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Wstęp 1:1 – 20 
A 

a. 1. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, (by) ukazać  niewolnikom swoim,  

b. co musi stać się szybko  

c. i dał "znak" - wysławszy (go) przez swojego anioła  - swojemu niewolnikowi Janowi,  

c1. 2. który poświadczył Słowo Boga i świadectwo Jezusa Chrystusa (przez to), co zobaczył. 

a1. 3. Szczęśliwy ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa, i strzegą (tego, co) w nim jest napisane,  

b1. czas bowiem (jest) blisko. 

B 

a. 4. Jan siedmiu zgromadzeniom w Azji:  

b. Łaska wam i pokój od Boga, który jest i który był, i który przychodzi,  

c. oraz od Siedmiu Duchów, które (są) przed Jego tronem,  

c1. 5. I od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego (z) martwych i 
posiadającego władzę nad królami ziemi, który umiłował nas i obmył nas z grzechów 
naszych w swojej krwi, 6. i uczynił nas królestwem kapłanów - Bogu i Ojcu swemu – jemu 
chwała i potęga na wieki wieków amen. 7. Oto przychodzi z obłokami i zobaczy go 
wszelkie oko i (ci), którzy go przebili, i rozpaczać będą przez Niego wszystkie pokolenia 
ziemi. Tak, amen! 

b1. 8. Ja jestem Alfa i Omega mówi Pan Bóg, który jest i który był, i który przychodzi - 
Wszechmogący! 

a1.  9. Ja Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwaniu w Chrystusie Jezusie, znalazłem się na 
wyspie zwanej Patmos z powodu słowa Boga i przez świadectwo Jezusa Chrystusa.  

A1 

a. 10. Znalazłem się w duchu w dniu Pańskim i usłyszałem za sobą głos wielki jak trąby, 11. który mówi: Co widzisz 
napisz w zwoju i wyślij siedmiu gromadzeniom: do Efezu i do Smyrny, i do Pergamonu, i do Tiatyry, i do Sardes, i do 
Filadelfii i do Laodycei. 

b. 12. I odwróciłem się tam, (by) widzieć głos, który mówił do mnie a odwróciwszy się zobaczyłem siedem 
złotych świeczników 13. i w środku siedmiu świeczników (kogoś) podobnego (do) Syna Człowieczego, 
ubranego do samych stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. 14. Głowa zaś jego i włosy (były) białe 
jak wełna biała, jak śnieg; a oczy Jego jak płomień ognia; 15. a nogi jego podobne (do) brązu rozżarzonego 
jak w piecu, a głos Jego jak głos wielu wód; 16. i ma w prawej swojej ręce siedem gwiazd, i z ust Jego 
wychodzi ostry miecz obosieczny, a twarz Jego świeci jak słońce w swej mocy. 

c. 17. A gdy go zobaczyłem, upadłem do stóp jego jak martwy,  
c1. lecz (on) nałożył swoją prawicę na mnie mówiąc: nie bój się, Ja jestem pierwszy i ostatni, 18. i 
tym, który żyje, a byłem martwy, a oto jestem tym, który żyje na wieki wieków amen; i mam klucze 
śmierci i hadesu.  

a1. 19. Napisz więc ( o rzeczach), które zobaczyłeś a które są i które mają nastąpić po nich. 

b1. 20. Tajemnica siedmiu gwiazd, które zobaczyłeś na prawicy mojej i siedmiu złotych świeczników: siedem 
gwiazd, (to) są posłańcy siedmiu zgromadzeń, a siedmioma świecznikami jest siedem zgromadzeń. 
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Zakończenie 22:6-20 
A 

a. 6. I powiedział mi: te słowa (są) godne wiary i prawdziwe. A Pan, Bóg duchów proroków, wysłał Swego anioła, (by) 
ukazać niewolnikom swoim,  

b. co musi stać się szybko.  

c. 7. I oto przychodzę szybko,  

c1. szczęśliwy ten, który strzeże słów proroctwa tego zwoju. 

a1. 8. A ja Jan, słyszący i widzący to, gdy usłyszałem i zobaczyłem, upadłem oddać pokłon przed stopami anioła 
ukazującego mi to. 9. I mówi mi: Uważaj, nie! Współniewolnikiem twoim jestem i braci twoich proroków oraz tych, 
którzy strzegą słów zwoju tego. Bogu oddaj pokłon.  

b1. 10. I mówi mi: Nie pieczętuj słów proroctwa zwoju tego, czas bowiem jest blisko.  

B 

a. 11. Ten, kto krzywdzi, niech krzywdzi jeszcze, a brudny niech brudzi jeszcze,  

b. a sprawiedliwy, sprawiedliwego niech czyni jeszcze, a święty, niech uświęca 
jeszcze. 

c. 12. Oto przychodzę szybko a zapłata moja ze mną, (by) oddać 
każdemu, (według tego), jaki będzie jego uczynek.  

c1. 13. Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. 

b1. 14. Szczęśliwi ci, którzy wypełniają Jego przykazania, żeby ich (własnością) 
było prawo do drzewa życia, i (by) bramami weszli do miasta. 

a1. 15. Na zewnątrz (są) psy i czarownicy, i rozpustnicy, i mordercy, i bałwochwalcy oraz 
każdy, który miłuje i czyni kłamstwo. 

A1 

a. 16. Ja Jezus posłałem swojego anioła, (by) poświadczyć wam to w zgromadzeniach. Ja jestem korzeń i ród Dawida, 
gwiazda jasna poranna. 

b. 17. A Duch i oblubienica mówią: chodź, a kto słucha niech powie: chodź, a kto pragnie niech przychodzi, 
kto chce niech weźmie wodę życia darmo. 

c. 18. Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tego zwoju, jeśli ktoś dołożyłby (coś) do 
nich, nałoży Bóg na niego plagi, które są zapisane w tym zwoju.  

c1. 19. A jeśli ktoś odjąłby od słów tego zwoju proroctwa, odejmie Bóg jego udział od drzewa życia i 
z miasta świętego opisanego w tym zwoju. 

a1. 20. Mówi ten, który zaświadcza o tym:  

b1. Tak przychodzę szybko, amen. Tak, przyjdź Panie Jezu. 21. Łaska Pana Jezusa Chrystusa ze wszystkimi 
świętymi. Amen.  


