
Apokaliptyczni jeêdêcy

Apoka. 6:1 Nastæpnie ujrzaùem, jak Baranek zùamaù pierwszà pieczæã. A 
wtedy usùyszaùem jednego z czterech Ýyjàcych, który gùosem jakby grzmotu 
zawoùaù: „Ruszaj!” 
2 I zobaczyùem jeêdêca na biaùym koniu. Miaù na gùowie koronæ, a w ræku 
trzymaù ùuk. Wyruszyù, aby odnieúã kolejne zwyciæstwo. 

Apoka. 6:3 Gdy Baranek zùamaù drugà pieczæã, usùyszaùem gùos drugiego 
Ýyjàcego: „Ruszaj!” 
4 I ruszyù koñ ognistoczerwony. Jego jeêdziec miaù odebraã ziemi pokój, by 
ludzie siæ wzajemnie zabijali. Otrzymaù do ræki wielki miecz. 

Apoka.6:5 Gdy Baranek zùamaù trzecià pieczæã, usùyszaùem, jak trzeci 
Ýyjàcy rzekù: „Ruszaj!” I ujrzaùem czarnego konia oraz jego jeêdêca, który 
trzymaù w ræku wagæ. 6 Nastæpnie usùyszaùem gùos dobiegajàcy od czterech 
Ýyjàcych: „Bochenek chleba lub trzy kilo màki jæczmiennej za dniówkæ. A 
nie rób szkody oliwie i winu”. 

Apoka.6:7 Gdy zùamaù czwartà pieczæã, usùyszaùem gùos czwartego 
Ýyjàcego: „Ruszaj!” 8 I zobaczyùem konia sino–zielonego, a jego jeêdziec 
nosiù imiæ Úmierã. Towarzyszyùa mu otchùañ. Dano im wùadzæ nad jednà 
czwartà ziemi, aby zabijali ludzi mieczem, gùodem, epidemiami i za pomocà 
dzikich zwierzàt. 

Wyjaúnia nam znaczenie drugiego, trzeciego i czwartego jeêdêca, a mianowicie wojnæ i wynikajàce z niej 
skutki, gùód i úmierã.
Poniewaý ci trzej jeêdêcy nie sà osobami, ale personifikowanymi symbolami wojny, gùodu i úmierci, 
prawdopodobnie pierwszy jeêdziec jest równieý personifikowanym symbolem. Jadàc na biaùym koniu 
(biaùym w kolorze prawoúci), ma on w ræku ùuk (ùuk symbolizujàcy wojnæ, poniewaý wygra równieý, 
wskazujàc walkæ) i koronæ na gùowie ( Korona symbol wùadzy), prawdopodobne jest, ýe ci czterej jeêdêcy 
reprezentujà prawà wojnæ Boga.



Symbole Objawienia sà zwykle wyjaúniane w Starym Testamencie

Podobne konie moýna znaleêã w biblijnej ksiàýce  Zachariasza

Zach 6:2  Sac 6: 2 Pierwszy wagon byù czerwony, a 
drugi wagon byù czarny
Zach  6: 3 i na trzecim wozie biaùe konie i na 
czwartym wozie piebald, konie mocne.

Anioù wyjaúnia Sachharji znaczenie tej wizji

Zach 6: 4 A ja odpowiedziaùem i rzekùem do anioùa, który do mnie przemówiù: Cóý to jest, mój panie?
Zach  6: 5 A anioù odpowiedziaù i rzekù do mnie: Oto cztery wiatry niebios, które wychodzà, gdy stanà 

przed Panem caùej ziemi.

Konie Zachariasza stanæùy przed Panem ziemi, przed Bogiem.

Dan 7: 9 Patrzyùem, aý powstaùy trony, i ten, który za dni byù stary, usiadù. Jego szata byùa biaùa jak 
únieg, a wùosy na gùowie niczym czysta weùna, pùomienie na tronie, a koùa pùonàce ogniem.
Dan 7:10 Strumieñ ognia popùynàù i odszedù od niego. Tysiàc razy tysiàce sùuýyùo mu, 

 Sàd usiadù i ksiàýki zostaùy otwarte.
a dziesiæã tysiæcy 

razy dziesiàtki tysiæcy staùy przed nim.

Daniel widzi tron w biblijnej ksiædze Daniela i 
widzi, ilu stoi przed tronem Boýym.

W zwiàzku z tym rydwanami koni w ksiædze biblijnej sà anioùy Sachharja, które sà równieý 
nazywane wiatrami.

Apok. 7:1   Po tym wszystkim ujrzaùem czterech anioùów stojàcych na 
czterech krañcach ziemi, którzy powstrzymywali cztery wiatry, aby nie wiaùy 
I nie drgnæùo ýadne drzewo, ani morze, ani nic na ziemi. 
2 Wtedy teý ujrzaùem innego anioùa, przybywajàcego ze Wschodu i 
niosàcego wielkà pieczæã ýywego Boga. Zawoùaù donoúnym gùosem do 
czterech anioùów, którzy mieli moc niszczenia ziemi i morza: 

W Objawieniu mamy obie wizje, które podobnie jak apokaliptyczni jeêdêcy sà zwiàzane z wojnà. W 
Objawieniu 7 wiatry i anioùy, aw Objawieniu 9 anioùowie o tej samej liczbie co anioùowie w Biblii, Daniel, 
stojà przed tronem Boýym, 200 milionów. Obie wizje objawienia sà zwiàzane z wojnà.

Off 9:16   I usùyszaùem liczbæ 
ich wojsk: 200 milionów. 

Apok. 9:14 skierowany do 
szóstego anioùa, trzymajàcego juý 
tràbæ: „Wypuúã czterech anioùów 
spætanych nad wielkà rzekà 
Eufrat”. 
15 I uwolniono ich – 
przygotowanych wùaúnie na tæ 
godzinæ, dzieñ, miesiàc i rok – aby 
zabili jednà trzecià ludzkoúci.



Moýemy wiæc zaùoýyã, ýe apokaliptyczni jeêdêcy sà 
symbolem sprawiedliwej wojny Boga.
Poniewaý u Zachariasza konie o tych samych kolorach 
nazywane sà wiatrami i pochodzà od Boga, jest 
prawdopodobne, ýe nawet jeêdêców apokaliptycznych 
moýna opisaã jako wiatry. Takýe, ýe sà anioùami posùanymi 
przez Boga. Wiatry te sà nadal zapisane w Objawieniu 7, a 
nastæpnie uwolnione w Objawieniu 9, aby doprowadziã 
wojnæ Boýà na ziemiæ.
Ale wczeúniej muszà siæ zdarzyã rzeczy, które rozwaýymy 
w dalszej czæúci artykuùu „i gwiazdy spadajàce z nieba”.
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