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Apokalipsa - Wielki finał w 3D 

 
 

 

 A teraz usiądź wygodnie. 

 Doszliśmy do końca, a raczej do wielkiego finału.  

Nie ma księgi, która lepiej niż Apokalipsa nadawałaby się na zakończenie 

i podsumowanie Biblii! 

 Przyciemnione światła i muzyka na widowni.  

Zacznijmy:  

Kiedy wszystko traci sens, jedyną jego szansę daje Apokalipsa, która nadaje 

możliwe znaczenie katastrofie (Sergio Quinzio). 

Apokalipsa zamyka wydarzenia objawienia biblijnego inaczej, niżby była 

przedłużeniem historii apostołów w sferę dziejów Kościoła i świata. Wizjoner zostaje 

w niej wyniesiony ponad wszelki wymiar staro- i nowotestamentalnego objawienia 

ku wyższej wizji, danej od Boga, oderwanej od (kompletnego nawet) doświadczenia 

historii, wizji, która rozgrywa się w całości zdarzenia, które dokonuje się między 

niebem a ziemią (Hans Urs von Balthasar). 

Apokalipsa to nie koniec tego świata, ale raczej koniec takiego świata, jaki znamy. 

Proroctwo Apokalipsy jest tylko jednym z cudownych przesłań biblijnych, które 

zostało źle zinterpretowane (Dan Brown). 

 

Mogę jeszcze czymś służyć? Proszę się odprężyć, śmiało! Proszę się częstować! 

 

Nadzieja w Apokalipsie nie rozczarowuje: nie została ukształtowana zgodnie 

z naszymi oczekiwaniami, ponieważ to czego pragniemy, pokrywa się z tym, co nas 

przeraża (Sergio Quinzio). 

  



Odnoszę wrażenie, jakby coś państwa nadal niepokoiło, może ucieszy państwa 

wiadomość, że 

Apokalipsa to najwyższej klasy szarlataneria, stworzona po to, by mamić głupich 

i naiwnych ludzi. To bezsilność, która przebiera się w tajemniczość, aby uchodzić              

za potęgę (Carlo Dossi). 

Wystarczy przywieść sobie na pamięć  tylko Janową Apokalipsę, ten najdzikszy 

z wszystkich pisanych wybuchów, które nienawiść ma na sumieniu                        

(Fryderyk Nietzche). 

 OK, dajmy spokój. Jako przystawka powinno to wystarczyć.  

Kto z nas nie zna tej księgi? To znaczy przynajmniej wie, że istnieje, bo tych, 

którzy ją faktycznie przeczytali, jest pewnie równie dużo, jak tych, którzy 

rzeczywiście obejrzeli tragikomicznej pamięci film Pancernik Potiomkin. 

Czy da się jednak czytać Apokalipsę? Naprawdę, zastanawiam się, czy jest to 

dzisiaj księga dla nas strawna. Oczywiście, czytając stosy komentarzy i artykułów, 

można wreszcie znaleźć kilka kluczy interpretacyjnych do tego gąszczu symboli, ale 

pozostaje pytanie: da się to czytać?  

 Czy da się to zrozumieć?  

 Czy warto?  

 Czy to szarlataństwo, czy arcydzieło?  

 A może mamy do czynienia z tekstem przeznaczonym dla miłośników 

literatury katastroficznej? 

Trudno odpowiedzieć, sami rozumiecie. 

Kusi, żeby sięgnąć do najbardziej spójnych fragmentów i zadowolić się nimi. 

Takiej operacji dokonujemy na Biblii niemal zawsze, a możemy ją teraz nazwać 

selekcją treści. 

Pokusa jest bardzo silna: można wziąć kilka wątków chrystologicznych, 

kilka słynnych obrazów, jak wyobrażenia Baranka, Bestii i Niewiasty, spróbować 

powiązać powracającą symbolikę, przytoczyć parę hymnów liturgicznych, omówić 

kontekst historyczny i tak dojść do minimalnej znajomości tekstu. 

Mogłaby jednak pojawić się jeszcze silniejsza pokusa, żeby – z całym szacunkiem 

dla oszczerców rosyjskiego kina – przeczytać tekst od początku do końca! Oddać się 

mu do tego stopnia, aby poczuć jak wibruje, dać się ogłuszyć obecnym w nim 

obrazom, zmianom dekoracji, aby wyobrazić sobie, jak rodził się w świadomości 

autora, tak żeby odczuć, jak jest niezbędny i jak jest ranga tej wewnętrznej wizji.              

Tak, przed tekstem wzbudza tu zainteresowanie jego twórca. 



Tym razem nie będę dogłębnie dociekał, czy był to Jan, czy któryś z jego uczniów, 

bo musiał to być ktoś, jakiś umysł, który tę księgę przeniknął myślą.  

I jeśli chciałoby się zacząć nad nią medytować, zanim się ucieknie albo przestraszy, 

trzeba się do niej zbliżyć i spróbować, tak, tylko spróbować ją sobie wyobrazić.  

Potrzeba wyobraźni, wielkiej wyobraźni, żeby zbliżyć się do tego 

hieroglificznego dzieła. 

 Nie mam jednak na myśli wyobraźni potrzebnej do odszyfrowania symboli, 

zawartych w księdze. Żeby dowiedzieć się, kim są 144 tysiące, co to jest Babilon, kim 

jest Bestia, co znaczy 666… itd., itp.  

Prawda, jak dobrze jest napisać i tak dalej, i tym podobne w książce, właśnie 

przeciwko wszystkim, którzy przez wieki czytali Apokalipsę, żeby coś znaleźć.  

 

Apokalipsa to odwrotność tego, co uczyniło ją sławną. Nie jest księgą 

nieszczęścia ani tajemnic do rozszyfrowania, nie zawiera mrocznych 

przepowiedni ani zagadek do rozwiązania. 

  

O tamte rzeczy należy zapytać Nostradamusa, który o wszystkim pisał, albo Adama 

Kadmona, który wszystko zrozumiał. Nie, przy tego rodzaju odczytaniach, którymi 

zawsze karmi się szerokie grono miłośników, ta księga niewątpliwie stanowi bogate 

źródło inspiracji,  ale wywołuje wyłącznie szkody.  

Po pierwsze, radzę więc zaniechać wszelkiej ciekawości i dążeń ezoterycznych, 

lecz przede wszystkim zrozumieć autora, który jako pierwszy przewidział tę księgę. 

To on jest kluczem wszystkiego. Kluczem, który nas najbardziej interesuje. 

W jaki sposób ją widział? Bezwzględnie należy uwolnić własną wyobraźnię, 

żeby znaleźć odpowiedź. Musi to jednak być wyobraźnia empatyczna, która nie tylko 

będzie starała się sformułować jakąś hipotezę, ale będzie również zdolna do słuchania, 

czyli intuicyjnego odkrywania tego, co dzieje się z autorem, kiedy mówi o aniołach, 

bestiach, trąbach, starcach, jeźdźcach, krwi i złocie. 

Czy ma sens prosić kogoś innego o wyjaśnienie, co oznacza dany symbol 

albo dlaczego został tak, a nie inaczej przedstawiony? Może w przypadku innych 

tekstów nie jest to poważnym wykroczeniem, jednak tutaj, w księdze Apokalipsy, 

zaszedłszy tak daleko w głąb Biblii, nie ma już czasu, by szukać wyjaśnień u innych. 

Na pewno każdy chciałby wiedzieć, kim są i co oznaczają słynni jeźdźcy, plagi, 

czasze, jednak przy takiej księdze istnieje ryzyko, że przeczytamy więcej przypisów 

niż samego tekstu.  



A tutaj mówimy o bardzo długim tekście z niemal 500 cytatami i aluzjami do 

różnych ustępów Starego Testamentu. Pierwszy teologiczny przebój w wersji 3D! 

 

Właśnie dlatego Apokalipsa musi cię pogrążyć. Musi być jak inwazja 

obcych, która, gdy przyjdzie, zmienia wszystko. Gigantyczny tekst, zbyt 

intensywne doświadczenie, wir barw, zatrzęsienie dźwięków, migotanie 

obrazów, gęstwina znaczeń, pustynia spragniona dowodów. Apokalipsy 

nie można zrozumieć, Apokalipsę trzeba przeżyć. 

 

Powraca jednak pytanie: czy to naprawdę możliwe? 

Tak, ale trzeba śmierci, grozy, rozpaczy, strachu, szeroko rozwartych oczu 

i skamieniałego serca. W przeciwnym razie wydaje się to szaleństwem.                                  

Albo halucynacją. Albo nawet fikcją. 

Apokalipsa to tekst chrześcijańskiej tragedii. Dzieło dramatyczne w pełnym 

tego słowa znaczeniu, napisane podczas burzy cesarskich prześladowań, z krwią na 

rękach, z myślą o tych, którzy – jak baranki – byli zarzynani za wiarę. 

Konie i jeźdźcy, lwy i smoki, szarańcza i skorpiony, plagi i zagłada, zniszczenie 

i śmierć, władza i kara za krew, bestia, demony, bożki, zabójstwa, czary, nierząd                    

i kradzieże, aniołowie, gromy, trąby, morze, ziemia, niebo, baranek, książeczka, 

pieczęcie, dźwięki, sekrety i tajemnica Boga, która musi się spełnić. Ludy, narody                 

i królowie. Liczby, rozkazy, czasy i wojny. Świadkowie, prorocy i trony.                    

Drzewa oliwne i świeczniki, ogień, nieprzyjaciele, sąd. Babilon, Sodoma, nierządnice i 

trony… 

Apokalipsa to płonąca lawa, która bucha z ust twórcy-wizjonera i to 

właśnie on, jego ekstaza, jego wzrok przyciąga i przykuwa naszą uwagę. Jakby nas 

przytłoczył wicher obrazów, szybkość, niepokój, gwałtowność, które każde słowo 

księgi chce fizycznie przekazać. 

Apokalipsa jest księgą zmysłową, która chce dotrzeć do najgłębszych 

pokładów naszego życia. Księga dla świadomości i nieświadomości. 

Bombardowanie bez określonych zasad, bez ostrzeżeń i bez obrony, którego celem jest 

zniszczenie, roztrzaskanie, zrównanie z ziemią. Bombardowanie, aby wywołać falę 

uderzeniową, która wstrząśnie życiem, snami, koszmarami, myśleniem.                          

Księga odpłaty, furii, naporu i gniewu. 

Zamiarem tej księgi nie jest udowodnienie jakiejś doktryny, jak stale czyni Paweł, 

ani sformułowanie budującej refleksji, jak dzieje się w tekstach mądrościowych, ani 

nawet opowiedzenie jakiejś historii, jak to ma miejsce w Ewangeliach. 

 



 

Ta księga to huk, trzewia, błysk i grzmot, trąba i fala; nie przekazuje 

treści za pomocą przykładów, teorii i przypowieści. Nie chce przemawiać 

ani do naszego umysłu, ani do serca, ale do żołądka. Tam, w ciemnościach 

naszych trzewi, pragnie dotrzeć poza zasłony wyobrażeń i myśli. 

 

Tak, Apokalipsa chce odsłaniać, chce zerwać zasłony.  

Nie chodzi tylko o zasłonę, za którą cierpią niewinni i męczennicy, ale przede 

wszystkim o zasłonę rozumu, roszczącego sobie prawo do zwycięstwa nad 

niejasnością dziejów człowieka i wszechświata.  

Apokalipsa likwiduje tę zasłonę, wywołując zawrót głowy i poczucie dezorientacji, 

przekazując nam bezsensowne szaleństwo, niekontrolowany nurt, który natychmiast 

kusi do tego, by podjąć próbę rozszyfrowania jego znaczeń. 

Rozum i racjonalna wiara buntują się i odpowiadają protestem w postaci pytań: 

gdzie jest Bóg miłosierny? Dlaczego przemoc? Dlaczego pomsta? Dlaczego Bóg na to 

wszystko zezwala? 

Apokalipsa drwi sobie z rozumu. 

Apokalipsa drwi sobie z wszelkich prób rozszyfrowania jej orędzia. 

Apokalipsa stanowi przeciwieństwo metafizyki, która próbuje dotrzeć do końca 

fragmentaryczności i przypadkowości rzeczy, poszukując prawd absolutnych                          

i zasadniczych idei. To dzieło reprezentuje religię, która nie szuka siły w ideach 

umysłu ani w procesach logicznej dedukcji. 

Po pierwszej lekturze nie rozumiemy kompletnie nic, i o to właśnie w tej 

księdze chodzi: powstrzymać nasz rozum, usunąć nieprzejrzystą zasłonę naszych 

operacji umysłowych, wprowadzić nas w ekstazę i przemówić do najciemniejszych 

zakątków nas samych językiem, który jest równie ciemny. 

Podczas gdy metafizyka wypracowuje spójniejsze i doskonalsze idee, działanie 

Apokalipsy jest dokładnie odwrotne i rzuca nas w chaos, w potworność, w przesadę 

i rozjątrzenie. 

Słuchanie Plotyna, starożytnego filozofa, który wzniosłymi i jasnymi słowami 

zachęca nas do medytacji nad światłością piękna, każe nam tęsknić za utraconą mocą 

rozumu: 

Trzeba bowiem to, co widzi, uczynić jednorodnym i podobnym do tego, co jest 

widzialne, i wtedy dopiero – patrzeć! Zaprawdę, nigdy nie zobaczyłoby oko słońca, 

gdyby samo nie było słoneczne, i nigdy też dusza nie ujrzy piękna, jeżeli sama nie 

będzie piękna.  



Niech tedy najpierw każdy stanie się boski i każdy piękny, jeżeli chce ujrzeć Boga 

i piękno! Oto, pnąc się w górę, przybędzie najpierw do umysłu i tam zobaczy 

wszystkie idee w ich piękności i powie, że to jest piękno, mianowicie idee, albowiem 

wszystkie rzeczy są piękne dzięki nim
1
. 

Jaki spokój, jasność, jakie dążenia. Jak nie porzucić naszego niedoskonałego 

spojrzenia i nie zanurzyć się w Boskim świetle, do tego stopnia, by upodobnić się do 

Boga? 

W porównaniu z tym tekstem nasza księga wydaje się dzika i pozbawiona zdolności 

ocalenia piękna metafizycznych wizji, tak dalekich od niedoskonałości                                    

i przypadkowości historii. 

Tymczasem Apokalipsa jest krzykiem tego, kto zrzucił zasłonę piękna, prawdy, 

sprawiedliwości, formy i bytu. Bo została zniszczona, naruszona i straciła sens.  

Apokalipsa krzyczy i woła o sprawiedliwość, którą zniszczyły losy ludzi. Krzyczy 

do możnych, do cierpiących, do zuchwałych. Krzyczy wobec władzy i przemocy, 

wobec okrucieństwa i niesprawiedliwości, wobec natury i wobec ludzkości.                            

A wszystko inscenizuje w szalonym, liturgicznym teatrze historii. 

Z tego powodu tej księgi nie da się czytać. Trzeba jej tylko słuchać. To jest 

doświadczenie zmysłowe, które musi nas przygnieść i odebrać oddech. Prawdziwa 

Apokalipsa uczuciowa. 

 Oto moja rada: znajdź wersję audio całej księgi, słuchowisko z dużą 

ilością muzyki w tle i spróbuj posłuchać, pozwalając, by niekontrolowane 

słowa popłynęły bez zapowiedzi i trafiły do uszu, stamtąd potem dotrą 

bezpośrednio do wnętrza. 

Hałaśliwy, głośny, muzyczny, jazgotliwy. Ten tekst chwyta za gardło i dusi. 

Przystajemy, nie dowierzając, jakby podczas oblężenia, słowa płyną szybko, niosąc 

coś niesłychanego, coś, czego nie da się nawet wyobrazić. A wraz z obrazami 

materializują się pytania, tekst jednak nie pozwala odetchnąć i bez przerwy prowadzi 

swój bieg. 

 

Jak jednak nie zaginąć i nie stracić przytomności w ekstazie którą Jan 

zamierza nam przekazać? 

 

Z pewnością ten tekst rządzi się własną logiką i ma własny kierunek, dostrzegalny 

w doświadczeniu wojny, która przetacza się przez historię i prowadzi do ostatecznego 

starcia i zwycięstwa.  

                                                           
1
 Plotyn, Enneada pierwsza, V,I: O pięknie, w: tegoż, Enneady, t.1, przeł. A. Krokiewicz, Warszawa 1959, s. 115, 

przyp. Tłum. 



Jednak jeśli wykorzysta się go do snucia jakichś przypuszczeń lub przy próbach 

odczytywania historii, rozpoznając w niej epizody z Apokalipsy, można się bardzo 

rozczarować. Bardziej, niż być księgą odsłaniającą, co musi się stać, ten tekst 

zamierza przekazać doświadczenia autora, którego ogarnął Duch Święty, albo, jak 

mówi się w przypadku świętych albo szamanów, który został porwany w ekstazę! 

Racjonalizując, skłonni jesteśmy pomyśleć o doświadczeniu wytworzonym, niemal 

wymyślonym, może wyśnionym. Agnostyk, ateista, może nawet psycholog musi 

sprowadzać do poziomu zjawisk zrozumiałych to, co wydaje się przypadkiem 

klinicznym choroby albo stanem wyobcowania. 

Jeśli ktoś będzie tak czytać Apokalipsę, niczego nie uzyska. Spróbuje zdemaskować 

fałsz i zredukować go do klasy objawów psychicznych. Dzisiaj, biorąc pod uwagę 

wszystkich entuzjastów, którzy w ciągu dziejów przywłaszczali sobie cytaty i 

przewidywania z naszego tekstu, można dojrzeć pewną zasadność takiej postawy, 

jednak Biblia zasługuje na szacunek i nigdy nie powinna być traktowana jak tekst 

fikcyjny albo pomysłowo manipulowany na użytek naiwnych biedaków. 

 

Biblia jest głęboko ludzką księgą, a Apokalipsa tym bardziej. To godne 

zakończenie szalonej podróży. To ostatni stopień, najtrudniejszy krok, by 

wynieść to, co ludzkie, ku ostatecznemu nadejściu Boskości. 

 

Aby zmierzyć się z absurdalnością zła, poczuć jego niezmierną potęgę i krwawo 

opiewać całą jego brutalną moc, a wreszcie móc świętować kosmiczne pojednanie                 

z Bogiem.  

 Jak nie zagubić się i na co zwrócić w tej wizji uwagę? 

Najpierw z niesłychaną mocą wychodzą nam na spotkanie cztery pierwsze 

rozdziały, w których przemawia Jezus.  

To prolog księgi, to początek i warunek tego, co nastąpi, najogólniej chodzi                       

o najpiękniejsze w całym Nowym Testamencie wyznanie wiary, miłości                    

i oddania Chrystusowi. 

Oto co mówi o sobie Jezus w swoim pierwszym objawieniu i w siedmiu listach, 

które rozsyła do Kościołów Azji Mniejszej. Składając to samoobjawienie w jedną 

całość, otrzymujemy coś w rodzaju Prologu Apokalipsy: 

Jezus Chrystus, Świadek Wierny, Pierworodny umarłych i Władca królów 

ziemi. Alfa i Omega, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący.  

Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na 

wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani.  



Jam jest Ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd, Ten, który się 

przechadza wśród siedmiu złotych świeczników. Pierwszy i Ostatni, który był 

martwy, a ożył.  

Ten, który ma miecz obosieczny, ostry. Syn Boży: Ten, który ma oczy jak 

płomień ognia, a nogi Jego podobne są do drogocennego metalu.  

Ten, co ma Siedem Duchów Boga i siedem gwiazd, Święty, Prawdomówny, 

Ten, co ma klucz Dawida, Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, 

a nikt nie otwiera. Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia 

Bożego. 

 

Oto tajemnica, jedyna wielka tajemnica tej księgi:  

wyznanie wiary (w) Jezusa! 

Jakie są skutki takiego spotkania z Jezusem? 

Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył na mnie 

prawą rękę, mówiąc: „Przestań się lękać!" 

Warto pamiętać, że spotkanie ze Świadkiem wiernym jest bardzo mocnym 

doznaniem, niemal śmiertelnym. Marek w ten sposób opowiada o pewnym 

dramatycznym egzorcyzmie Jezusa: 

Duch krzyknął i wyszedł wśród gwałtownych wstrząsów. Chłopiec zaś 

pozostawał jak martwy, tak że wielu mówiło, „On umarł!”. 

Doświadczenie Boga jest bolesne!  

Niszczy i przerasta naszego autora, a jeśli nie uwierzymy, że doświadczenie, które 

jest podstawą tego tekstu, do tego się sprowadza, można spokojnie zamknąć księgę i 

sięgnąć po inną.  

Jeśli natomiast wyczuwa się, że autora dotknęło objawienie się Wszechmogącego, 

można zacząć trwożliwym uchem przysłuchiwać się siedmiu listom i dostrzec 

doświadczenie grozy i sądu, które się w nich odsłania.  

Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów! 

Jeżeli jedna trzecia z 33 przypadków, kiedy w Biblii używa się słowa „Baranek”, 

ma miejsce w Apokalipsie, znaczy to, że dziejowe oblicze Wszechmogącego to 

oblicze stojącego Baranka zabitego. Jesteśmy w 5 rozdziale, kiedy wizja przybiera 

następujący kształt: 

I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt a kręgiem Starców stojącego 

Baranka jakby zabitego. 



Poprzedza ten obraz płacz. Płacz tego, kto widzi księgę i nie może znaleźć kogoś, 

kto złamałby jej pieczęcie. Rozpaczliwy płacz, który Jan słyszy i na który próbuje 

zareagować. Potem zaskakująca gra słów: zwycięża „Lew z pokolenia Judy", jedyny, 

który może zdjąć pieczęcie i otworzyć księgę.  

Ale Lew to Baranek, a ten, kto zwyciężył,  jest tym, kto został zabity w ofierze i stoi 

u tronu! Obrazy i słowa mieszają się i nakładają, wprowadzając podniecający dramat, 

który dopiero się rozpoczyna.  

A oto powraca płacz, który staje się nawoływaniem wielkim głosem, i mamy 

wyjaśnienie, dlaczego powstała ta księga:  

A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa 

Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. I głosem donośnym tak zawołały: “Dokądże, 

Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary 

tym, co mieszkają na ziemi?” I dano każdemu z nich białą szatę i powiedziano im, 

by jeszcze krótki czas odpoczęli, aż pełną liczbę osiągną także ich współsłudzy oraz 

bracia, którzy, jak i oni, mają być zabici. 

Kara za krew, zemsta! Słowo, które znikło ze słownika Nowego Testamentu, 

powraca na jego koniec. I kto wie, jak wiara chrześcijańska ma sobie dziś radzić z tym 

jakże ludzkim i przeszywającym doświadczeniem Boga-mściciela. 

Pozwólmy, aby porwała nas Apokalipsa i krzyk niewinnych, zmuszając do 

zastanowienia się, czemu na ustach niewinnie krzywdzonego nie może być tylko i 

wyłącznie prośby o przebaczenie, ale doznanie bolesnego krzyku, który przeczuwa 

okrutny koniec i woła do Boga z jedyną nadzieją na odpłatę. 

 

Tak, Bóg jest mścicielem. Bowiem niewinnie torturowanemu potrzebna 

jest tego świadomość, koniecznie musi mieć taką nadzieję, ma obowiązek 

błagać, by nadszedł dzień gniewu Bożego, przed którym nikt się nie 

ostanie! 

 

Pieczęcie się otwierają aż do chwili, gdy przychodzi kolej na ostatnią, i wszystko 

cichnie. Smutne zadziwienie. Umiał je uwiecznić wielki Ingmar Bergman w swoim 

najsłynniejszym filmie, „Siódma pieczęć” (1957, przyp. tłum.).  

Rycerz Antonius, bohater rozgrywający słynną partię szachów ze śmiercią, 

w następujący sposób odczytuje tajemnicę tej ciszy, na którą nie ma odpowiedzi: 

Czyż jest rzeczą nieprawdopodobną ogarnąć Boga przy pomocy zmysłów? 

Dlaczego on sam się skrywa za mglistą zasłoną niespełnionych obietnic i 

cudów, których nikt nigdy nie widział? Czyż możemy dać wiarę tym, co 

wierzą, skoro nie potrafimy uwierzyć w samych siebie?  



Co się stanie z tymi spośród nas, co chcieliby uwierzyć, ale nie są do tego 

zdolni? A z tymi, co i nie chcą wierzyć i nie są zdolni do wiary? Dlaczego nie 

mogą zabić Boga w sobie? Dlaczego on trwa nadal w poniżeniu i bólu, mimo że 

złorzeczę mu nieustannie i pragnę wyrwać go z serca? Dlaczego, mimo 

wszystko, stawia on tę trudną do zniesienia rzeczywistość, której nie mogę się 

pozbyć?
2
 

Cisza po wrzasku, krzykach, płaczu. Cisza to coś, co przychodzi wcześniej 

niż nadzieja na odpowiedź. Ale oto dźwięk trąb i odpowiedź o przerażającym 

brzmieniu: 

Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi wskutek pozostałych głosów trąb trzech 

aniołów, którzy mają jeszcze trąbić! 

Tej części księgi nie da się wytłumaczyć albo rozszyfrować, to czysta halucynacja 

na temat zemsty, której dokona Bóg. Nie ma śladu przebaczenia, miłosierdzia, 

cierpliwości. Wszystko się wali, a do bólu zostaje dodany tylko ból.  

Słucha się w zdumionym milczeniu. Jeśli najpierw było siedem pieczęci, to teraz 

siedem trąb stanowi preludium do wielkiej bitwy, która stanowi oś dzieła, a 

zapowiadana jest w pirotechniczny sposób: 

Potem Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się 

w Jego Świątyni, a nastąpiły błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki 

grad.  

Już ją mamy, oto bitwa, a raczej walka na niebie, gdzie ukazują się Niewiasta 

w czerwieni i czerwony smok, i, jak w baśni, smok chce pożreć Dziecię, które ma 

urodzić Niewiasta.  

Jednak pojawia się archanioł Michał i jego wojsko występuje przeciwko smokowi, 

a smok zostaje strącony na ziemię, gdzie rozpoczyna walkę z resztą potomstwa 

Niewiasty. 

Kto z nas nie chciałby zrozumieć symboli i znaczeń tej apokaliptycznej 

zapowiedzi? Kim jest Niewiasta? Ewą, Izraelem, Ludzkością, Maryją, Kościołem…  

Każdy niech odpowiada, jak może, zastanowiwszy się jednak przedtem, dlaczego 

mowa jest o wojnie na niebie, która zwala się na ziemię. Kosmiczne i niebieskie 

starcie wydaje się najpierwotniejsze, jednak mówi się tu o chwili, kiedy oskarżyciel 

zostaje pokonany i strącony na ziemię, gdzie sieje zamęt wśród tych, którzy strzegą 

świadectwa Jezusa. 

  

                                                           
2
 I. Bergman, Siódma pieczęć, przeł. K. Młynarz, w: tegoż, Scenariusze, przeł. A. Asłonowicz i in., Warszawa, 

s.82, przyp. tłum. 



To tak, jakby czasy zbawienia nałożyły się i w końcu spotkały:  

 upadek aniołów wygnanych przez Michała, zbawienie Krzyża 

Chrystusowego, diabelskie prześladowanie wiernych, męczeństwo 

potomstwa Niewiasty…  

Czas, który nie jest określony, lecz otwarty i cykliczny.  

Tak więc smok został pokonany i strącony, ale od razu zaczyna się nowa walka na 

ziemi, a w niej zostaje pokonany świadectwem tych, których sam zabił. To jednak 

jeszcze nie koniec, ponieważ dano mu dodatkowy czas, aby rozpętał się jego gniew.  

A filmowa zapowiedź kończy się obrazem nieruchomego smoka na plaży.                       

Bez powodu. 

Poznajemy go jednak zaraz w rozdziale 13, kiedy obok smoka pojawia się Bestia. 

 

Tak, tak, słuchać Apokalipsy znaczy również wyobrazić sobie i poczuć 

całą potęgę demona, ciemnej strony mocy. 

 

A jeśli smok robi wrażenie z powodu siły, Bestia, która wychodzi z morza, uderza 

urokiem, jaki z niej bije. Cała ziemia bowiem podziwia Bestę i wszyscy mieszkańcy 

ziemi w końcu oddają jej pokłon. 

Również poznanie znaczenia tej postaci, która być może przedstawia Rzym i jego 

cesarza, wydaje się wielu ludziom jedyną ciekawą rzeczą.  

Jednak nie to jest najważniejsze, ponieważ historia stale ukazuje nam tłumy 

narodów podziwiających i zwodzonych przez kolejnych władców.  

Uderza natomiast odpowiedź, jaką słychać z nieba. Wobec triumfu Bestii, 

bałwochwalstwa świata, z nieba daję się słyszeć wezwanie, skierowane do 

nielicznych, do mających uszy do słuchania Ducha Świętego: do świętych, którzy 

wiarą i wytrwałością będą mogli pokonać Bestię. 

Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy! Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie 

do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem – musi być mieczem zabity. Tu się okazuje 

wytrwałość i wiara świętych. 

Apokalipsa czyni nas wielkimi i daje nam spojrzeć w twarz śmierci, 

nawet najtragiczniejszej, kiedy zło zdaje się wszędzie zwyciężać.  

Ta księga, zrodzona w burzy, każe nam krzyczeć, modlić się, ufać, a w stosownym 

czasie być gotowym na cierpienie, być gotowym na śmierć. 

 



A żeby pokonać śmierć, najmroczniejsze i najbardziej wygłodniałe widmo, 

jakie zamieszkuje nasze koszmary, autor każe nam wpatrywać się, wraz z nim, w oczy 

Bestii, co więcej, wywołuje jeszcze jedną, głosi jej dzieła oraz liczbę, 666, być może 

najsławniejszą z całej księgi. 

Badacz numerologii albo innych diabelstw nigdy nie uspokoi się przy tej księdze, 

ciekawsze jednak od dowiedzenia się, czy faktycznie chodziło o cesarza Nerona, 

będzie posłuchać tego, co mówi się o Bestii. 

 

Fascynacja złem jest najstraszniejszą rzeczą znaną ludzkości, a 

niezależnie od tego, ile pożarów wzniecił Neron, w ciągu dziejów lista 

bestii była zbyt długa, by można było przyczepić się do jednego tylko 

człowieka. 

 

Autor stara się pokazać kruchość potęgi, która jest równie brutalna, jak skazana 

na nieuchronny upadek: 

Upadł, upadł wielki Babilon, co winem zapalczywości swego nierządu napoił 

wszystkie narody! 

Gramatyka tej księgi nie uznaje półtonów. Bestia wyłania  się, ale później upada. 

A tych, którzy wielbią Bestię, spotyka taki sam los: zostaną skoszeni, zżęci, zabrani 

jak żniwo, przepuszczeni przez tłocznię, w końcu zaś odrzuceni. 

Apokalipsa jest nie do pobicia, gdy w grę wchodzi wątek odpłaty i kary, a w walce 

z Bestią zwycięstwo to znak wielki i godzien podziwu.  

Siedmiu aniołów z siedmioma plagami wypełnia dzieło gniewu Bożego.                   

Właśnie dlatego  

w niebie Apokalipsy nieustannie rozbrzmiewa śpiew i wysławia się cudowne 

dzieła Boga i Jego triumf nad złem. 

W rozdziale 16 celebruje się pomstę Boga, czasze wylewają się na ziemię, a ci, 

którzy noszą znamię Bestii, zostają zgnębieni i pokonani.  

Wygląda to tak, jakbyśmy byli w Piekle Dantego (kto wie, ile boski poeta wyczytał 

i przyswoił z tekstu Jana), gdzie karę za każdą winę ponosi ten, kto ją za życia 

popełnił, w myśl zasady, którą papież Innocenty III (1198) wyjaśnił następująco: 

Dlatego Pan spuścił z nieba deszcz, deszcz nie wody czy rosy, ale siarki                       

i ognia, siarki na smród rozpusty, ogień na żar żądzy, aby kara była odwetem 

za winę. 

 



Apokalipsa stanowi lekturę wojowniczą, niezrozumiałą dla 

współczesnego człowieka, który od dziesiątków lat usiłuje pokonać poczucie winy                          

i strach i nie ma ochoty badać swoich czynów pod auspicjami takich uczuć. 

W tym miejscu coraz bardziej realne staje się niebezpieczeństwo odejścia od tekstu. 

Nie widzimy żadnej korzyści w lekturze, co więcej, dopatrujemy się czegoś groźnego 

i szkodliwego w  takim rozkoszowaniu się złem i zemsta.  

Ty jesteś sprawiedliwy, Który jesteś, który byłeś, 

o Święty, 

że tak osądziłeś. 

Ponieważ wylali krew świętych i proroków, 

Krew również pić im dałeś. 

Godni są tego! 

 

Księga tak ludzka, że niemal plemienna. Piekło, ogień i krew. Oto Armagedon, 

gdzie dokonuje się noty upadek, upadł Babilon, wielka nierządnica! Ta, która była 

„pijana krwią świętych i krwią świadków Jezusa”.  

Doszedłszy do tego momentu, trudno jest kontynuować lekturę.  

To język, z którym się nie utożsamiamy, modlitwa, jakiej nie jesteśmy w stanie 

przyswoić, kiedy zaś niebo się rozjaśnia, kiedy słyszymy radosny śpiew Starców                     

i zaproszonych na Gody Baranka, uspokajamy się.  

Zbliżają się Gody Baranka, Oblubienica się przystroiła w lśniący i czysty bisior. 

Zdaje się, że nadchodzi happy end.  

Jednak nie nadchodzi, niebiosa ponownie się otwierają. Deus ex machina rządzi 

sceną i oto pojawia się biały koń i następuje kolejna walka.  

To Słowo Boże, okryte szatą we krwi skapaną z ostrym mieczem: Królem królów, 

Pan panów brzmi jego imię. Ostatnie objawienie i ostatnie, rozstrzygające starcie. 

Uczta jakby ulega zawieszeniu, Baranek znika, a echo pieśni się rozprasza. Znów 

wyłania się Bestia, która zostaje schwytana i żywcem wrzucona do ognistego jeziora. 

To naprawdę koniec! – W rzeczywistości jednak - nie.  

Nastają nowe czasy, okres tysiąca lat, w czasie których nawet starodawny Wąż                               

(po Bestii) zostaje strącony w otchłań, natomiast męczennicy zostają wskrzeszeni                    

i żądzą światem przez te tajemnicze tysiąc lat, które zrobiły karierę we wszystkich 

milenarystycznych i apokaliptycznych setkach. Na tym etapie jednak nie mamy czasu 

na takie zagadki, pragniemy tylko jednego: zobaczyć koniec. 

Historia Apokalipsy nigdy nie rozwija się w sposób linearny i jednolity, ale stale 

kręci się wokół własnej osi, z powracająca furią.  



Nie poznajemy powodu, ale po upływie tysiąca lat Szatan zostaje uwolniony i po 

raz ostatni będzie mamił narody ziemi, aż do chwili, gdy ogień zabije diabła i tych, 

których zwiódł. I, wreszcie się tego dowiadujemy, będą w ten sposób cierpieć męki, 

"we dnie i w nocy na wieki wieków”. 

Amen, możemy powiedzieć, ponieważ tutaj kończą się dzieje Polemosa, wojny, 

praprzyczyny, która wstrząsa historią Apokalipsy podobnie jak snami Heraklita.  

 

Pozostaje finał, w którym pojawia się Jerozolim niebieska, gdzie otaczają nas 

światło, chwała i pokój. 

 

Oto czas poza czasem, w którym znika wszystko, co nadeszło wcześniej: 

nieprzyjaciel i wojna, przemoc i prześladowanie, krew i pomsta, a 

wszystko jest wreszcie doskonałe.  

 

Jakie piękne słowa w tym momencie dziejów! Chciałoby się błagać, by się stały 

prawdą, aby pewnego dnia się spełniły, aby wszelka udręka poszła na zawsze w 

niepamięć: 

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.  

Może to naiwne, że po tym zalewie krwi i wojny końcową scenę zajmują zaślubiny 

Baranka, zasiadającego na tronie, który „czyni wszystko nowe” i Jego Oblubienicy, 

Miasta Świętego, Jerozolimy jaśniejącej chwałą. 

A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynia jest Pan Bóg Wszechmogący 

i Baranek. I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga 

go oświetliła, a jego lampą – Baranek.  

Oto Gody, z pewnością nie ceremonia, ale nowe stworzenie, podczas którego 

znikają świątynia, przestrzeń, znak i podczas którego miasto i świątynia, Oblubieniec  

i Oblubienica stanowią jedność. Nosi ona miano światła. I to jest końcowy obraz 

księgi: 

I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i lampy słońca, bo 

Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.  

 

Bóg jest światłością, nowy świat jest światłem, nasze życie poza czasem                          

i przestrzenią jest światłem.  



Nie jest to ciemność, to w pierwszej kolejności znaczy światło dla nas żyjących tu               

i teraz trawionych strachem i co dzień walczących w mroku. Brak mroku, brak 

ciemności, brak niewiadomego, brak niezrozumianego za to jasność, ciepło, blask, fala 

cząstka, materia, duch, energia. 

Kto pisze te słowa rozpaczliwie tęskni do tego światła jak do źródła wody 

żywej i czystej jak kryształ.  

Jednak nawet przy końcu, nawet w blasku ostatnich stron pozostaje echo grozy                       

i gniewu, wpisane w nadzieję niebieskiej Jerozolimy: 

Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy 

kto kłamstwo kocha i nim żyje. 

W ten sposób zamyka się wizja Apokalipsy, takim wołaniem Anioła, ani nie kończy 

się tu księga ani nasza Biblia.  

Jest to czas, by usłyszeć ostatni dialog Oblubieńca i Oblubienicy. Jezusa i każdego, 

kto na Niego czeka: 

„Jam jest gwiazda świecąca poranna” 

„Przyjdź!” 

„Zaiste przyjdę niebawem", 

Amen. Przyjdź Panie Jezu! 

 

Wow!    Co za wrażenie, dojść aż do tego momentu! 

 Do końca Dziejów, 

 do końca Apokalipsy, 

 do końca Nowego Testamentu, 

 do końca Pisma Świętego. 

 

Chciałoby się nadal mieć słowa do wysłuchania, prawdę do badania i Boga 

do poszukiwania, ale to już koniec i poczucie ograniczenia nieubłagalnie nas ogarnia 

ograniczeń przedstawionych teorii, ograniczeń we wszystkich zgrabnie zbudowanych 

książkach i przekazywanych formułach.  

Tej książce również brakuje doskonałości, bowiem doskonałość zamieszkuje 

jedynie w niebie i na ziemi, które nadejdą, zaś obecność apokalipsy na końcu Biblii 

jest czymś wstrząsającym. 

 



Religia daje schronienie i pewność, jednak na tym etapie Biblia całkowicie 

ją pochłonęła. Jej słowa zachowują wielką i godną podziwu moc, ale 

mamy wrażenie, jakby te idee gdzieś się zagubiły. 

 

Apokalipsa przychodzi na pomoc, kiedy odczuwamy głód Boga i Jego 

sprawiedliwości na świecie dręczonym przemocą. 

Teraz potrzebowalibyśmy podsumowania, osadzenia we właściwym kontekście                   

i syntetycznego ujęcia w jedną myśl.  

A jednak nie uwalniamy się od pytań, jesteśmy zmieszani i zagubieni. I nie o to 

chodziło, kiedy zaczynaliśmy czytać Biblię. 

My też chcieliśmy mieć jasne i przejrzyste idee, bo idee są piękne, kryją w sobie 

właściwe słowa, aby zebrać to, co wydaje nam się, że zrozumieliśmy. 

Chcielibyśmy, żeby to działało w naszym życiu i żeby działało też w stosunku do 

Boga. Jednak  

Apokalipsa pozostaje tam, na końcu długiej i szalonej podróży, żeby powiedzieć, że 

koło nie może się domknąć. 

Że zanim nadejdą nowe niebo i nowa ziemia, chaos i porządek, rozum 

i irracjonalność walczą ze sobą w nas i poza nami. 

Słowa bardziej niż rozwiązaniem tego starcia są po prostu bronią do walki! 

 

            Dobrej lektury! 

 

 

 


