
Rozdziaù 2 Úwiadków Objawienia 11

Apokal. 11:3  Ja zaú obdarzæ mocà dwóch moich úwiadków, aby odziani w 
wory prorokowali przez tysiàc dwieúcie szeúãdziesiàt dni. 4 Ci dwaj to dwa 
drzewa oliwne i dwa úwieczniki stojàce przed Panem ziemi. 5 Ktokolwiek 
spróbuje wyrzàdziã im krzywdæ, zostanie spalony przez ogieñ z ich ust. 
Umrze kaýdy, kto bædzie chciaù ich zniszczyã. 6 Bædà mieli oni moc 
zamkniæcia nieba, by w czasie ich sùuýby proroczej nie padaù deszcz. I moc, 
by wszystkie wody zmieniã w krew i zesùaã na ziemiæ wszelkie moýliwe plagi 
– na kaýde ich ýyczenie. 7 A gdy dobiegnie koñca czas ich úwiadczenia, z 
bezdennej otchùani wyùoni siæ bestia, która wypowie im wojnæ. Zwyciæýy ich 
i zabije. 8 Ich ciaùa bædà porzucone na placu wielkiego miasta, które 
duchowo nosi miano Sodomy i Egiptu, w którym ukrzyýowano naszego 
Pana. 9 Ludzie wielu narodowoúci bædà patrzeã przez trzy i póù dnia na ich 
zwùoki, ale nie bædzie wolno ich pogrzebaã. 10 Caùy úwiat ucieszy siæ i 

rozraduje z tego powodu. Ludzie bædà dawaã sobie prezenty z tej okazji, bo prorocy ci tak bardzo 
niepokoili mieszkañców caùej ziemi. 11 Ale po trzech i póù dniach w proroków wstàpi duch ýycia, 
pochodzàcy od Boga. Stanà na swoje nogi, a caùy patrzàcy na nich úwiat jæknie ze strachu. 12 Usùyszà 
wtedy donoúny gùos z nieba: „Wejdêcie tutaj!” I na oczach swych wrogów wzniosà siæ w obùoku do nieba. 

Ci dwaj úwiadkowie to chrzeúcijanie czasów ostatecznych!
Argumenty za tym stwierdzeniem:

Chrzeúcijanie majà zadanie w czasach ostatecznych:
Apokal. 11:3 Ja zaú obdarzæ mocà dwóch moich úwiadków, aby odziani w wory prorokowali przez tysiàc 

dwieúcie szeúãdziesiàt dni. 

 Mateusza  24:14  A dobra nowina o 
królestwie Boýym bædzie gùoszona na 
caùym úwiecie jako úwiadectwo dla 
wszystkich narodów.
 I wtedy nadejdzie koniec. 

Offenbarung  14:6   Nastæpnie zobaczyùem innego anioùa: leciaù úrodkiem 
nieba i miaù ogùosiã odwiecznà ewangeliæ mieszkañcom ziemi – kaýdemu 
narodowi, plemieniu, jæzykowi i ludowi. ... 
8 W úlad za nim pojawiù siæ inny anioù, obwieszczajàc: „Upadù, runàù wielki 
Babilon, który upijaù wszystkie narody úwiata winem szalonej 
niemoralnoúci!” 
9 Po nich przyleciaù trzeci anioù i gùoúno zawoùaù: „Kto pokùoni siæ bestii i jej 
posàgowi oraz przyjmie jej znak na rækæ lub czoùo, 
10 bædzie piã wino Boýego sàdu – nie rozcieñczone, wprost z kielicha Jego 
gniewu. Bædzie znosiã mæki w ogniu i siarce na oczach úwiætych anioùów i 
Baranka. 

Chrzeúcijanie czasów ostatecznych sà w ýaùobie
Apokal. 11:3 aby odziani w wory prorokowali przez tysiàc dwieúcie szeúãdziesiàt dni.

Apokal.13:7   Pozwolono jej walczyã ze úwiætymi i pokonaã ich. I dostaùa wùadzæ nad wszystkimi 
plemionami, ludami, jæzykami i narodami úwiata. 



Wspólnoty chrzeúcijañskie porównywane sà do úwieczników
Apokal. 11:4   Ci dwaj to dwa drzewa oliwne i dwa úwieczniki stojàce przed Panem ziemi. 

Apokal. 1:12  Odwróciùem siæ, aby zobaczyã, czyj to gùos do mnie mówi. I 
ujrzaùem siedem zùotych úwieczników,
 13 a miædzy nimi kogoú „podobnego do Syna Czùowieczego”, ubranego w 
dùugà szatæ, przepasanego na piersiach zùotà wstægà. 

Apokal. 1:20  A oto, co oznaczajà gwiazdy w mojej prawej dùoni i siedem 
zùotych úwieczników: siedem gwiazd to anioùowie siedmiu koúcioùów, a 
siedem úwieczników – to te koúcioùy.

Chrzeúcijanie sà namaszczeni na królów i kapùanów ze úwiætymi duchami

 Objawienie 11: 4 Sà to dwa drzewa oliwne i dwa úwieczniki, które stojà przed Panem ziemi.
W modelu do naúladowania byù to najwyýszy kapùan Jozue i gubernator Serubbabbel.

Zachariasza 4: 2 I rzekù do mnie: Co widzisz? I rzekùem: Widzæ, a oto lampa zùota na wszystkiej 
powierzchni, i naczynie jego na oliwæ na nim, i siedem lamp na nim, po siedem garnków na lampy, które 
sà na nim; 4: 3 i dwa drzewa oliwne obok niego, jedno po prawej stronie zbiornika na olej i jedno po 
lewej. 4: 4 Odpowiedziaùem i rzekùem do anioùa, który do mnie przemówiù: Cóý to jest, mój panie? 
4:14 I rzekù: Ci dwaj namaszczeni stojà z Panem caùej ziemi.

1. Piotra  2:9  Wy natomiast jesteúcie wybrani przez Boga, jesteúcie kapùanami Króla, narodem 
uúwiæconym, wùasnoúcià samego Boga. A waszym zadaniem jest gùosiã wspaniale cechy Tego, który 
wyprowadziù was z ciemnoúci do swego cudownego úwiatùa. 

Chrzeúcijanie ginà pod koniec 3 1/2 roku

Apokal. 11:7  A gdy dobiegnie koñca czas ich úwiadczenia, z bezdennej otchùani wyùoni siæ bestia, która 
wypowie im wojnæ. Zwyciæýy ich i zabije. 

Apokal. 6:10  Z przeraêliwym krzykiem woùali: „Wùadco, úwiæty i prawdziwy, jak dùugo jeszcze nie 
pomúcisz naszej krwi, przelanej przez mieszkañców ziemi?” 11 Wszystkim im dano biaùe szaty i 
powiedziano, ýeby odpoczæli jeszcze trochæ, aý doùàczà do nich inni bracia i sùudzy Pana, którzy zginà 
tak, jak oni. 

Apokal 13:7  Pozwolono jej walczyã ze úwiætymi i pokonaã ich....

Chrzeúcijanie majà niebiañskie zmartwychwstanie

Apokal.11:11  Ale po trzech i póù dniach w proroków wstàpi duch ýycia, pochodzàcy od Boga. Stanà na 
swoje nogi, a caùy patrzàcy na nich úwiat jæknie ze strachu. 12 Usùyszà wtedy donoúny gùos z nieba: 
„Wejdêcie tutaj!” I na oczach swych wrogów wzniosà siæ w obùoku do nieba. 

Apokal. 11:15  Zatràbiù siódmy anioù. Z nieba daùy siæ sùyszeã donoúne gùosy: „Teraz wùadza nad úwiatem 
naleýy do naszego Pana i Jego Mesjasza. On bædzie królowaã na 
wieki”. 

1 Koryntian  15:52  Stanie siæ to w jednej chwili, w mgnieniu oka, 
przy dêwiæku ostatniej tràby. A gdy ona zabrzmi, zmarli oýyjà w 
nieúmiertelnych ciaùach, a my, ýywi, otrzymamy nowe ciaùa. 53 Bo 
doczesnoúã musi odziaã siæ w wiecznoúã, a to, co úmiertelne – w 
nieúmiertelnoúã.  
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