdziwym życiem.  

 
„A mur miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion aposto-

łów Baranka.” (Ap 21, 14). Fundamenty są niewidzialne, tylko służą do dźwi-
gania jakiegoś gmachu. My też powinniśmy niewidzialnie służyć do dźwigania 
gmachu czynów Boga-Człowieka. Inna myśl jest taka, że apostołowie poprzez 
swoją wiarę, nadzieję i miłość są fundamentem dla następnych pokoleń, i 
każde pokolenie, poprzez swe oddanie Jezusowi Chrystusowi, służy jako fun-
dament dla następnych pokoleń.  

„A ten, który mówił ze mną, miał złotą trzcinę jako miarę, by zmierzyć 
Miasto i jego bramy, i jego mur.” (Ap 21, 15). Ta złota trzcina to miara, wg 
której będziemy uczestniczyć w niebie, stosownie do naszego oddania się Je-
zusowi na służbę tej Miłości Ukrzyżowanej. Trzcina to aluzja do tego, że Chry-
stus trzciny nadłamanej nie złamie, będzie zbawiał pokorną Miłością Miło-
sierną. Krzyż będzie miarą naszego zanurzenia w chwale nieba.  
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„A miasto układa się w czworobok i długość jego tak wielka jest szero-
kość. I zmierzył Miasto i jego bramy poprzez 12 tysięcy stadiów: długość, 
szerokość i wysokość są równe, i zmierzył jego mur - 144 łokcie: miara, któ-
rą ma anioł jest miarą człowieka.” (Ap 21, 16-17). Człowiek, który jest stwo-
rzony na obraz i podobieństwo Boga, ma mieć czyny podobne do czynów Bo-
ga-Człowieka, by mógł człowiek powiedzieć tak jak św. Paweł: „żyję nie ja, ale 
żyje we mnie Chrystus” – miał on świadomość, że odnosi to do ludzi Chrystu-
sa. Miara, którą ma anioł, jest miarą człowieka, tzn. że człowiek ma w sobie 
tajemniczy punkt odniesienia: wyczuwa dobro, piękno – to jest ta miara, że 
człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga.  

„A mur jego jest zbudowany z jaspisu, a Miasto – to czyste złoto, do 
szkła czystego podobne. A warstwy fundamentu pod murem Miasta zdobne 
są wszelakim drogim kamieniem.” (Ap 21, 18-19a). Te warstwy w kolorach 
różnych drogich kamieni to są różne typy świętości. To jest bukiet różnorod-
nych kwiatów. Każdy człowiek ma jakiś dar, jakąś cechę, którą Duch św. 
oczyszcza, rozwija w barwie najbardziej dla niej pożądanej. Każdy w niebie 
będzie mieć radość jedyną, niepowtarzalną jako jednostka, a także jako pewna 
grupa, wspólnota.  

„A świątyni w niej nie dojrzałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg 
Wszechmogący oraz Baranek. I Miastu nie trzeba słońca, ni księżyca, by mu 
świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą – Baranek." (Ap 21, 22-
23). W niebie już niema świątyni, zasłona jest rozdarta całkowicie i wszyscy 
mamy dostęp do Ojca, Syna i Ducha św.  

„I w jego świetle będą chodziły narody i wniosą do niego królowie ziemi 
swój przepych.” (Ap 21, 24). Każdy naród wniesie swoją specyfikę, swój kolor, 
swoją niepowtarzalną cechę i ona będzie przedmiotem jego szczęścia. Królo-
wie ziemi – to ci, którzy poprzez jakieś wielkie wartości, które rozwinęli przez 
służbę Bogu, wniosą swój przepych. Każdy nasz trud będzie uszanowany, tylko 
będzie oczyszczony z tego, co zbędne, a najbardziej będzie premiowana służba 
Miłości Ukrzyżowanej.  

„I za dnia bramy jego nie będą zamknięte, bo już nie będzie tam nocy. I 
wniosą do niego przepych i skarby narodów.” (Ap 21, 25-26). Aluzja do wyj-
ścia z Egiptu nocą, my wyjdziemy z Egiptu doczesnego poprzez paruzję. Każdy 
wniesie specyfikę swojego narodu: Murzyn będzie Murzynem, Chińczyk – 
Chińczykiem, Europejczyk – Europejczykiem itp.  

„Ale nic nieczystego do niego nie wejdzie, ani ten, co popełnia ohydę i 
kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka.” (Ap 21,27). Tylko 
Krzyż jest bramą do tej rzeczywistości.  

„I ukazał mi rzekę wody życia lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu 
Boga i Baranka.” (Ap 22,1). Aluzja do rzeki, która była w raju, rozdzielająca 
się na 4 rzeki, nawadniające raj. Krzyż jest też rzeką życia, która wypływa z tej 
Miłości Ukrzyżowanej. Przez Baranka rozumie się człowieczeństwo Jezusa 
Chrystusa, które jest do dyspozycji trzeciej Osoby – Ducha św.  
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„Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką - po obu brzegach, drzewo życia, ro-
dzące 12 owoców, wydające swój owoc każdego miesiąca, a liście drzewa 
(służą) do leczenia narodów.” (Ap 22, 2). W raju biblijnym były dwa drzewa: 
drzewo życia i drzewo wiadomości dobra i zła. Chrystus te 2 drzewa złączył w 
jedno: w drzewo Krzyża, które jest jednocześnie drzewem życia i drzewem 
znajomości dobra i zła. Jedynie Bóg w Krzyżu ukazał, co jest prawdziwym do-
brem. Drzewo życia jest jedno, ale ono rośnie po obu brzegach. I cztery Ewan-
gelie są na służbie tego drzewa życia. Psalm jeden nawiązuje do tego (Ps 1, 2-
3a) „Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w 
swoim czasie”. Drzewo życia rodzi 12 owoców, to jest 12 typów świętości 
(wcześniej były charakteryzowane jako fundamenty). Nasze czyny mają swój 
wymiar społeczny, że dobro będzie zawsze rodziło dobro, a zło będzie rodziło 
zło. Zrodzimy rzekę życia, jeśli wszystko oddamy na służbę Boga-Człowieka.  

„I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach.” (Ap 22, 4). 
Niebo będzie polegało na tym, że będziemy oglądać oblicze Boga, który jest 
czymś nie do wyczerpania, jest absolutem, nieogarnioną Miłością, Dobrem, 
Prawdą. My mamy w sobie tajemnicze kryterium, które jakoś rozróżnia, co 
jest dobre, a co złe, co prawdziwe i co fałszywe. Odnajdując Boga, dopiero 
wtedy w sobie odnajdziemy swoje człowieczeństwo i już będziemy czyści, 
uwolnieni od siebie, będziemy absolutnym darem dla Boga i będziemy za-
chwyceni, że Bóg jest absolutnym darem dla nas. Imię – to natura Boga. Czoło 
jest sferą poznania, myśli, rozumu. Myślą kontemplujemy Boga, a On wpływa 
w nasz ludzki umysł, wolę, naturę ze swoją Mądrością i Miłością.  

„I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła 
słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wie-
ków. I rzekł mi: <Te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów 
proroków, wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi się stać 
niebawem.>” (Ap 22, 5-6). Nie będzie nocy, to znaczy, że nie będzie wszelkie-
go zła, niebawem przyjdzie oczyszczenie Kościoła, ale będzie to radosne spo-
tkanie z pełnią Prawdy.  

„A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej 
księgi.” (Ap 22, 7). Czyli czytający tę księgę, Apokalipsę, korzystają ze szcze-
gólnego Bożego błogosławieństwa.  

„To właśnie ja, Jan, słyszę i widzę te rzeczy. A kiedym usłyszał i ujrzał, 
upadłem, by oddać pokłon przed stopami anioła, który mi je ukazał. Na to 
rzekł do mnie: <Bacz byś tego nie czynił, bo jestem współsługą twoim i braci 
twoich, proroków i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu samemu złóż 
pokłon.>” (Ap 22,8-9). Podobnie jak w Ap 19,10.  

„Dalej powiedział do mnie: <Nie kładź pieczęci na słowa proroctwa tej 
księgi, bo chwila jest bliska.>” (Ap 22, 10). Apokalipsa nie była napisana języ-
kiem niezrozumiałym dla ówczesnych chrześcijan. Miała ona towarzyszyć od 
pierwszego przyjścia Boga-Człowieka do czasu drugiego przyjścia, do paruzji. 
Niestety Kościół z czasem stracił klucz do Apokalipsy, gdyż ona stawiała wy-
magania – zawierała treści zbyt niepopularne. To, że Apokalipsa była niegdyś 
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doceniana i czytelna świadczy o tym list św. Piotra Apostoła: „I słyszeliśmy, 
jak ten głos doszedł z nieba, kiedy razem byliśmy na górze świętej. Mamy 
jednak mocniejszą prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy 
niej trwali, jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień za-
świta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.” (1P 1, 18-19). Tą 
lampą jest Apokalipsa. Gwiazda poranna wzejdzie – to są zaczątki Królestwa 
Bożego, epoka Ducha św. Również w czasach średniowiecznych był kontakt z 
tą księgą, co widać np. na przykładzie krzyża z Kamienia Pomorskiego, na któ-
rym umieszczono symbole czterech ewangelistów: W centrum umieszczono 
Ewangelię Jana (orzeł) i Łukasza (wół). Obie Ewangelie ukazują Miłość jako 
Moc Zbawczą. U góry jest orzeł – Jan. On najgłębiej interpretuje tajemnicę 
Boga-Człowieka: Wzbija się jak orzeł i widzi całokształt. Ewangelia ta najwię-
cej mówi o Miłości Boga do człowieka i o potrzebie miłości Boga i drugiego 
człowieka (J17, 20-26; 14, 21-24; 15, 12-17 i inne). U dołu wół – Łukasz. Wół 
jest symbolem cierpliwości i miłosierdzia (miłosierdzie rodzi się z cierpliwo-
ści). Łukasz najgłębiej rozwija tajemnicę Miłosierdzia Bożego. Miłosierdzie 
potrzebne jest grzesznikom, tym, którzy są na dnie, a Miłosierdzie przebacza 
im i dźwiga do serca Ojca (Łk 11, 9-13; 15, 11-32 i inne). Z lewej strony ‘twarz 
jakby ludzka’ – Mateusz. On pisze swoją Ewangelię do Żydów, którzy odrzu-
cając Boga-Człowieka stanęli po lewicy, stali się sługami złego ducha i Bóg ich 
przywołuje, leczy ich zatwardziałość, pychę poprzez wydanie w konsekwencję 
ich poglądów. Po prawej stronie lew – Marek, piszący do pogan i on pierwszy 
interpretuje skandal Krzyża, który likwiduje zło. W Krzyżu Lew Judy – Chry-
stus pokonuje lwa – demona. Jezus pozornie przegrywa, w rzeczywistości Je-
go zwycięska Miłość zbawia świat.  

„Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi i plugawy niech się jeszcze 
splugawi, i sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niech 
się jeszcze uświęci” (Ap 22, 11). Bóg nikomu nie odbiera wolności. Każdy otrzy-
mał szansę nadania swemu życiu ogromnej wartości, jeśli tylko zjednoczy się z 
Jezusem Chrystusem.  

„Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu od-
płacić, jaka jest jego praca. Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i 
Koniec. Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia 
do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta.” (Ap 22, 12-13). Płuczą 
szaty w tej Miłości, w tajemnicy Krzyża. Do świątyni chodziło się zawsze w czys-
tych szatach. Bramy to czyny Boga-Człowieka.  

„Na zewnątrz są psy, guślarze, rozbójnicy, zbójcy, bałwochwalcy.” (Ap 22, 
15). Psami Żydzi nazywali pogan, wyrażając się o nich z pogardą, tymczasem sa-
mi okazali się największymi poganami – psami, gdyż tego Boga, w którego wie-
rzyli, na którego czekali, wydali na haniebną śmierć. Jak już o tym była mowa, 
pogan nie ma poza Kościołem. To są ludzie, których Chrystus także zbawił w 
Krzyżu, a będą rozliczani tylko z prawości swoich czynów.  

„I każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje.” (Ap 22, 13b). Chrześcijanie, któ-
rzy mienią się chrześcijanami, a żyją wg ducha tego świata, fałszują naukę Chry-
stusa, żyją w kłamstwie.  
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EPILOG 

 

 „Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co do-
tyczy Kościołów. Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca 
poranna. A Duch i Oblubienica mówią: <Przyjdź>.” (Ap 22, 17b). Anioł Ga-
briel, anioł Jezusa, Duch św. i Maryja razem z Kościołem mówią: Przyjdź do 
tej księgi i ją poznaj, wejdź w sąd Miłości i Miłosierdzia, a nie w wymiar 
czyśćca, w Apokalipsę.  

„A kto słyszy, niech powie: <Przyjdź!> I kto odczuwa pragnienie, niech 
przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.” (Ap 22, 17b). Kto tę 
księgę pozna, niech innych wtajemnicza w jej treści, które niosą wody życia.  

„Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśliby ktoś 
cokolwiek do niej dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. A 
jeśliby ktoś odjął co ze słów proroctwa tej księgi, to Bóg odejmie jego udział 
w drzewie życia i w Mieście Świętym, które są opisane w tej księdze” (Ap 22, 
19). To znaczy, że ta księga jest niesłychanie ważna i jeśli Kościół odłożył tę 
księgę na półkę, to niestety może liczyć na mniejszy udział w drzewie życia. 
Powrót do tej księgi jest powrotem do drzewa życia, czyli do Mądrości i Miło-
ści z Krzyża. Ta księga ogromnie upokarza człowieka, ukazuje mu jego nicość, 
że brak mu kontaktu z Prawdą, ze Źródłem życia i reakcja jest taka, że lepiej 
się tym w ogóle nie zajmować. 

 „Mówi Ten, który o tym świadczy: <Zaiste, przyjdę niebawem.> Amen. 
Przyjdź Panie Jezu! Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi!  (Ap 22, 20). 
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Co myślę o Apokalipsie 

październik 2016 

 

Jak wspomniałam na wstępie, czułam się w obowiązku umożliwić dostęp do 
myśli ks. M. Wołoszyna, które miał na temat Apokalipsy w 1988 roku, skoro mia-
łam obszerne zapiski z jego katechez w tym czasie. Uważał on, że Apokalipsa, je-
dyna księga prorocza Nowego Testamentu, niesie w sobie bardzo ważne przesła-
nie, konieczne do upowszechnienia. Tekst, dla współczesnych, był może bardziej 
czytelny, ale jest bardzo trudny, wręcz przerażający, brak było więc chętnych do 
jego interpretacji. Podjął się tego ks. Mieczysław Wołoszyn i do tego opracowania i 
opublikowania przymierzał się przez 30 lat. Czy wmieszały się do sprawy jakieś złe 
moce, że w chwili, gdy przygotował sobie wszystkie materiały, odstawił inne zaję-
cia i miał zająć się tylko Apokalipsą, właśnie teraz ciężko zachorował?  

 Skończyłam już przepisywanie tekstu. Jakie pozostawiło to wrażenie? 

Apokalipsa ma zwrócić uwagę na to, że ważniejsze od życia doczesnego jest 
życie wieczne, a działania apokaliptyczne (cierpienie, katastrofy, śmierć) mają na 
celu nie zniszczenie człowieka, a jego oczyszczenie z trzech bożków tego świata 
(mieć, móc, znaczyć), w których świat coraz bardziej tonie. Wzorem postępo-
wania dla ludzi miał być Izrael, przez Boga wybrany naród, który jednak w swej 
roli się nie sprawdził. Jego odstępstwa były upominane działaniami apokaliptycz-
nymi: potop, Sodoma, Gomora, niewola babilońska (tam Izrael zrobił sobie ra-
chunek sumienia). Wtedy wytyczne postępowania, w postaci dziesięciu przykazań, 
Izrael miał od niewidzialnego Boga – Jahwe.  

Rolę narodu wybranego przejęło chrześcijaństwo, nie ograniczone do jednego 
narodu. Bóg posyła swego Syna, Jezusa Chrystusa, widzialnego, żyjącego pośród 
nas Boga-Człowieka, by człowiek zobaczył, jak można zrealizować 10 przykazań. 
Chrystus naucza, a jego naukę pokazują 4 Ewangelie, a 10 przykazań streszcza On 
w dwa przykazania Miłości: do Boga (pierwsze 3), do człowieka (pozostałe 7). Wy-
tyczne postępowania uzupełnia 8 błogosławieństw (Mt 5, 3-11). Izrael oczekiwał 
Mesjasza, spodziewając się, że zaspokoi ich 3 pokusy szatańskie, tymczasem, z 
całkiem przeciwstawnym przesłaniem zjawił się Jezus Chrystus, którego oni 
ukrzyżowali. Śmierć Chrystusa na Krzyżu to czyn zbawczy, który zbawia świat, to 
symbol Miłości Miłosiernej, prawdziwa wartość.  

Każdy prawdziwy chrześcijanin jest zaproszony do udziału w czynie zbawczym 
Jezusa Chrystusa. O tym właśnie mówi Apokalipsa. Można wybrać dwie drogi:  

- Współdziałać z Jezusem Chrystusem, licząc się z potrzebą wyrzeczeń, przyj-
mowaniem bez szemrania własnej historii, która może nieść różne cierpienia i 
niepowodzenia. To wszystko łączyć z Krzyżem Jezusa Chrystusa i ofiarować za 
zbawienie świata  

- kierować się wyłącznie egoizmem, zaspakajając go trzema pokusami szatań-
skimi.  

 W Apokalipsie występuje mnóstwo symboli. Symboliczne przedmioty i liczby, 
oparte na Starym Testamencie (świecznik siedmioramienny), mające pokazać ści-
sły związek Starego i Nowego Testamentu.  
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Wyróżnione są 3 epoki:  

• Boga Ojca – Stary Testament;  
• Syna Jego, Jezusa Chrystusa – Nowy Testament;  
• Ducha Świętego – czasy nowoczesne i współczesne;  

W Apokalipsie ukazana jest walka Dobra ze Złem, jest też jego trójca:  

• Smok to szatan, który występował także jako wąż w opisie raju;  
• Bestia to człowiek mający władzę, ale bez sumienia (np. Stalin, Hitler);  
• Fałszywy Prorok to człowiek głoszący rzekomo naukę Chrystusa, ale je-

go czyny i postawa z Ewangelią nie mają wiele wspólnego;  

Wbrew pozorom Apokalipsa jest księgą optymistyczną. Niestety, w świecie 
dziś królują 3 pokusy szatańskie, 7 grzechów głównych. Świat potrzebuje oczysz-
czenia. Im bardziej panoszy się Zło, tym pewniej możemy spodziewać się zjawisk 
apokaliptycznych. I one ciągle dzieją się: są to wojny, katastrofy, trzęsienia ziemi, 
powodzie, huragany. Takie oczyszczenie zastępuje stokroć gorsze cierpienia w 
czyśćcu. W tym sensie jest to wyraz miłosierdzia. Bóg wstrzymuje się z oczyszcza-
niem ludzi za pomocą zjawisk apokaliptycznych, wolałby zbawiać ich ożywiając w 
nich miłość. Widzimy to w rozdz. 10 i 11 Apokalipsy, gdzie powinien być opis kar 
za znieważenie sakramentu kapłaństwa, a jest przywołanie św. Franciszka jako 
wzoru chrześcijanina, który ratuje upadający Kościół. Św. Franciszek to wzór po-
kory, ubóstwa, miłości, przypomina o tym Kościołowi, który o tym zapomina.  

Dziś może nieprzypadkowo wstępujący papież przyjął imię Franciszka? Może 
ma on odegrać podobną rolę?  

 

 

 

Maria Łempicka, Kraków 2016 



- 111 - 
 

Wczoraj wieczorem – 13 lutego br. – zmarł w szpitalu w Barczewie o. 
Mieczysław Wołoszyn SJ. Odszedł do Pana w 84. roku życia, w 66. roku 
powołania zakonnego i w 53 r. kapłaństwa. 

Ojciec Mieczysław Wołoszyn, jezuita, urodził się 3 marca 1937 roku w Hucie Lu-
byckiej. Lata 1940-1945 spędził razem z rodziną wywiezioną do Irkucka nad jezio-
rem Bajkał. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 6 września 1951 r. i nowicjat odbył 
w Kaliszu. Śluby zakonne po nowicjacie złożył 7 września 1953 r. w Starej Wsi i tam 
odbywał juniorat. Przez kolejne lata do 1956 r. przebywał w Poznaniu i przygotowy-
wał się do matury. Następnie studiował filozofię w Krakowie (1956-59) i teologię w 
Warszawie (1959-63). 

21 czerwca 1964 r. przyjął w Kaliszu święcenia kapłańskie przez posługę bpa Jana 
Zaręby, biskupa pomocniczego Diecezji Włocławskiej. Przez kolejne lata (1964-71) 
pracował w Lublinie jako duszpasterz akademicki. W latach 1971-73 przebywał w 
Lyonie gdzie uczył się języka francuskiego. Następnie odbył ostatni rok formacji 
podstawowej, czyli III probację, w Czechowicach Dziedzicach. 22 kwietnia 1974 zło-
żył w Kaliszu ostatnie śluby na ręce o. Stefana Miecznikowskiego SJ. 

Do 1980 r. przebywał i pracował na Narbutta w Warszawie jako duszpasterz aka-
demicki. Następnie posługę duszpasterza akademickiego sprawował w Gdańsku 
Wrzeszczu (1980-81) i w Szczecinie ( 1984-91). 

W roku 1992 został skierowany do Świętej Lipki i tam – na ile pozwalało mu 
zdrowie – posługiwał przez prawie 25 lat w Sanktuarium Matki Bożej jako kierow-
nik duchowy i spowiednik oraz prowadząc rekolekcje i kursy biblijne. 

Zmarł w szpitalu w Barczewie, po kilku miesiącach ciężkiej choroby, 13 lutego 
2017 r. Odszedł do Pana w 84. roku życia, w 66. roku powołania zakonnego i w 53 r. 
kapłaństwa. 

Leszek Mądrzyk SJ 
 

 


