
Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a 
On  wysławszy  swojego  anioła  oznajmił  przez  niego  za  pomocą  znaków  słudze  swojemu  Janowi.  Ten 
poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest  wszystko, co widział.  Błogosławiony, 
który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. 

Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od Tego, Który jest, i Który był i Który 
przychodzi,  i  od Siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, 
Pierworodnego umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od 
naszych grzechów, i uczynił nas królestwem — kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na 
wieki wieków! Amen. Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą 
Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen.  Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, 
Który był i Który przychodzi, Wszechmogący. 

Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej 
Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem 
za sobą potężny głos jak gdyby trąby mówiącej: "Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom: do 
Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardów, Filadelfii i Laodycei". I obróciłem się, by widzieć, co za głos do 
mnie mówił; a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników, i pośród świeczników kogoś podobnego 
do Syna Człowieczego, obleczonego [w szatę] do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Głowa Jego i 
włosy — białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy Jego jak płomień ognia. Stopy Jego podobne do drogocennego 
metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos Jego jak głos wielu wód. W prawej swej ręce miał siedem 
gwiazd i z Jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry. A Jego wygląd — jak słońce, kiedy jaśnieje w swej 
mocy.  Kiedym Go ujrzał,  do stóp Jego upadłem jak martwy,  a  On położył  na mnie prawą rękę,  mówiąc: 
"Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i 
mam klucze śmierci i Otchłani. Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać. Co do 
tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce, i co do siedmiu złotych świeczników: siedem 
gwiazd — to są Aniołowie siedmiu Kościołów, a siedem świeczników — to jest siedem Kościołów. 

Potem ujrzałem: Oto drzwi otwarte w niebie, a głos, ów pierwszy, jaki usłyszałem, jak gdyby trąby mówiącej 
ze mną, powiedział: Wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać;. Doznałem natychmiast zachwycenia: A 
oto  w niebie  stał  tron  i  na  tronie  [ktoś]  zasiadał.  A Zasiadający był podobny z  wyglądu do  jaspisu  i  do 
krwawnika, a tęcza dokoła tronu — podobna z wyglądu do szmaragdu. Dokoła tronu — dwadzieścia cztery 
trony, tronu a na tronach dwudziestu czterech siedzących Starców, odzianych w białe szaty, a na ich głowach 
złote wieńce. A z tronu wychodzą błyskawice i głosy, i gromy, i płonie przed tronem siedem lamp ognistych, 
które są siedmiu Duchami Boga. Przed tronem — niby szklane morze podobne do kryształu, a w środku tronu i 
dokoła tronu cztery Zwierzęta pełne oczu z przodu i z tyłu: Zwierzę pierwsze podobne do lwa, Zwierzę drugie 
podobne do  wołu, Zwierzę trzecie  mające twarz jak gdyby ludzką i Zwierzę czwarte podobne do  orła w 
locie. Cztery Zwierzęta — a każde z nich ma po sześć skrzydeł — dokoła i wewnątrz są pełne oczu, i nie mają 
spoczynku, mówiąc dniem i nocą : Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który jest, i 
Który przychodzi.  A ilekroć Zwierzęta  oddadzą chwałę i  cześć,  i  dziękczynienie Zasiadającemu na tronie, 
Żyjącemu na wieki wieków, upada dwudziestu czterech Starców przed Zasiadającym na tronie i oddaje pokłon 
Żyjącemu na wieki wieków, i rzuca przed tronem wieńce swe , mówiąc: Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, 
odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone. 

I ujrzałem: gdy Baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci, usłyszałem pierwsze z czterech Zwierząt 
mówiące jakby głosem gromu: «Przyjdź!» I ujrzałem: oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk.  I dano mu 
wieniec, i wyruszył jako zwycięzca, by [jeszcze] zwyciężać.

A gdy otworzył pieczęć drugą, usłyszałem 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. 

A gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecie Zwierzę, mówiące: «Przyjdź!»  I ujrzałem: a oto czarny 
koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę. I usłyszałem jakby głos w pośrodku czterech Zwierząt, mówiący: 
«Kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara, a nie krzywdź oliwy i wina!»

I  ujrzałem: gdy otworzył  pieczęć  szóstą,  stało  się  wielkie  trzęsienie  ziemi i  słońce  stało  się  czarne  jak 
włosienny wór,  a cały księżyc stał się jak krew. I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobnie jak drzewo 
figowe wstrząsane silnym wiatrem zrzuca na ziemię swe niedojrzałe owoce. Niebo zostało usunięte jak księga, 



którą się zwija, a każda góra i wyspa z miejsc swych poruszone. A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, 
bogacze i możni, i każdy niewolnik, i wolny  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 gniewem Baranka,   bo 
nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu, a któż zdoła się ostać?»

A gdy otworzył pieczęć czwartą, usłyszałem głos czwartego Zwierzęcia mówiącego:  «Przyjdź!» 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.  (...) 

A siedmiu aniołów, mających siedem trąb, przygotowało się, aby zatrąbić. I pierwszy zatrąbił. A powstał grad 
i ogień — pomieszane z krwią, i spadły na ziemię. A spłonęła trzecia część ziemi i spłonęła trzecia część drzew, 
i spłonęła wszystka trawa zielona. I drugi anioł zatrąbił: i jakby wielka góra płonąca ogniem została w morze 
rzucona, a trzecia część morza stała się krwią i wyginęła w morzu trzecia część stworzeń — te, które mają 
dusze — i trzecia część okrętów uległa zniszczeniu. I trzeci anioł zatrąbił: i spadła z nieba wielka gwiazda, 
płonąca jak pochodnia, a spadła na trzecią część rzek i na źródła wód. A imię gwiazdy zowie się Piołun. I 
trzecia część wód stała  się piołunem, i  wielu ludzi  pomarło od wód,  bo stały się gorzkie.  I  czwarty anioł 
zatrąbił: i została rażona trzecia część słońca i trzecia część księżyca, i trzecia część gwiazd, tak iż zaćmiła się 
trzecia ich część i dzień nie jaśniał w trzeciej swej części, i noc — podobnie. I ujrzałem, a usłyszałem jednego 
orła  lecącego  przez  środek  nieba,  mówiącego  donośnym głosem:  Biada,  biada,  biada  mieszkańcom ziemi 
wskutek pozostałych głosów trąb trzech aniołów, którzy mają [jeszcze] trąbić! 

I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.  I 
Miasto Święte — Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna 
w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i 
zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie "BOGIEM Z NIMI". 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. 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 dla mnie będzie synem. 

I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Pomiędzy rynkiem 
Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące dwanaście owoców — wydające swój owoc każdego 
miesiąca — a liście drzewa [służą] do leczenia narodów. Nic godnego klątwy już [odtąd] nie będzie. I będzie w 
nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali.  I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego — 
na ich czołach. 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 wieków. (...) Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby 
władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta. Na zewnątrz są psy, guślarze, 
rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy  i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje. 

EPILOG 
Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów. Jam jest Odrośl i 

Potomstwo Dawida,  Gwiazda świecąca, poranna». A Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!»  A kto słyszy, 
niech  powie:  «Przyjdź!»  I  kto  odczuwa  pragnienie,  niech  przyjdzie,  kto  chce,  niech  wody  życia  darmo 
zaczerpnie.  


