
Trudne Wersety

... i który przyj�æ ma
�£aska wam i pokój niech bêdzie od tego, który jest, i który by³, i który przyj�æ ma; i od siedmiu duchów, którzy s¹ przed obliczno-

�ci¹ stolicy jego; i od Jezusa Chrystusa ...�

Jednym z kluczowych zagadnieñ interpretacji Ksiêgi Objawie-
nia i ksi¹g proroczych w ogólno�ci jest identyfikacja postaci wy-
stêpuj¹cych w widzeniu. Nie zawsze jest to proste, tym bardziej,
¿e niejednokrotnie autorzy proroctw nazywaj¹ postaci ze swych
wizji, u¿ywaj¹c skomplikowanych, symbolicznych nazw. Jednym
z przyk³adów mo¿e tu byæ okre�lenie u¿yte czterokrotnie przez
�w. Jana Objawiciela: �który jest, który by³, i który przyj�æ ma�.
Kim jest owa postaæ? Okre�lenie �który przyj�æ ma� zdawa³oby
siê przes¹dzaæ, i¿ chodzi o Chrystusa, którego przyj�cie jest g³ów-
nym tematem Ksiêgi Objawienia. Je�li jednak uwa¿nie przeczytaæ
kontekst rozwa¿anych miejsc, a tak¿e wzi¹æ pod uwagê inne na-
zwy okre�laj¹ce bli¿ej postaæ tego, �który by³, który jest, i który
przyj�æ ma�, to wydaje siê, ¿e poprzedni wniosek nie jest ju¿ tak
oczywisty. Przyjêcie, ¿e mowa tu o Bogu, Ojcu Pana Jezusa, po-
woduje jednak konieczno�æ wyt³umaczenia, co oznacza wyra¿e-
nie �przychodz¹cy� w zastosowaniu do Wiekuistego, Wszechobec-
nego Boga, o którym aposto³ Pawe³ powiedzia³: �Bo w Nim ¿yje-
my, poruszamy siê i jeste�my� � Dzieje Ap. 17:28.

Po pierwsze przekonajmy siê, o kogo chodzi we wszystkich z
czterech wspomnianych miejsc.

Objawienie 1:4

�£aska wam i pokój niech bêdzie od tego, który jest, i który by³, i
który przyj�æ ma; i od siedmiu duchów, którzy s¹ przed obliczno-
�ci¹ stolicy jego; i od Jezusa Chrystusa...�

Pojawiaj¹ce siê tu wprost imiê Jezusa ka¿e wykluczyæ mo¿li-
wo�æ uto¿samiania pierwszej postaci z Synem Bo¿ym. Parafrazu-
j¹c to pozdrowienie nale¿a³oby zdaje siê powiedzieæ: £aska wam
i pokój od Boga Ojca, ducha �wiêtego i Jezusa Chrystusa. Tak
wiêc przychodz¹cym w tym wersecie jest Pan Bóg, Ojciec Jezusa
Chrystusa.

Objawienie 1:8

�Jam jest Alfa i Omega, pocz¹tek i koniec, mówi Pan Bóg, który
jest, który by³, i który przyj�æ ma, on Wszechmog¹cy.�

Kontekst nie jest w tym wypadku tak jednoznaczny, aczkol-
wiek wydaje siê, ¿e pocz¹wszy od wersetu czwartego tego roz-
dzia³u postaci¹ wyra¿aj¹c¹ siê w pierwszej osobie powinien byæ
Bóg Ojciec (przemawiaj¹cy oczywi�cie ustami Jana Objawiciela),
skoro o Jezusie jest mowa w trzeciej osobie (wersety 5-7).

Identyfikacjê tej postaci u³atwiaj¹ inne okre�lenia wystêpuj¹ce
w tym wersecie.

Alfa i Omega � Tytu³ ten pojawia siê w Objawieniu trzykrotnie
(1:8, 21:6, 22:13; pocz¹tek wersetu 1:11, który tak¿e ma omawia-
ne s³owa, nie wystêpuje w lepszych manuskryptach NT), lecz ¿ad-
ne z tych miejsc nie przes¹dza jednoznacznie o tym, kto ma prawo
do noszenia zaszczytnego miana pierwszej i ostatniej litery grec-
kiego alfabetu. Obj. 21:6 odnosi siê raczej do Boga Ojca, skoro w
wersecie nastêpnym zacytowane s¹ s³owa tej samej postaci, mó-
wi¹cej: �I bêdê mu Bogiem, a on mi bêdzie synem�. Za� werset
22:13, przeczytany wprost, szczególnie w kontek�cie wersetów
16 i 20 tego samego rozdzia³u, zdaje siê sugerowaæ postaæ Jezusa
Chrystusa. Uwzglêdniwszy tak¿e kontekstowy argument do oma-
wianego wersetu 1:8 nale¿y podsumowaæ, ¿e dwa z trzech miejsc
zawieraj¹cych tytu³ Alfa i Omega zdaj¹ siê odnosiæ do Boga Ojca.

Pocz¹tek i koniec � u¿ycie tego tytu³u jest �ci�le zwi¹zane z
poprzednim. W wersecie 3:14 Jezus przedstawia siê zborowi w
Laodycei jako pocz¹tek stworzenia Bo¿ego. W stosunku do Jezu-
sa u¿ywany jest w Objawieniu pokrewny tytu³ �pierwszy i ostatni�
(1:17, 2:8). Wszystkie trzy tytu³y wystêpuj¹ razem w omawianym

ju¿ wy¿ej wersecie 22:13. Trudno rozstrzygn¹æ czy �pierwszy i
ostatni� oznacza to samo, co �pocz¹tek i koniec�. Wydaje siê, ¿e
tak, aczkolwiek nie mo¿na wykluczyæ mo¿liwo�ci rozgraniczenia
tych tytu³ów pod warunkiem jasnego skomentowania tej ró¿nicy.
Tak wiêc i ten tytu³ nie rozstrzyga jednoznacznie, czy przychodz¹-
cy w tym miejscu to Jezus, czy te¿ Bóg.

Wszechmog¹cy � zwolennicy koncepcji, ¿e w omawianym wer-
secie mowa jest o Jezusie, powo³uj¹ siê na Jego w³asne s³owa,
które wypowiedzia³ po zmartwychwstaniu: �Dana mi jest wszelka
moc na niebie i na ziemi� � Mat. 28:18. Jednak¿e stwierdziæ nale-
¿y, i¿ poza tym argumentem wszystkie inne przemawiaj¹ za tym,
¿e tytu³ �Wszechmog¹cy� � �pantokrator� przynale¿y wy³¹cznie
Bogu Ojcu. Poza Objawieniem s³owo to wystêpuje jedynie w 2
Kor. 6:18 i odnosi siê tam do Boga. W samym Objawieniu s³owo
�pantokrator� wystêpuje dziewiêæ razy. Trzy z tych wyst¹pieñ to-
warzysz¹ omawianemu ciekawemu okre�leniu: �który by³, który
jest, i który przyj�æ ma�. Poza tymi wersetami s³owo to wystêpuje
jeszcze w nastêpuj¹cych miejscach: Obj. 15:3, 16:7, 16:14, 19:6,
19:15, 21:22 i wszêdzie prawie bez w¹tpliwo�ci odnosi siê do Boga,
Ojca Jezusa Chrystusa. Tak¿e w Starym Testamencie s³owo to jest
w Septuagincie t³umaczeniem hebrajskiego �Cebaoth�1, które w
po³¹czeniu z imieniem Bo¿ym JHWH2 Cebaoth lub Elohim Ceba-
oth okre�la zawsze Boga Ojca, co t³umaczy siê na JHWH lub Pan
Zastêpów. Nic dziwnego, ¿e w wiêkszo�ci starych rêkopisów grec-
kich obok s³owa Pan wystêpuje w rozwa¿anym wersecie s³owo
Bóg, którego nie ma Biblia Gdañska. Wzi¹wszy powy¿sze pod
uwagê wydaje siê, ¿e tytu³ Wszechmog¹cy przes¹dza o tym, i¿ w
Obj. 1:8 mowa jest o Bogu Ojcu.

Objawienie 4:8

 ��wiêty, �wiêty, �wiêty Pan, Bóg wszechmog¹cy, który by³, i
jest, i przyj�æ ma.�

Zarówno kontekst, jak i zastosowanie omawianego ju¿ tytu³u
�Pantokrator� przemawiaj¹ za tym, ¿e i tutaj mowa jest o Bogu
Ojcu. Potwierdza to równie¿ fakt, ¿e zacytowane s³owa, jak i ca³a
wizja 4 i 5 rozdzia³u Objawienia stanowi¹ nawi¹zanie do widze-
nia chwa³y Boga JHWH, jakiego dozna³ prorok Izajasz (6:1-7).

Objawienie 11:17

�Dziêkujemy tobie, Panie Bo¿e wszechmog¹cy, który� jest, który�
by³, [i który masz przyj�æ] ¿e� wzi¹³ moc swoj¹ wielk¹, i uj¹³e�
królestwo;�

Istniej¹ pewne podstawy, aby s¹dziæ, ¿e s³owa i który masz
przyj�æ stanowi¹ pó�niejszy dodatek do tekstu Ksiêgi Objawienia.
Uzupe³nienie to jednak, nawet je�li niezgodne z orygina³em, jest
ca³kowicie logiczn¹ konsekwencj¹ odczytania tego wersetu w
zwi¹zku z innymi miejscami zawieraj¹cymi takie samo sformu³o-
wanie.

I tutaj nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e adresatem okre�lenia który� jest,
który� by³, i który masz przyj�æ jest sam Pan Bóg. Przemawiaj¹ za
tym, tak jak poprzednio: zastosowanie tytu³u �Pantokrator�, jak i
kontekst, w którym dokonane jest wyra�ne rozgraniczenie postaci
Pana Boga i Chrystusa: �Królestwa �wiata sta³y siê królestwami
Pana naszego i Chrystusa jego� � Obj. 11:15.

Z powy¿szych rozwa¿añ wynika, ¿e okre�lenie: �który jest, który
by³, i który przyj�æ ma� w ca³ym Objawieniu odnosi siê do Boga

1 Lub czasami �Szaddaj�, które jest dos³ownym odpowiednikiem
polskiego �Wszechmog¹cy� i greckiego �Pantokrator�.
2 Czytaj: �Pan�.



Wszechmog¹cego. O ile dwa pierwsze cz³ony tego tytu³u nie stwa-
rzaj¹ wiêkszych trudno�ci interpretacyjnych, to ostatni, tak jak to
by³o ju¿ zaznaczone, nie jest tak samo intuicyjnie zrozumia³y, je-
�li odnosimy go do Boga Ojca. Dok¹d i w jaki sposób Bóg mia³by
przychodziæ? Jak rozumieæ przemieszczanie siê istoty, która w my�l
stwierdzenia �w. Paw³a jest wszechobecna i wszechogarniaj¹ca?
Istniej¹ dwa mo¿liwe rozwi¹zania tego dylematu.

(1) Okre�lenie przychodziæ ma w tym kontek�cie znaczenie
symboliczne i nie mówi o przemieszczaniu siê w przestrzeni, ale o
pewnym typie dzia³ania Boga.

(2) Ca³e wyra¿enie który jest, który by³, i który przyj�æ ma jest
idiomem, a wiêc wyra¿eniem, którego sk³adników nie nale¿y t³u-
maczyæ oddzielnie.

 Obydwa rozwi¹zania nie musz¹ wykluczaæ siê wzajemnie i
dlatego omówimy i jedno, i drugie.

Przyj�cie Boga

Wiele proroctw Starego i Nowego Testamentu mówi o przyj-
�ciu Boga na ziemiê. Praktycznie wszystkie opisy dnia s¹du Bo¿e-
go zawieraj¹ stwierdzenia, które mo¿na by interpretowaæ jako przyj-
�cie Boga. Zacytujmy tylko niektóre z nich:

�Oto Pan [JHWH] jedzie na ob³oku lekkim, i przyci¹gnie do
Egiptu� � Izaj. 19:1

�Bo oto Pan [JHWH] wyjdzie z miejsca swojego� � Mich. 1:3
�Oby� rozdar³ niebiosa i zst¹pi³� � Izaj. 64:1
Tak¿e i Nowy Testament mówi o przyj�ciu Boga. W przypo-

wie�ci o winnicy (Mat. 21:33-45) panem winnicy jest bez w¹tpie-
nia sam Bóg Ojciec. W konkluzji tego podobieñstwa Jezus stwier-
dza, ¿e pan winnicy � Bóg � przyjdzie do z³ych winiarzy, aby upo-
mnieæ siê o spodziewane po¿ytki (Mat. 21:40).

Odniesienie powy¿szych wersetów do przyj�cia Boga nie prze-
kre�la oczywi�cie zastosowania ich do wtórego przyj�cia Chrystu-
sa, który jako przedstawiciel Bo¿y jest realizatorem dzie³a Jego
s¹du (Jan 5:22).

Zwrócimy jeszcze uwagê na jedno miejsce proroctwa Izajaszo-
wego, które mówi o przyj�ciu Boga: �Oto Panuj¹cy Pan [JHWH]
przyjdzie przeciwko mocnemu, a ramiê jego panowaæ bêdzie nad
nim; oto zap³ata jego z nim, a dzie³o jego przed nim� � Izaj. 40:10.

W wersecie tym jest wspomniana zap³ata, która towarzyszy
przyj�ciu Boga i panowaniu Jego �ramienia� � Chrystusa. Do za-
cytowanego fragmentu nawi¹zuje jedno z miejsc Ksiêgi Objawie-
nia, które analizowali�my powy¿ej. �A oto przychodzê rych³o, a
zap³ata moja jest ze mn¹, abym odda³ ka¿demu wed³ug uczynków
jego. Jam jest Alfa i Omega, pocz¹tek i koniec, pierwszy i osta-
teczny�. Wydaje siê, ¿e w �wietle nauki Starego Testamentu o przyj-
�ciu Boga na s¹d, nic nie stoi na przeszkodzie, aby i w tym miej-
scu Objawienia Alf¹ i Omeg¹ by³ Wszechmog¹cy Bóg Ojciec.

Bêd¹cy, który by³ i nadchodz¹cy

W jêzykach nowo¿ytnych dysponujemy dobrze okre�lonym
pojêciem nieskoñczono�ci. W matematyce mówimy nawet o plus
i minus nieskoñczono�ci. S³owo �nieskoñczono�æ�, b¹d� te¿ jego
przymiotnikowy odpowiednik �nieskoñczony�, dobrze opisuje atry-
but wieczno�ci istnienia Boga bez czasu i poza czasem. Nie mo¿-
na mierzyæ d³ugo�ci istnienia Tego, który istnia³ jeszcze zanim
powsta³ ruch i materia, a wiêc i nasze materialne poczucie czasu. I
w takiej w³a�nie sytuacji przydaje siê s³owo nieskoñczono�æ. Mimo
to i dzi� nie jest nam ³atwo wyobraziæ sobie co by³o, gdy jeszcze
niczego nie by³o. Tym bardziej w staro¿ytno�ci tak abstrakcyjne
pojêcie, jak nieskoñczono�æ nie mog³o skutecznie przemawiaæ do
wyobra�ni przeciêtnego, choæby nawet dobrze wykszta³conego
cz³owieka. Dlatego Pan Bóg przedstawiaj¹c siê Moj¿eszowi u¿y-
wa imienia, które w opisowy sposób ujmuje przymiot nieskoñ-
czono�ci bytu Boskiego � �Bêdê, który bêdê� � 2 Moj¿. 3:14. Taki
jest te¿ chyba �ród³os³ów imienia w³asnego Boga Ojca � JHWH.

�wiêty Jan pisz¹c po grecku i dla Greków liczy³ siê zapewne z
tym, ¿e odbiorcy jego widzeñ, z pochodzenia poganie, nie posia-

daj¹ ci¹g³o�ci kulturowej, która pozwala³aby im w pe³ni zrozu-
mieæ to, w co i Hebrajczycy nie mogli uwierzyæ przez tysi¹clecia.
Dlatego zamiast t³umaczyæ imiê Bo¿e albo opisywaæ nieskoñczo-
no�æ Jego bytu u¿ywa idiomu, który nale¿y odczytywaæ w ca³o�ci
nie t³umacz¹c dos³ownie jego cz³onów sk³adowych. Po polsku
mówimy, ¿e jak¹� rzecz nale¿y odwróciæ �do góry nogami�. Zwrot
ten wcale nie przes¹dza, czy rzecz, o której mówimy, ma rzeczy-
wi�cie nogi! W Starym Testamencie czytamy o tym, jak �spad³a
twarz� Kaina (1 Moj¿. 4:6), czego równie¿ nie nale¿y rozumieæ
dos³ownie. Tak samo ma siê rzecz z wyra¿eniem �który jest, który
by³ i który przyj�æ ma�.

Ograniczona wyobra�nia ludzka ka¿e nam rozumieæ czas jako
liniê prost¹, po której przemieszcza siê punkt umownie zwany
chwil¹ TERAZ. Wszystko co znajduje siê na lewo od tego punktu
nazywamy przesz³o�ci¹, a to co na prawo � przysz³o�ci¹. Takie
wyobra¿enie o czasie znajduje te¿ swoje odzwierciedlenie w gra-
matyce prawie wszystkich jêzyków nowo¿ytnych. Niezale¿nie od
tego, jak wiele form czasowych mo¿na wyró¿niæ w gramatyce, to
zawsze dadz¹ siê one podzieliæ na formy czasu przesz³ego, tera�-
niejszego i przysz³ego. Zasadniczo istniej¹ zatem trzy czasy: czas,
który opisuje chwilê TERAZ i czasy opisuj¹ce to, co dzieje siê
przed i po tej chwili. Chc¹c wiêc rozwin¹æ pojêcie ZAWSZE, naj-
lepiej powiedzieæ: to, co by³o, co jest i co bêdzie, a o osobie, która
by³a i bêdzie zawsze: ten który by³, jest i bêdzie. Takie te¿ jest, jak
siê wydaje, znaczenie idiomu u¿ytego przez �w. Jana.

Przychodz¹cy

Jeszcze jeden problem, jaki pojawia siê w zwi¹zku z t³umacze-
niem wspomnianego idiomu, polega na tym, ¿e w jego greckim
brzmieniu nie pojawia siê wcale forma czasu przysz³ego. Zamiast
�bêdzie� wystêpuje zwrot: �który przyj�æ ma�, a w³a�ciwie w jêzy-
ku greckim �ho erchomenos� � �przychodz¹cy�. Jest to imies³ów
czasu tera�niejszego, a nie czas przysz³y. Taka forma nie mówi
w³a�ciwie o wykonaniu konkretnej czynno�ci w okre�lonym cza-
sie, a raczej jest opisem rzeczownika, do którego siê odnosi. Tak
wiêc przychodz¹cy w odniesieniu do Boga nie musi oznaczaæ, ¿e
Najwy¿sza, Wszechobecna Istota mia³aby siê dok¹dkolwiek uda-
waæ, ale jest okre�leniem trwania istnienia Bo¿ego w przysz³o�ci.

Mo¿na siê jeszcze zastanawiaæ, dlaczego �w. Jan nie napisa³
który bêdzie zamiast przychodz¹cy? Niewykluczone, ¿e powód
zosta³ ju¿ podany w podrozdziale �Przyj�cie Boga�. Byæ mo¿e
Bogu, Chrystusowi i �w. Janowi zale¿a³o na odes³aniu czytelnika
Ksiêgi Objawienia do wszystkich miejsc Starego Testamentu, w
których mowa jest o przyj�ciu Boga. A mo¿e kryje siê tu g³êbsza
filozoficzna prawda, ¿e Bóg istniej¹c poza czasem jest jednak w
pewien sposób ograniczony chwil¹ TERAZ i wieczno�æ Jego ist-
nienia nie rozci¹ga siê automatycznie na przysz³o�æ, lecz postêpu-
je wraz z obiektywnym up³ywem czasu. Boski zegar chodzi o wie-
le wolniej od naszego ludzkiego � jeden Jego dzieñ jest tak d³ugi,
jak nasze ludzkie tysi¹c lat � ale jednak porusza siê w pewnej
proporcji do ruchu materii? Takie rozwa¿ania zdaj¹ siê ju¿ wykra-
czaæ poza nasze mo¿liwo�ci poznania, niemniej jednak spróbuj-
my tu wysun¹æ pewien wniosek: Je�li w istnienie Boga nie jest
automatycznie wpisana przysz³o�æ, to nie jest te¿ ona jednoznacz-
nie z góry okre�lona. Taki wniosek podkre�la³by znaczenie wol-
no�ci cz³owieka i podejmowanych przez niego decyzji, a przekre-
�la³by spekulacje o przeznaczeniu. Oznacza³oby to tak¿e, i¿ plany
Boga wzglêdem przysz³o�ci cz³owieka nie maj¹ charakteru jedno-
znacznego, arbitralnego rozstrzygniêcia, a s¹ jedynie rezultatem
doskona³ej umiejêtno�ci przewidywania skutków znanych przy-
czyn przy znajomo�ci mechanizmów rz¹dz¹cych �wiatem materii
i ducha.

Bêd¹cemu, który by³ i przychodz¹cemu niech bêd¹ dziêki, ¿e
w�ród atrybutów Jego doskona³o�ci wystêpuje przymiot nieskoñ-
czono�ci istnienia, który jest gwarantem wolno�ci i szczê�liwej
przysz³o�ci dla rozmaito�ci Jego stworzeñ.
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