
Chronologia i treúã objawienia

Objawienie skùada siæ z 22 rozdziaùów. Przebieg tych 22 rozdziaùów nie jest chronologiczny i dzieli 
siæ na 4 bloki tematyczne.
Koniec kaýdego bloku tematycznego jest oznaczony upadkami i kultem 24 starszych.
24 starszych przedstawiono w rozdziale 4
Apokal. 4:4  Wokóù staùy dwadzieúcia cztery trony, na których siedziaùo dwudziestu czterech Starszych. Byli 
oni odziani w biaùe szaty, a na gùowach mieli zùote korony. 

   A czterej Ýyjàcy powtarzali: „Amen”, zaú Starsi padli na twarz, oddajàc Mu pokùon.
  A dwudziestu czterech Starszych, siedzàcych przed Bogiem na tronach, padùo na twarz, 

oddajàc Mu hoùd 
 Wtedy dwudziestu czterech Starszych i czterej Ýyjàcy upadli na twarz i pokùonili siæ Bogu 

siedzàcemu na tronie, mówiàc: „Amen! Alleluja!”Zatem 4 bloki ujawnienia sà nastæpujàce.
1. blok Rozdziaù     1 - 5
2 rozdziaùy bloku   6–11
3 rozdziaùy bloku 12–19
4 rozdziaùy bloku 20–22
Jest to równieý zgodne z treúcià poszczególnych rozdziaùów Objawienia.

Apokal. 5:14
Apokal. 11:16

Apokal. 19:4

Rozdziaù 4 + 5 Jan widzi tron Boýy i Baranka Jezusa Chrystusa. Uwaýa siæ 
to za godne otwarcia siedmiu pieczæci, które utrzymujà zamkniætà Ksiægæ 
Objawienia

Z uwielbieniem
24 starszych koñczy siæ

1. blok tematyczny

Treúã pierwszego bloku tematycznego

Rozdziaù 1 Objawienie rozpoczyna siæ od 
nadawcy Jana, który otrzymaù to objawienie od 
anioùa. Anioù zostaù posùany przez Jezusa 
Chrystusa, który otrzymaù to objawienie 
bezpoúrednio od Boga. Adresatami jest siedem 
wspólnot w Azji Mniejszej
Rozdziaù 2 + 3 Nastæpnie Jan jest proszony o 
napisanie listu do siedmiu koúcioùów w Azji 
Mniejszej, oceniajàc kaýdy koúcióù Jezusa 
Chrystusa

Treúã pierwszego bloku tematycznego



Rozdziaù 6, Otwierajàc pierwsze cztery pieczæcie, 
Jan widzi czterech jeêdêców i Hadesa. Piàta pieczæã 
powoduje, ýe zabite dusze wiernych uczniów wzywajà 
Jezusa niecierpliwie z oùtarza. Otwarcie szóstej 
pieczæci jest postrzegane przez ludzi na ziemi, 
poniewaý niebo ciemnieje i gwiazdy spadajà z nieba. 
Ludzie panikujà

Rozdziaù 7 pokazuje nam, jak 
anioùy utrzymujà cztery wiatry, 
dopóki wszyscy sùudzy Boga nie 
zostanà zapieczætowani. Jan 
sùyszy liczbæ zapieczætowanych, 
która powinna wynosiã 144 000, 
12 000 z poszczególnych 
plemion Izraela. Potem widzi 
wielki tùum, który umyù swe szaty 
we krwi Jezusa.

Rozdziaù 8 Siódma pieczæã zostaje otwarta, a siedem tràb 
zostaje rozdanych siedmiu anioùom. Kolejny anioù przychodzi z 
palaczem. Ta wædzona beczka jest strzelana ogniem Pierwszy 
anioù dmucha w tràbæ. Grad i ogieñ zmieszane z krwià 
przybywajà na ziemiæ. Jedna trzecia ziemi, drzewa i trawa sà 
spalone (rozdziaù 8,7). Drugi anioù dmucha w tràbæ. Góra 
pùonàca ogniem spada na ziemiæ. Jedna trzecia morza 
zamienia siæ w krew (rozdziaùy 8,8–9). Trzeci anioù dmucha w 
tràbæ. Wielka pùonàca gwiazda o imieniu Absynt spada na 
ziemiæ. Jedna trzecia úwieýej wody staje siæ gorzka (rozdziaùy 
8,10–11). Czwarty anioù dmucha w swojà tràbæ. Jedna trzecia 
ksiæýyca, gwiazd i sùoñca jest zaciemniona (rozdziaùy 8, 11-12).

Orzeù wstaje i ogùasza trzy nieszczæúcia trzem ostatnim tràbom (rozdziaù 
8:13)

Treúã z 2. bloku motywu



Rozdziaù 9 Z piàtà tràbkà John widzi, jak gwiazda spada z nieba, 
odbierajàc klucze do otchùani. Uwalnia stworzenia podobne do 
koników polnych, które dræczà ludzi. To pierwsze nieszczæúcie.

Dziæki szóstej tràbce cztery anioùy zostajà uwolnione z 
Eufratu. Jedna na trzy osoby zostaje zabita 20 000 000 
stworzeñ. Nieobrzezani nie ýaùujà (rozdziaùy 9, 13-21).

Rozdziaù 10 Teraz pojawia siæ anioù z potæýnym gùosem. Koniec tajemnicy 
ogùasza wraz z dmuchem siódmej tràby. Potem anioù daje Janowi ksiàýkæ do 
jedzenia, która smakuje sùodko, ale gorzko w ýoùàdku. Jan proszony jest o 
dalsze prorokowanie.

Rozpoczynajà siæ ostatnie 3 1/2 roku

Rozdziaù 11 Jan otrzymuje wzorzec, wedùug którego ma osàdzaã 
úwiàtyniæ bez dziedziñców, albowiem oni majà 42 miesiàce na 
pogan.

Dwóch úwiadków bædzie jednoczeúnie prorokowaã w worze. Na czas 
wróýby dwaj úwiadkowie sà obdarzeni mocà. Rozdziaù 11.3–6



Po tym czasie zostajà zabici. Po trzech dniach wracajà do 
ýycia i majà Wniebowstàpienie. To drugie nieszczæúcie 
(rozdziaùy 11.1-14).

(Rozdziaùy 11.1-14). Chrystus przejmuje wùadzæ. Psuje tych, którzy psujà 
ziemiæ. Nadszedù czas sàdu. To trzecie nieszczæúcie (rozdziaùy 11: 15-19).

24 starsi upadajà i czczà. (11,16)
To koñczy

2. blok tematyczny

Trzeci blok motywu jest taki sam jak drugi blok motywu
Koñczy pierwszà czæúã

ostatnia tràba jest dmuchana.
Oto szczegóùowy opis

Rozdziaù 12 Kobieta w ciàýy pojawia siæ na niebie. 
Niedùugo urodzi dziecko. Ognisty smok czeka na 
urodzonych, by go poýreã, ale dziecko zostaje 
zùapane, a kobieta ucieka na pustyniæ. Nastæpnie 
Michaù walczy z tym smokiem i rzuca go na ziemiæ, 
po czym ten smok, który jest Szatanem diabùem, 
zaczyna siæ od przeúladowania uczniów Jezusa.

Rozdziaù 13 Dzikie zwierzæ wyùania siæ z morza. 
Smok daje tej zwierzæcej mocy, po czym zwierzæ 
uwielbia smoka. Równieý to zwierzæ prowadzi úwiætà 
wojnæ. Pojawia siæ kolejne zwierzæ z dwoma rogami. 
To zwierzæ robi zdjæcie pierwszemu zwierzæciu. 
Wszyscy ludzie sà zmuszeni czciã ten obraz. Ponadto 
kaýdy czùowiek powinien uzyskaã úlad obrazu 
zwierzæcia. Kaýdy, kto odmówi przyjæcia tego znaku, 
bædzie przeúladowany i zabity.



Rozdziaù 14 Jan widzi 144 000 ludzi stojàcych z Barankiem 
na Górze Syjon. Te 144 000 to pierwsze owoce zakupione z 
ziemi. Nie zabarwiùy siæ. (Rozdziaùy 14,1–5)

Na niebie leci anioù z dobrà nowinà. Inny anioù ogùasza upadek 
Babilonu Wielkiego. Trzeci anioù ostrzega przed czczeniem wizerunku 
dzikiej bestii, poniewaý ci ludzie odczuwajà gniew Boga. Kto umiera 
przez dzikie zwierzæ, moýe mieã szczæúcie. (Rozdziaùy 14,6–13)

Nadszedù czas zbiorów winogron. Winogrona sà wrzucane do 
tùoczni wina i pùynie duýo krwi. (Rozdziaù 14; 15-20)

Rozdziaù 15 Jest siedmiu anioùów z siedmioma 
plagami Boga. Jan widzi úwiàtyniæ Boga z tymi, 
którzy pokonali dzikà bestiæ. Ci chwalà Boga. 
Úwiàtynia jest wypeùniona dymem.

Rozdziaù 16 Siedem czasz gniewu Boýego wylano na 
ziemiæ. Smok organizuje teraz kontratak. Trzy ýaby lub 
duchy zbierajà królów ziemi na wojnæ z Bogiem. Siódma 
skorupa wylewa siæ w powietrze. Zdarzajà siæ najwiæksze 
trzæsienia ziemi w historii. Ponadto kamienie upadku 
waýàce setki funtów spadajà na ludzi.

Rozdziaù 17 Anioù z siódmà misà pokazuje Janowi zniszczenie 
Babilonu Wielkiego. Johannes widzi purpurowà kobietæ siedzàcà na 
szkarùatnym zwierzæciu. To jest Babilon Wielki, kobieta nazywa siæ 
matkà dziwek. Zwierzæ, na którym siedzi dziwka, bardzo przypomina 
dzikie zwierzæ. Wychodzi z otchùani i wraca tam.



To zwierzæ bædzie miaùo godzinæ mocy z dzikim 
zwierzæciem. To ósmy król. Bædzie walczyù 
przeciwko Barankowi Jezusowi Chrystusowi. To 
zwierzæ z otchùani zniszczy dziwkæ.

Rozdziaù 18 Nastæpnie zwróã uwagæ na dziwkæ Babilon. Lud Boýy jest 
ostrzeýony, aby wyszedù z Babilonu. Babilon jest zniszczony. Kupcy z tej 
ziemi ýaùujà ich. Anioù wrzuca kamieñ mùyñski do morza, aby pokazaã, jak 
Babilon Wielki zostaje zmiaýdýony. Byùa odurzona krwià úwiætych.

Apoka. 19:4  Wtedy dwudziestu czterech Starszych i 
czterej Ýyjàcy upadli na twarz i pokùonili siæ Bogu 
siedzàcemu na tronie, mówiàc: „Amen! Alleluja!” 

Rozdziaù 19 Raduje siæ wielki tùum w niebie. Sà szczæúliwi, 
poniewaý nadeszùo maùýeñstwo Baranka, oblubienica uczyniùa dla 
pana mùodego. Szczæúliwy, który przyjàù zaproszenie na kolacjæ 
weselnà. Jezus Chrystus jedzie na biaùym koniu i oczyszcza 
ziemiæ ze wszystkich wrogów Boga.

Ponownie sàd Boýy koñczy siæ jak w rozdziale 11
Czwarty blok zajmuje siæ teraz bùogosùawieñstwami

Rozdziaù 20 Anioù wrzuca Szatana w otchùañ. Trony sà ustanowione dla wiernych 
uczniów Jezusa. Bædà królowaã 1000 lat z Chrystusem jako kapùani i królowie. 
(Rozdziaù 20: 1-6). Po 1000 latach Szatan zostaje uwolniony z otchùani, aby 
ponownie uwieúã narody. Nastæpnie zostaje wrzucony do jeziora ognia, druga 
úmierã.

Sàd nad innymi ludêmi, sprawiedliwymi i 
niesprawiedliwymi, zaczyna siæ (na poczàtku 
1000 lat) (rozdziaùy 20.11-15)

Adoracja 24 starszych koñczy siæ
3. blok tematyczny



Rozdziaù 21 
N o w e  J e r u z a l e m ,  
Oblubienica Chrystusa, 
przychodzi na ziemiæ. 
W s z y s c y  l u d z i e  s à  
zaproszeni do przyjúcia do 
êródùa ýywej wody. Kaýda 
ùza zostanie otarta z oczu. 
Poniýej znajduje siæ opis 
tego Nowego Jeruzalem.

Rozdziaù 22 Bùogosùawieñstwa sà pokazane. Nastæpuje proúba o zachowanie tych sùów, poniewaý sà 
one prawdziwe.

Tak, wkrótce przyjdæ Amen, chodê, Panie Jezu!

Apoka.  22:1  Potem anioù pokazaù mi rzekæ wody ýycia, przezroczystà jak krysztaù. Wypùywaùa z tronu Boga i 
Baranka 


	Seite1
	Seite2
	Seite3
	Seite4
	Seite5
	Seite6
	Seite7

