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Ks. Tomasz Siemieniec � Kielce

WIARA JAKO ZOBOWI¥ZANIE.
TEOLOGICZNY SENS CZASOWNIKA

threi/n
(�STRZEC�) W APOKALIPSIE JANOWEJ

Apokalipsa �w. Jana jest ksiêg¹, która za pomoc¹ symboli ukazuje dzieje
�wiata i ludzi, a konkretnie ten ich wymiar, który nosi nazwê historii zbawienia.
Ciekawe jednak, ¿e ani razu nie pojawia siê w niej s³owo �chrze�cijanie�, choæ
funkcjonowa³o ono w ówczesnym jêzyku (por. Dz 11,26). Nie ma w Apokalip-
sie tak¿e s³owa �wierzyæ�, a czterokrotnie u¿yty termin pi,stij1 (2,13.19; 13,10;
14,12) nale¿y raczej przek³adaæ jako �wierno�æ� ni¿ jako �wiara�. Powstaje
zatem pytanie, w jaki sposób przedstawieni zostali wierz¹cy i sama wiara
w tej ostatniej ksiêdze Nowego Testamentu. F. Sieg w swoim opracowaniu
wymienia szereg okre�leñ opisowych, takich jak: �ci, którzy maj¹ �wiadectwo
Jezusa�, �ci, którzy maj¹ mieszkanie w niebie�, ��wiêci�, �chodz¹cy za Baran-
kiem�, �ci, którzy maj¹ na czo³ach wypisane imiê Baranka i imiê Jego Ojca�,
�ci, którzy czuwaj¹ i strzeg¹ swoich szat�2. Omawiaj¹c to ostatnie opisowe
okre�lenie, bardziej koncentruje siê jednak na samej symbolice szat, gdy tym-
czasem warto jeszcze zatrzymaæ siê nad znaczeniem czasownika �strzec�
(threi/n), który wystêpuje w Apokalipsie 11 razy, z tego 7 razy w formie
imies³owu czasu tera�niejszego (liczby pojedynczej i mnogiej). Wynika z tego,
¿e mamy tu do czynienia niejako z tytu³em przys³uguj¹cym chrze�cijanom,
czy to jednostkom (o` thrw/n), czy zbiorowo�ci (oi` throu/ntej). Celem
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1 Tekst grecki Pisma �wiêtego podajemy za: E. & E. Nestle, B. & K. Aland,
J. Karavidopoulos, C. M. Martini, B. M. Metzger, Novum Testamentum Graece, Stutt-
gart 199327. Skróty czasopism i serii wydawniczych za: P. Walewski, Praca naukowa
nad Bibli¹. Cytowanie i skróty (SBP 1), Czêstochowa 2006.

2 Por. F. Sieg, Okre�lenia chrze�cijan w Apokalipsie �w. Jana 4�22, �Bobola-
num�, 1 (1999), s. 88�101.
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niniejszego opracowania jest ukazanie bogactwa znaczeniowego czasownika
threi/n odnoszonego do chrze�cijan w Apokalipsie. Dokonamy tego w kilku
etapach. Najpierw omówimy terminologiê biblijn¹ zwi¹zan¹ z ide¹ strze¿enia,
a nastêpnie przeanalizujemy poszczególne wyra¿enia z czasownikiem threi/n
w Apokalipsie.

1. Terminologia

W jêzyku greckim na okre�lenie czynno�ci strze¿enia kogo� lub czego�
stosowane s¹ dwa czasowniki: thre,w i fula,ssw. Pierwszy z nich wystêpu-
je w Nowym Testamencie 60 razy, natomiast drugi 32 razy. Powstaje pytanie,
czy jest jaka� ró¿nica w znaczeniu obu tych czasowników, czy te¿ s¹ one
synonimami. Naj³atwiej na to pytanie odpowiedzieæ, odwo³uj¹c siê do konkret-
nych tekstów, gdzie owe czasowniki siê pojawiaj¹.

Czasownik thre,w funkcjonuje w Nowym Testamencie w kilku znacze-
niach. W sensie dos³ownym oznacza on pilnowanie wiê�nia (por. Mt 27,36.54;
Dz 12,6; 16,23; 24,23). Stra¿nicy przy grobie Pañskim nazwani s¹ oi, throu/-
ntej (Mt 28,4). Ponadto mo¿e oznaczaæ opiekê nad jak¹� rzecz¹, trzymanie jej
w gotowo�ci (np. pan m³ody zachowa³ [gr. teth,rhkaj, w 2. os. sing.] dobre
wino). To samo s³owo pojawia siê w 1 P 1,4, gdzie jest mowa o dziedzictwie
zachowanym (gr. tethrhme,nh) w niebie. Thre,w odnosi siê tak¿e do stanu
upad³ych anio³ów, którzy s¹ przetrzymywani w oczekiwaniu na s¹d (2 P 2,4:
gr. throu,menoi). Ponadto w literaturze �wieckiej po�wiadczane jest jeszcze
znaczenie �zatrzymaæ, zachowaæ, ustrzec� (np. w odniesieniu do dziewictwa)3.
Znacznie bogatsze jest zastosowanie tego czasownika w sensie przeno�nym,
co daje siê zauwa¿yæ zw³aszcza w pismach Janowych. Tam czasownik ten
odnosi siê zw³aszcza do sytuacji uczniów, którzy potrzebuj¹ �zachowania�
w sytuacji nacisków ze strony wrogiego �wiata (J 17,11.12.15). Przestrzeni¹,
w której uczniowie mog¹ zostaæ �zachowani� przed z³em, jest wiara w imiê
Jezusa (w. 12 i 15). Do�æ czêsto czasownik thre,w pojawia siê w znaczeniu
�wype³niæ, przestrzegaæ, zachowywaæ� i odnosi siê wtedy do nauki, przyka-
zañ, jak równie¿ do zachowywania �wi¹t i tradycji (por. Mt 19,17; Dz 15,5;
J 9,16; Mk 7,9). W pismach Jana czasownik thre,w pojawia siê w kontek�cie
mi³o�ci ucznia wzglêdem Chrystusa. Owa mi³o�æ nie oznacza tam zwyk³ego
uczucia, lecz konkretn¹ postawê, która wyra¿a siê w zachowywaniu przyka-
zañ: VEa.n avgapa/te, me( ta.j evntola.j ta.j evma.j thrh,sete (14,15). Tutaj
rzeczownik evntolai, oznaczaæ mo¿e nie tylko samo przykazanie mi³o�ci, ale
ca³e przyniesione przez Niego objawienie. Potwierdza to tekst J 14,23-24,
gdzie mi³o�æ ucznia wzglêdem Jezusa wyra¿a siê w zachowywaniu Jego

3 Por. E. H. Riesenfeld, Thre,w ktl., TDNT, t. VIII, s. 141.
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nauki (eva,n tij avgapa/| me to.n lo,gon mou thrh,sei). W Ewangelii Jana
zatem czasownik thre,w wskazuje przede wszystkim na postawê cz³owieka,
który ¿yje wed³ug nauki Jezusa. Podobne znaczenie pojawia siê w 1 Li�cie
Jana. Tak¿e tam przykazania Jezusa s¹ to¿same z Jego nauk¹ (1 J 2,3-5).
Zachowanie tej nauki jest warunkiem podtrzymywania ¿ywej wiêzi z Bogiem
(czasownik me,nein � �trwaæ� 1 J 3,24).

Bior¹c pod uwagê powy¿sze spostrze¿enia, mo¿na ju¿ wstêpnie za³o¿yæ,
¿e podobne znaczenie czasownik threi/n bêdzie mia³ w Apokalipsie. Na
konkretne aspekty owego czuwania wska¿e analiza tekstów Apokalipsy,
w których ten czasownik siê pojawia4.

Czasownik fu,lassw ma swoj¹ genezê w rzeczowniku fu,lax oznacza-
j¹cym stra¿nika. St¹d te¿ pierwszym i podstawowym jego znaczeniem jest
strze¿enie czego�/kogo� w celu uchronienia przed utrat¹/jakim� niebezpieczeñ-
stwem. Oczywi�cie czasem pojawia siê tak¿e znaczenie zbli¿one do threi/n,
np. przestrzeganie przykazañ, co widoczne jest w perykopie o bogatym m³o-
dzieñcu (Mt 19,20; Mk 10,20; £k 18,21), choæ kontekst tych trzech wypowie-
dzi wskazuje, ¿e owo przestrzeganie jest niedoskona³e, tzn. m³odzieniec skupi³
swoj¹ uwagê na zewnêtrznym zachowywaniu przykazañ, nie potrafi³ nato-
miast odnale�æ ich ducha, co widaæ wyra�nie w wypowiedzi Jezusa wzywa-
j¹cej do wiêkszego radykalizmu. W J 12,25.47; 17,12 czasownik fula,ssw
przybiera odcieñ znaczeniowy podobny do thre,w. Z kolei w listach bardziej
widoczny jest aspekt obrony przez jakim� niebezpieczeñstwem (np. w 1 Tm
6,20 i 2 Tm 1,12 jest mowa o strze¿eniu depozytu wiary; w 2 P 2,5 o ustrze¿e-
niu Noego od kary potopu)5.

Powy¿sze odniesienia pozwalaj¹ zatem na konkluzjê, ¿e zarówno czasow-
nik thre,w, jak i fula,ssw maj¹ podobne odcienie znaczeniowe. Niemniej
jednak nale¿y zauwa¿yæ, ¿e pierwszy z nich czê�ciej wyra¿a czynno�ci
zachowywania w sercu, wype³niania i w takim znaczeniu odnosi siê do nauki,
doktryny i przepisów. Drugi natomiast bardziej akcentuje zachowywanie
w celu obrony przed jakim� niebezpieczeñstwem (np. strze¿enie ortodoksji
przekazywanego orêdzia)6.

4 Tam¿e, s. 141�144.
5 Por. G. Bertram, fula,ssw ktl., TDNT, t. IX, s. 239.
6 Por. S. Harêzga, B³ogos³awieñstwa Apokalipsy (Attende Lectioni XVII),

Katowice 1992, s. 34.
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2. Wierz¹cy jako ci, którzy strzeg¹ s³ów ksiêgi/proroctwa
(1,3; 22,7; 22,9)

W Apokalipsie trzykrotnie pojawia siê motyw �strze¿enia ksiêgi�. Te trzy
wypowiedzi znajduj¹ siê w prologu (1,3) i epilogu dzie³a (22,7.9), st¹d mo¿na
byæ pewnym, ¿e nie znalaz³y siê tam one przypadkowo7. U. Vanni analizuj¹c
prolog Apokalipsy, podkre�la liturgiczny charakter ca³ej ksiêgi. Widoczne jest
to zw³aszcza w Ap 1,3, gdzie pojawia siê wzmianka o lektorze i s³uchaczach.
Nasuwa ona skojarzenia z liturgicznym zgromadzeniem, tzn. z wczesnochrze-
�cijansk¹ (ewentualnie synagogaln¹) liturgi¹, gdzie funkcjonowa³a forma dia-
logiczna miêdzy lektorem a s³uchaczami8.

Werset Ap 1,3 z literackiego punktu widzenia jest makaryzmem9.
Choæ zwykle adresaci makaryzmów wymieniani s¹ w liczbie pojedynczej,
to jednak tutaj autor dokonuje zmiany na liczbê mnog¹: oprócz tego, kto

7 H. Giesen zauwa¿a, ¿e zarówno prolog (1,1-3), jak i epilog (22,6-20) �ci�le s¹
ze sob¹ powi¹zane. Maj¹ one na celu wskazanie pochodzenia Apokalipsy (jej �ród³em
jest Bóg, którzy objawia j¹ za po�rednictwem Jezusa Chrystusa), ukazanie sposobu,
w jaki jej orêdzie zosta³o przekazane adresatom (poprzez anio³a), wreszcie syntetycznie
ukazuj¹ tre�æ przekazanego orêdzia (�co musi siê staæ niebawem�). Prolog i epilog
dzie³a pozwalaj¹ odczytaæ jasny zamiar autora/redaktora, który od pocz¹tku traktuje
ksiêgê jako literack¹ jedno�æ (Die Offenbarung des Johannes (RNT), Regensburg
1997, s. 55).

8 U. Vanni, Liturgical Dialogue as a Literary Form In the Book of Revelation,
NTS 37 (1991), s. 348�349. Przyk³ad takiego liturgicznego dialogu w liturgii
wczesnochrze�cijañskiej znajduje siê w Didache (10,6): �Niechaj przyjdzie ³aska
i przeminie ten �wiat! Hosanna Bogu Dawidowemu! Kto �wiêty, niech podejdzie, kto
nim nie jest, niech czyni pokutê! Marana tha. Amen� (cyt. za przek³adem A. �wider-
kówny, w: Pierwsi �wiadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, red. M. Starowieyski,
Kraków 1998, s. 38). Najprawdopodobniej poszczególne wezwania by³y recytowane
naprzemiennie. U. Vanni proponuje taki schemat:

Przewodnicz¹cy zgromadzenia: �Niechaj przyjdzie ³aska i przeminie ten �wiat!�
Zgromadzenie: �Hosanna Bogu Dawidowemu!�
Przewodnicz¹cy: �Kto �wiêty, niech podejdzie, kto nim nie jest, niech czyni pokutê!�
Zgromadzenie: �Marana tha. Amen� (Liturgical Dialogue, art. cyt., s. 372).
9 B³ogos³awieñstwo (makaryzm) to techniczne wyra¿enie, maj¹ce sformalizowa-

n¹ postaæ, które zapowiada co� pozytywnego o osobie, b¹d� grupie osób, która
prezentuje odpowiedni¹ postawê (�szczê�liwy ten, kto...�). W jêzyku greckim b³ogo-
s³awiony (gr. maka,rioj) to ten, kto wolny by³ od wszelkich trosk i cierpienia. By³
to przede wszystkim przymiot bóstw. ̄ ydzi tak¿e widzieli tutaj szczê�cie maj¹ce mate-
rialny wymiar, jednak¿e jego �ród³em by³o przestrzeganie Prawa. Por. M. Ernst, B³ogo-
s³awieñstwa, w: Nowy leksykon biblijny, red. F. Kogler, Kielce 2011, s. 84. Szeroko
na temat gatunku literackiego makaryzmu pisze: K. Berger, Formen und Gattungen
im Neuen Testament, Tübingen � Basel 2005, s. 247�252.
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odczytuje (gr. o` avnaginw,skwn) wprowadza zbiorowo�æ tych, którzy s³ucha-
j¹ (gr. oi` avkou,ontej). Zatem b³ogos³awieñstwo rozszerzone jest w³a�ciwie
na ca³¹ zgromadzon¹ na sprawowaniu liturgii wspólnotê. E.W. Bullinger10

analizuj¹c werset 1,3, dostrzeg³ jego precyzyjn¹ kompozycjê:

A �B³ogos³awiony� [b³ogos³awieñstwo]
B �ten, który odczytuje i którzy s³uchaj¹� [osoby]
C �s³ów proroctwa� [s³owa]
B� �i ci, którzy strzeg¹� [osoby]
C� �tego, co jest w nim napisane�
D �bo chwila jest krótka� [uzasadnienie].

Powy¿szy schemat pokazuje, ¿e b³ogos³awieñstwo to zosta³o zbudowane
na zasadzie paralelizmu synonimicznego. To, co zosta³o powiedziane w stychu
B zostaje w inny sposób wyra¿one w stychu B�, za� tre�æ stychu C zosta³a
powtórzona w stychu C�. Celem paralelizmu synonimicznego jest nie tylko
powtórzenie jakiej� tre�ci w dwóch odpowiadaj¹cych sobie wersetach, ale
werset drugi dopowiada co� do wersetu wcze�niejszego, ukazuj¹c np. pewien
nowy aspekt. Bior¹c to pod uwagê, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e �ten, który odczytuje
i ci, którzy s³uchaj¹� s¹ w³a�nie tymi osobami, które zosta³y wezwane do strze-
¿enia tego, co zapisano w ksiêdze. Zatem obowi¹zek strze¿enia zawarto�ci
przekazanego orêdzia spoczywa na ca³ej wspólnocie. Uprawnienie do odczy-
tywania ksiêgi, jak równie¿ przywilej jej s³uchania nios¹ z sob¹ konkretne zo-
bowi¹zanie � nale¿y strzec tego, co w ksiêdze zapisane11. W tym miejscu
nale¿y postawiæ pytanie o odcieñ znaczeniowy czasownika threi/n w analizo-
wanych tekstach. Innymi s³owy, chodzi o pytanie, czy autor Apokalipsy wzy-
wa do przestrzegania nauki przekazanej w ksiêdze, czy te¿ chodzi raczej
o strze¿enie jej orêdzia przed zafa³szowaniem.

Zauwa¿yli�my ju¿ wcze�niej, ¿e Ap 1,3 zbudowany jest na zasadzie
paralelizmu. Zatem stychy B i B� nie s¹ wzglêdem siebie przeciwstawne,
lecz wzajemnie siê uzupe³niaj¹ � jest w nich mowa o tych samych osobach,
które z jednej strony przedstawione s¹ jako ci, którzy odczytuj¹ i s³uchaj¹,
a z drugiej strony jako ci, którzy strzeg¹. By wyja�niæ, na czym polega dzia-
³anie tych osób, nale¿y przeanalizowaæ znaczenie czasowników avnaginw,skw
oraz avkou,w12. Pierwszy z tych czasowników pojawia siê w Nowym Testa-
mencie 32 razy. W zdecydowanej wiêkszo�ci odnosi siê on do publicznego

10 Por. E. W. Bullinger, Commentary on Revelation, Grand Rapids 1984, s. 136.
11 Por. S. Harêzga, B³ogos³awieñstwa..., dz. cyt., s. 26.
12 D. E. Aune podkre�la, ¿e w wielu antycznych tekstach czasowniki �odczyty-

waæ� i �s³uchaæ� traktowane s¹ jako synonimy, poniewa¿ ka¿de odczytywanie z natury
swej zak³ada³o s³uchanie, a to dlatego, ¿e teksty odczytywano g³o�no. Bardzo rzadko
natomiast zdarza³o siê, ¿e kto� czyta³ szeptem (Revelation 1-5 [WBC 52a], Nashville
1997, s. 21).
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odczytywania Pisma (np. Mk 2,25 i par.: Mt 12,3 oraz £k 6,3; Mk 12,10 i par.:
Mt 21,42; Mk 12,26 i par.: Mt 22,31; Mk 19,4; 21,16). W Ewangeliach synop-
tycznych, w tekstach ukazuj¹cych spór Jezusa z oponentami, czasownik ten
pojawia siê w pytaniu: �czy nie czytali�cie�� (np. £k 6,3). W Dz 8,28.30
tak okre�lona zosta³a czynno�æ g³o�nego odczytywania proroctwa Izajasza.
Oczywi�cie nie idzie tu o odczytywanie dla samego odczytywania. Odczyty-
wana tre�æ (s¹ ni¹ przede wszystkim �wiête Pisma) s³u¿y pouczeniu, stanowi
ona orêdzie, które powinno zostaæ przyjête, st¹d te¿ �odczytywanie� stanowi
pierwszy krok do przyjêcia nauki13.

Czasownik avkou,w jest jednym z najczê�ciej wystêpuj¹cych s³ów w No-
wym Testamencie (ponad 400) razy. W zwi¹zku z tym ograniczymy siê tutaj
do zaprezentowania jego znaczenia w pismach Janowych, które stanowi¹
najbli¿szy kontekst dla Apokalipsy. G. Schneider zauwa¿a, ¿e w IV Ewangelii
w zdecydowanej wiêkszo�ci przypadków avkou,w oznacza pos³uszeñstwo
nauce Jezusa. Mo¿na wrêcz powiedzieæ, ¿e w wielu tekstach Janowych
trudno jest rozró¿niæ miêdzy �s³uchaniem� a �przyjmowaniem w wierze� (np.
J 5,25.28). Wierz¹cy w Jezusa, ukazani w J 10,3.16.27 jako ci, którzy �s³uchaj¹
g³osu pasterza�, przeciwstawieni s¹ pozosta³ym ¯ydom, którzy odrzucaj¹ na-
ukê Jezusa (por. J 8,40-47; Jezus mówi do nich: ouvk avkou,ete( o[ti evk tou/
qeou/ ouvk evste,). Zatem s³uchanie g³oszonego s³owa oznacza po prostu
przyjmowanie go z wiar¹. W tym samym kontek�cie nale¿y widzieæ czasow-
nik avkou,w w Apokalipsie. W listach do Ko�cio³ów powtarza siê wezwanie
~O e;cwn ou=j avkousa,tw ti, to. pneu/ma le,gei tai/j evkklhsi,aij (Ap
2,7.11.17.29; 3,6.1.22). Jest to wezwanie do przyjêcia przekazanego orêdzia14.

Powy¿sze analizy wskazuj¹ zatem, ¿e wystêpuj¹cy w Ap 1,3 czasownik
thre,w rozpatrywany paralelnie z czasownikami avnaginw,skw oraz avkou,w
podkre�la, i¿ ci, którzy �strzeg¹ tego, co napisane� to chrze�cijanie, którzy
przyjmuj¹ orêdzie objawienia, zawarte w ksiêdze.

Motyw strze¿enia ksiêgi pojawia siê ponownie (dwukrotnie) w zakoñcze-
niu Apokalipsy (22,6-21). W Ap 22,7: Maka,rioj o` thrw/n tou.j lo,gouj
th/j profhtei,aj tou/ bibli,ou tou,tou oraz w 22,9: su,ndoulo,j sou, eivmi(
kai. tw/n avdelfw/n sou tw/n profhtw/n( kai. tw/n throu,ntwn tou.j
lo,gouj tou/ bibli,ou tou,tou. Pierwszy z tych tekstów, podobnie jak Ap 1,3,
jest makaryzmem. Pobie¿ne spojrzenie na ten werset mog³oby prowadziæ do
wniosku, ¿e stanowi on w³a�ciwie powtórzenie tego, co by³o powiedziane

13 Por. H. Balz, avnaginw,skw, EWNT, t. I, kol. 184; R. Bultmann, avnaginw,skw,
TDNT, t. I, s. 343. Bultmann w odniesieniu do Ap 1,3 zauwa¿a: �In Rev. 1:3 the reference
is to reading of the prophecy presented, and since the Epistles were already being
publicly read in the early communities it is evident that the apostolic literature was
also an object of avnaginw,skein as well as the OT (cf. 2 Cl., 19, 1; Just. Ap., 67, 3 f.)�.

14 Por. G. Schneider, avkou,w, EWNT, t. I, kol. 128�130.
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w prologu, z niewielk¹ zmian¹ w postaci zaimka tou,tou. Dok³adna analiza
(szczególnie kontekstu) pozwala jednak na odkrycie bogactwa jej tre�ci.
W 22,9 jest tak¿e mowa o �strze¿eniu tej ksiêgi�, wiêc oba wersety mo¿na
przeanalizowaæ ³¹cznie.

B³ogos³awieñstwo Ap 22,7 znajduje siê w epilogu ksiêgi, który rozpoczyna
siê w 22,6. Wiersz ten s³u¿y z jednej strony jako konkluzja wizji zawartej w Ap
21,1-22,5 (na co wskazuje zwrot ou-toi oi, lo,goi pistoi. kai. avlhqinoi,,
bêd¹cy powtórzeniem Ap 21,5b), a drugiej strony stanowi zakoñczenie ca³ej
Apokalipsy. Tym, który przemawia jest najprawdopodobniej anio³ (choæ mo¿na
spotkaæ uczonych, którzy widz¹ tu samego Jezusa, wtedy anio³ pe³ni³by rolê
emisariusza przekazuj¹cego orêdzie Pana)15. Przemawiaj¹cy podkre�la, ¿e to,
co zosta³o og³oszone jest �prawdziwe i godne wiary�. Stwierdzenie to wpisuje
siê w nurt tradycji prorockiej, w której istnia³o bardzo mocne przekonanie
o naturze ka¿dej prorockiej inspiracji. Autorem orêdzia jest Bóg, nazwany
w tek�cie �Bogiem duchów proroków�. Z tego wzglêdu Bóg jest tym, który
porêcza tre�æ przekazanego proroctwa. Wszystkie s³owa zawarte w Apoka-
lipsie s¹ prawdziwe i godne wiary, poniewa¿ maj¹ swoje �ród³o w Bogu i prze-
kazane zosta³y z natchnienia Ducha Bo¿ego16.

Po porêczeniu prawdziwo�ci tre�ci ksiêgi Chrystus zapowiada swoje przyj-
�cie i proklamuje b³ogos³awieñstwo. W porównaniu do Ap 1,3 nie ma ju¿
wzmianki o tym, który odczytuje i tych, którzy s³uchaj¹. Mo¿na zatem
przypuszczaæ, ¿e lektura jest ju¿ zakoñczona i s³uchanie s³owa tak¿e siê ju¿
dokona³o. Pozostaje nadal obowi¹zek strze¿enia zapisanych w ksiêdze s³ów
proroctwa. Na to, o jakie proroctwo chodzi, wskazuje wyra¿enie tou/ bibli,ou
tou,tou. �Ta ksiêga� to proroctwo, które zosta³o ju¿ zaprezentowane s³ucha-
czom17. Imies³ów o` thrw/n wystêpuje w liczbie pojedynczej, a zatem mamy
tutaj podkre�lenie aspektu indywidualnego (w opozycji do prologu, gdzie by³
aspekt zbiorowy). Podobnie jak w Ap 1,3, tak¿e i tutaj powstaje pytanie
o znaczenie imies³owu o` thrw/n. W Ap 1,3 �strzec� oznacza³o �¿yæ wed³ug

15 Por. G. K. Beale, The Book of Revelation (NIGTC), Grand Rapids 1999, s. 1123.
16 Por. S. Harêzga, B³ogos³awieñstwa..., dz. cyt., s. 38�39.
17 S. Harêzga zauwa¿a: �By podkre�liæ warto�æ i znaczenie jej orêdzia, czêsto

powtarza siê w ksiêdze nakaz jej pisania (por. 14,13; 19,9; 21,5). Natomiast kiedy ksiêga
jej ju¿ ukoñczona, autor zaznacza to przez u¿ycie zaimka wskazuj¹cego touto
(22,7.9.10.18.19). Z tej racji wyra¿enie: to biblion touto («Ta ksiêga») pojawia siê tylko
w epilogu Apokalipsy, poczynaj¹c od makaryzmu 22,7. Stanowi ono nie tylko literacki
motyw w koñcowym dialogu liturgicznym, ale ukazuje orêdzie objawienia Jezusa Chry-
stusa jako s³owa proroctwa, które zawarte jest w zaprezentowanej ksiêdze, pos³anej
do spo³eczno�ci chrze�cijañskich. Poniewa¿ poprzez lekturê tej ksiêgi w czasie litur-
gicznego zgromadzenia zosta³o ju¿ przedstawione jej orêdzie, wymaga siê teraz od
s³uchaczy nowej wzglêdem niego postawy� (B³ogos³awieñstwa..., dz. cyt., s. 41).
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 tego, co zapisane w ksiêdze�. Czy takie samo znaczenie znajduje siê w Ap
22,6 i 22,7? Wydaje siê, ¿e klucz do zrozumienia znaczenia czasownika thre,w
znajduje siê w kontek�cie, w jakim te wypowiedzi siê pojawiaj¹. W Ap 22,
18-19 znajduje siê podwójna gro�ba zwi¹zana z tre�ci¹ �tej ksiêgi�: Marturw/
evgw. panti. tw/| avkou,onti tou.j lo,gouj th/j profhtei,aj tou/ bibli,ou
tou,tou( eva,n tij evpiqh/| evpV auvta,( evpiqh,sai o` qeo.j evpV auvto.n ta.j
plhga.j ta.j gegramme,naj evn tw/| bibli,w| tou,tw|\ kai. eva,n tij avfe,lh|
avpo. tw/n lo,gwn tou/ bibli,ou th/j profhtei,aj tau,thj( avfelei/ o` qeo.j
to. me,roj auvtou/ avpo. tou/ xu,lou th/j zwh/j kai. evk th/j po,lewj th/j
a`gi,aj tw/n gegramme,nwn evn tw/| bibli,w| tou,tw|. Jezus nakazuje chroniæ
tre�æ przekazanego objawienia. Ów nakaz przedstawiony zosta³ dwojako.
Najpierw jako zakaz dok³adania czegokolwiek do tre�ci zapisanej w ksiêdze,
a potem jako zakaz usuwania z niej jakiejkolwiek tre�ci18. Zatem nie wolno
w tre�ci objawienia zmieniaæ niczego. Kto by siê tego dopu�ci³, staje w szere-
gu wrogów Boga, którzy podlegaj¹ karz¹cemu s¹dowi z Jego strony. Autor
Apokalipsy ma �wiadomo�æ tego, ¿e mog¹ siê pojawiæ osoby, które nie zawa-
haj¹ siê wykorzystaæ tre�ci objawienia do w³asnych celów. O tym, ¿e istnia³y
takie tendencje zmierzaj¹ce do manipulowania przekazan¹ nauk¹, wskazuj¹
choæby listy do siedmiu Ko�cio³ów. W tym miejscu trzeba zauwa¿yæ jeszcze
jedn¹ rzecz. Otó¿ podkre�lenie, ¿e s³owa ksiêgi s¹ pistoi. kai. avlhqinoi,, jak
równie¿ wspomniany wy¿ej podwójny zakaz, nie maj¹ na celu jedynie zapobie-
¿enia manipulowaniu tre�ci¹ ksiêgi. Parenetyczny charakter Apokalipsy ozna-
cza, ¿e ksiêga ma w sposób integralny kszta³towaæ chrze�cijañskie ¿ycie. Ksiêga
ta bowiem skierowana jest do wszystkich chrze�cijan, a nie tylko do tych,
którzy maj¹ j¹ przekazywaæ (i ewentualnie mogliby stan¹æ przed pokus¹,
aby w niej co� zmieniæ)19.

Podsumowuj¹c u¿ycie czasownika thrw/n w Ap 1,3 oraz 22,6.9, stwier-
dzamy, ¿e nale¿y go specyficznie rozumieæ. Z jednej strony czasownik ten
wyra¿a w sposób ca³o�ciowy ¿ycie cz³owieka wierz¹cego, które polega na
kszta³towaniu go na podstawie przekazanego objawienia. Odczytywanie i s³u-
chanie ksiêgi ma prowadziæ do budowania, opieraj¹c siê na jej nauczaniu.
Z drugiej strony, aby móc kszta³towaæ ¿ycie w oparciu o przekazane objawie-
nie, nale¿y troszczyæ siê o jego niezafa³szowany przekaz. W tym kontek�cie
�strzec� oznacza tak¿e broniæ objawienia przed jego samowolnym zmienia-
niem przez ró¿ne �rodowiska20.

18 Por. S. Harêzga, B³ogos³awieñstwa..., dz. cyt., s. 41�42.
19 Por. H. Giesen, Die Offenbarung des Johannes, dz. cyt., s. 492�493.
20 M. Karrer widzi tutaj zagro¿enie ze strony krêgów gnostyckich: �Es geht da-

rum, die Worte der Prophetie, die in der Apk niedergeschrieben sind, in ihrem Gehalt
«gläubig zu bewahren und vor Fälschung zu hüten»; man beachte, daß 22,18f. nicht
weit nach den zu 1,3 korrespondierenden Ausführungen in 22,7.9 eine außerordentlich
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3. Wierz¹cy jako ci, którzy strzeg¹ dzie³ Jezusa (2,26)

W ostatniej czê�ci listu do Ko�cio³a w Tiatyrze, czyli w tzw. obietnicy dla
zwyciê¿aj¹cego, pojawia siê obietnica nastêpuj¹cej tre�ci: Kai. o` nikw/n kai.
o` thrw/n a;cri te,louj ta. e;rga mou( dw,sw auvtw/| evxousi,an evpi. tw/n
evqnw/n (2,26). Bior¹c pod uwagê opracowywany temat, nale¿y skupiæ siê nad
znaczeniem wyra¿enia o` thrw/n a;cri te,louj ta. e;rga mou. £atwo zauwa-
¿yæ, ¿e pojawiaj¹ca siê w tym li�cie obietnica dla zwyciê¿aj¹cego ró¿ni siê od
obietnic zawartych w pozosta³ych listach. Ró¿nica polega na tym, ¿e obok
imies³owu o` nikw/n pojawia siê jeszcze jeden: o` thrw/n. Drugi z imies³owów
dookre�la znaczenie pierwszego, tzn. pokazuje, na czym w tym konkretnym
przypadku wspólnoty w Tiatyrze polega zwyciêstwo. Choæ oba imies³owy
wystêpuj¹ w rodzaju mêskim, to bez w¹tpienia odnosz¹ siê do wszystkich
chrze�cijan � zarówno mê¿czyzn, jak i kobiet21.

W tym miejscu powstaje pytanie o znaczenie wyra¿enia �moje dzie³a�
(ta. e;rga mou), które pojawia siê w ustach Jezusa. Fraza ta znajduje siê
w Apokalipsie tylko jeden raz, w³a�nie w tym miejscu (ponadto jeden raz
wystêpuje wyra¿enie �Twoje dzie³a� skierowane do Boga � Ap 15,3). Inter-
pretacja wyra¿enia �strzec dzie³� stanowi pewien problem, poniewa¿ �strze¿e-
nie� lub �zachowywanie� odnosi siê raczej do rozporz¹dzeñ, przepisów czy
przykazañ (por. Ap 12,17; 14,12, por. tak¿e J 14,15; 1 J 2,3.4.24; 5,3). Ponadto
zachowywana powinna byæ nauka (s³owo), jak to wskazuje np. J 8,51: ea,n tij
to.n evmo.n lo,gon thrh,sh|( qa,naton ouv mh. qewrh,sh| eivj to.n aivw/na
(por. ponadto J 14,23; 17,6; 1 J 2,5). Nigdzie natomiast nie ma wzmianki

harte Warnung vor Änderungen am Text der Apk erfolgt. Das heißt aber, daß der Apk-
Autor mit der Möglichkeit rechnete, daß sein Werk bei seinen Adressaten nicht nur
sichere Anerkennung, sondern auch Widerspruch und gegebenenfalls Verfälschun-
gen erfahren könnte. Der Kreis schließt sich zu den antignostischen Implikationen
seiner Berufung auf eine voll mächtige Offenbarung Jesu Christi in 1,1 � die Situierung
der Apk in einem konkreten SpannungsfeId zwischen Christentum und Gnosis ge-
winnt an Wahrscheinlichkeit� (Die Johannesoffenbarung als Brief. Studien zu ihrem
literarischen, historischen und theologischen Ort (FRLANT 140), Göttingen 1986,
s. 107).

21 D. Kotecki tak komentuje wystêpowanie imies³owu czasu tera�niejszego: �Zwy-
ciê¿aj¹cy jest tutaj ukazany jako ten, który jeszcze ci¹gle walczy i nie doszed³ do pe³ne-
go zwyciêstwa (dlatego wystêpuje imies³ów czasu tera�niejszego). Wydaje siê, ¿e jest
to obraz drogi chrze�cijanina, na której bêdzie on ci¹gle konfrontowany z systemem
reprezentowanym przez Jezabel. Droga nieustannego zwyciê¿ania to jest droga strze-
¿enia dzie³ Jezusa a¿ do koñca� (�Negatywna tolerancja� a Ko�ció³. Odpowied� Ap
2,18-29, w: Wiêcej szczê�cia jest w dawaniu ani¿eli w braniu. Ksiêga Pami¹tkowa
dla Ksiêdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicê urodzin, red.
B. Strza³kowska, t. 2, Warszawa 2011, s. 909.
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o strze¿eniu dzie³22. H. Giesen uwa¿a, ¿e owe dzie³a Jezusa, to po prostu dzie³a
chrze�cijan. Ka¿dy chrze�cijanin, który na�laduje Chrystusa, wype³nia de fac-
to dzie³a nie swoje, ale swojego Pana23. W tej sytuacji mo¿na wskazaæ na
pojawiaj¹c¹ siê nieco wcze�niej wzmiankê o dzie³ach, których wykonywanie
jest pochwalane przez Jezusa. Te dzie³a to: mi³o�æ, wierno�æ, pos³uga i wy-
trwa³o�æ (2,19). H. Kraft z kolei twierdzi, ¿e strze¿enie dzie³ to po prostu
wype³nianie przykazañ24. A. Jankowski, id¹c za E. Lohmeyerem, uwa¿a, ¿e
wyra¿enie �strzec dzie³� to synteza innych, czêstych w pismach Janowych
wyra¿eñ: �strzec przykazañ, strzec s³ów, pe³niæ czyny�25. D. Kotecki w swojej
interpretacji reprezentuje stanowisko podobne do H. Giesena, z tym, ¿e znacz-
nie lepiej je uzasadnia. Wychodzi on z za³o¿enia, ¿e �dzie³a Jezusa� stoj¹
w opozycji do �dzie³ Jezabel�, o których jest mowa wcze�niej (w. 22). Te
dzie³a dookre�lone s¹ bli¿ej poprzez wyra¿enie dida,skei kai. plana/| tou.j
evmou.j dou,louj, przy czym spójnik kai, ma charakter wyja�niaj¹cy (�naucza,
czyli zwodzi�). Skutkiem tej zwodniczej dzia³alno�ci jest doprowadzenie chrze-
�cijan do uprawiania rozpusty i spo¿ywania ofiar sk³adanych bo¿kom, przy
czym pod pojêciem rozpusty nale¿y tu widzieæ przede wszystkim kult ba³wo-
chwalczy (choæ niewykluczone s¹ jakie� przejawy rozpusty seksualnej). �Dzie³a
Jezabel� prowadzi³y zatem do propagowania kompromisu ze spo³eczno�ci¹
pogañsk¹26.

W li�cie do Ko�cio³a w Tiatyrze termin ta. e;rga pojawia siê piêæ razy
(w. 19 � dwukrotnie, 22.23.26). Na samym pocz¹tku jest wzmianka o dzie-
³ach wspólnoty (w. 22), z kolei na koñcu jest analizowany przez nas zwrot
ta. e;rga mou. Oba te wyra¿enia tworz¹ swoist¹ inkluzjê, która wi¹¿e dzia³a-
nie Jezusa z dzia³aniem wierz¹cych. Te czyny, to jak ju¿ wspomniano: mi³o�æ,
wierno�æ, pos³uga i wytrwa³o�æ. Wype³nianie ich przez chrze�cijan stanowi

22 Por. D. E. Aune, Revelation 1-5, dz. cyt., s. 208�209.
23 Por. H. Giesen, Die Offenbarung des Johannes, dz. cyt., s. 122.
24 Por. H. Kraft, Die Offenbarung des Johannes (HNT 16a), Tübingen 1974, s. 71.
25 Por. A. Jankowski, Apokalipsa. Wstêp � przek³ad z orygina³u � komentarz

(P�NT XII), Poznañ 1959, s. 155.
26 Por. D. Kotecki, �Negatywna tolerancja�, art. cyt., s. 900�903 oraz 910. Kotec-

ki powo³uje siê tutaj na badania C. J. Hemera, który zauwa¿y³, ¿e interpretacja ca³ego
listu do wspólnoty w Tiatyrze musi uwzglêdniaæ, bardziej ni¿ w pozosta³ych listach, t³o
spo³eczne miasta, gdzie funkcjonowa³o wiele korporacji rzemie�lniczych i handlowych.
W oderwaniu od nich prawie niemo¿liwe by³o prowadzenie dzia³alno�ci zawodowej.
Jednym z przejawów funkcjonowania w ramach tych korporacji by³ udzia³ w �wi¹tecz-
nych ucztach zwi¹zanych z kultami pogañskimi, w czasie których spo¿ywano miêso
ofiarowane bo¿kom. Nierzadko takie ucztowanie koñczy³o siê orgiami. W takim kon-
tek�cie czasownik �uprawiaæ nierz¹d� mo¿e mieæ znaczenie nie tylko metaforyczne,
ale i dos³owne.
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owoc uczestniczenia przez nich w ¿yciu Chrystusa27. Potwierdzeniem tej
prawdy jest fakt, ¿e w Apokalipsie owe cztery dzie³a s¹ powi¹zane z osob¹
Jezusa. Rzeczownik mi³o�æ (gr. avga,ph) pojawia siê w Apokalipsie tylko w 2,4
i 2,19, w obu przypadkach w odniesieniu do chrze�cijan, którzy s¹ podmiotem
owej mi³o�ci. Znacznie czê�ciej jednak wystêpuje czasownik avgapa,w (1,5;
3,9; 12,11; 20,9), który ma za swój podmiot przede wszystkim osobê Jezusa. Ta
mi³o�æ Pana ma charakter trwa³y, na co wskazuje imies³ów o` avgapw/n, który
staje siê niejako tytu³em Jezusa w Apokalipsie. J. Kudasiewicz zauwa¿a,
¿e jest to jedyne miejsce w ca³ym Nowym Testamencie, gdzie czasownik
�mi³owaæ� maj¹cy za podmiot Jezusa wystêpuje w czasie tera�niejszym
kontynuowanym28. Zgromadzona na liturgii wspólnota chrze�cijañska u�wia-
damia sobie, ¿e jest ona obiektem tej mi³o�ci Jezusa. Objawianie tej mi³o�ci
zosta³o zapocz¹tkowane przez wydarzenia paschalne, kiedy to dokona³o siê
uwolnienie od grzechów29. Poniewa¿ w Apokalipsie mi³o�æ Jezusa jest uka-
zana jako postawa, która prowadzi do ca³kowitego po�wiêcenia siê dla ludzi
(por. Ap 1,5, gdzie pojawia siê motyw przelanej krwi), mo¿na stwierdziæ, ¿e
dok³adnie tak¹ sam¹ mi³o�æ � posuniêt¹ a¿ do oddania ¿ycia dla drugich � ma
urzeczywistniaæ w swoim ¿yciu wspólnota Ko�cio³a30.

Drugim z czynów jest wierno�æ (gr. pi,stij)31. Jest to wierno�æ, która
objawia siê poprzez �wiadectwo chrze�cijan z³o¿one samemu Jezusowi, który
jako pierwszy zosta³ nazwany ��wiadkiem Wiernym� (1,5). Tytu³ ten pojawia
siê w Apokalipsie w odniesieniu do Jezusa w 1,5 oraz 3,14. Tak samo nazwany
zosta³ wspomniany w 2,13 mêczennik Antypas. W tle tych wypowiedzi jest
Ps 89,37 i Iz 55,4, które to teksty odnosz¹ siê do potomka Dawida jako postaci
mesjañskiej. Jezus sta³ siê �wiadkiem Wiernym przez to, ¿e pozosta³ wierny
wobec ustanowionego wol¹ Ojca zbawczego planu. Wyrazi³o siê to poprzez
Jego misjê, która swój punkt kulminacyjny osi¹gnê³a w wydarzeniach paschal-
nych. St¹d te¿ na zawsze pozostaje On �wiadkiem Wiernym, którego �mieræ
i zmartwychwstanie daje ¿ycie wierz¹cym w Niego i którego �wiadectwo

27 Por. D. Kotecki, �Negatywna tolerancja�, art. cyt., s. 910.
28 Por. J. Kudasiewicz, Odkrywanie Ducha �wiêtego. Medytacje biblijne, Kielce

1998, s. 450; por. tak¿e: W. Popielewski, Zbawieni przez mi³o�æ Baranka (Ap 1,5b-6),
VV 1 (2002), s. 193.

29 Por. U. Vanni, L�Apocalisse. Ermeneutica, esegesi, teologia, Bologna 1991,
s. 110.

30 Por. D. Kotecki, �Negatywna tolerancja, art. cyt., s. 898.
31 Pomimo tego, ¿e czêsto w przek³adach pojawia siê s³owo �wiara�, to jednak �

jak zauwa¿a wielu egzegetów � bardziej adekwatnym bêdzie tutaj s³owo �wierno�æ�.
Por. D. Kotecki, �Negatywna tolerancja�, art. cyt., s. 898; D. E. Aune, Revelation 1-5,
dz. cyt., s. 202.
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potwierdza objawienie dane Janowi32. Widaæ zatem, ¿e pi,stij jawi siê tutaj
jako dzie³o chrze�cijan, które swoje �ród³o i swój wzorzec osi¹ga w dziele
samego Jezusa. Wierno�æ chrze�cijan jest na�ladowaniem wierno�ci Jezusa.

Kolejnym z czynów jest s³u¿ba (gr. diakoni,a). D. Kotecki, odwo³uj¹c siê
do badañ M. Marino, stawia pytanie, czy idzie tutaj tylko i wy³¹cznie o wza-
jemn¹ i bezinteresown¹ s³u¿bê na rzecz innych, której miar¹ mo¿e byæ oddanie
w³asnego ¿ycia dla bli�nich? Ku takiemu rozumieniu s³u¿by sk³ania wypowied�
Jezusa o Synu Cz³owieczym, który nie przyszed³ po to, aby Mu s³u¿ono, ale
¿eby s³u¿yæ i daæ swoje ¿ycie na okup za wielu (Mk 10,45; Mt 20,28; £k 22,26-
27). Jednak¿e umieszczenie diakonii pomiêdzy wierno�ci¹ a wytrwa³o�ci¹
(a wiêc postawami, które s¹ ukierunkowane na zewn¹trz wspólnoty) wskazu-
je, ¿e mo¿e tu chodziæ tak¿e o �dyspozycyjno�æ Ko�cio³a do ukazywania przed
�wiatem zewnêtrznym, wrogim Ko�cio³owi, �wiadectwa Jezusa�33.

Ostatnim z dzie³ jest wytrwa³o�æ (u,pomonh,). Termin ten pojawia siê
w Apokalipsie siedem razy (1,9; 2,2; 2,3; 2,19; 3,10; 13,10; 14,12). Spo�ród
wspomnianych tekstów szczególnie interesuj¹cy jest 3,10, gdzie Jezus chwali
wspólnotê w Filadelfii, ¿e zachowa³a �nakaz Jego wytrwa³o�ci� (gr. to.n lo,gon
th/j u`pomonh/j mou). Jak zauwa¿a H. Giesen, chodzi tu nie tyle o dane przez
Jezusa polecenie bycia wytrwa³ym, co raczej na�ladowanie Jego postawy34.
Jezus, który sam okaza³ siê wytrwa³y (por. 2 Tes 3,5), wzywa do na�ladowania
swojej wytrwa³o�ci.

Chrze�cijanie s¹ wezwani do zachowywania tych dzie³ Jezusa �a¿ do
koñca� (a;cri te,louj). Wyra¿enie to mo¿na interpretowaæ dwojako. Z jednej
strony ów koniec mo¿e byæ momentem ostatecznego przyj�cia Chrystusa (na
co wskazywaæ mo¿e choæby wiersz wcze�niejszy (�a¿ przyjdê� � ou- a;n h[xw),
z drugiej strony jednak mo¿e wskazywaæ na koniec ziemskiego ¿ycia chrze�ci-
janina (por. 2,10; 12,11). Pewne wyja�nienie dla rozumienia tego wyra¿enia
mo¿e stanowiæ tekst J 13,1, gdzie jest mowa o tym, ¿e Jezus umi³owa³ swoich
eivj te,loj. Chodzi tutaj raczej o kres w znaczeniu nie tylko chronologicznym,
ale tak¿e i jako�ciowym35. Kresem jest oddanie ¿ycia. Zachowywanie dzie³
Jezusa powinno uwzglêdniaæ tê prawdê.

32 Por. S. S. Smalley, The Revelation to John. A Commentary on the Greek Text
of the Apocalypse, Downers Grove, Illinois 2005, s. 34.

33 Tam¿e, s. 899.
34 Por. H. Giesen, Die Offenbarung des Johannes, dz. cyt., s. 134.
35 Por. R. E. Brown, The Gospel According to John (XIII�XXI) (AB 29A), Garden

City-New York 1970, s. 550: �The phrase eis telos has a twofold meaning: «utterly,
completely» and «to the end of life», i.e., to the death. Voluntary death is presented
as the supreme expression of love in 15:13. The related verb telein appears on Jesus�
lips at the moment of death: «It is finished» (19:30)�.
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4. Wierz¹cy jako ci, którzy strzeg¹ otrzymanej nauki
(3,3)

W li�cie do Ko�cio³a w Sardes, po�ród poleceñ, jakie Jezus kieruje
do wspólnoty znajduje siê tak¿e taka: mnhmo,neue ou=n pw/j ei;lhfaj kai.
h;kousaj kai. th,rei kai. metano,hson. Wspólnota wzywana jest do tego,
aby przypomnia³a sobie to, co otrzyma³a i us³ysza³a, aby tego strzeg³a i aby siê
nawróci³a. Pierwszy z czasowników � mnhmoneu,w ma znaczenie �przypo-
mnieæ sobie, zachowywaæ w pamiêci, my�leæ o czym�, wspominaæ�. W Ap
2,5 ten sam czasownik pojawia siê w kontek�cie wcze�niejszych wysokich
zasad moralnych, które wspólnota w Efezie pielêgnowa³a, ale które porzuci³a.
Wezwanie mnhmo,neue stanowi zatem apel skierowany do wspólnoty, aby
podjê³a �pierwsze czyny�. Tak¿e tam � podobnie jak w 3,3 � imperatyw
mnhmo,neue powi¹zany jest z drugim � �nawróæ siê� (metano,hson)36.
Czasownik metanoe,w ma znaczenie �nawróciæ siê, zmieniæ my�lenie�.
W Apokalipsie ma on specyficzne znaczenie, nieco odmienne od pozosta³ych
tekstów biblijnych. Otó¿ generalnie w Biblii pod pojêciem nawrócenia mo¿na
rozumieæ wej�cie na drogê Ewangelii. Klasycznym tekstem, gdzie pojawia
siê takie znaczenie jest Mk 1,15. Jezus wzywa metanoei/te kai. pisteu,ete
evn tw/| euvaggeli,w|. Pojawiaj¹cy siê tu spójnik grecki kai, rozumiany mo¿e
byæ jako kai, wyja�niaj¹ce (t³umaczone: �to znaczy, czyli�) i wtedy ca³e we-
zwanie Jezusa mo¿na prze³o¿yæ: �nawracajcie siê, to znaczy wierzcie w Ewan-
geliê�. W takim kontek�cie nawrócenie oznacza wej�cie na drogê wiary.
W Apokalipsie znaczenie jest inne i widaæ to wyra�nie w listach do siedmiu
Ko�cio³ów (2,5.16.21.22; 3,3.19). Chodzi tutaj o nawrócenie pojmowane jako
powrót do w³a�ciwej postawy chrze�cijañskiej (por. Ap 2,4, gdzie jest mowa
o odst¹pieniu od pierwszej mi³o�ci), tzn. do wierno�ci wzglêdem otrzymanej
wcze�niej nauki (st¹d bardzo czêsto grzech okre�lany jest tutaj jako zwrócenie
siê ku innym naukom, np. prorokini Jezabel, czy te¿ nauce Balaama)37. Tak¿e
w omawianym tek�cie nawrócenie oznacza powrót do wierno�ci wzglêdem
wcze�niej przyjêtej nauki. Wskazuje na to fraza mnhmo,neue ou=n pw/j ei;lhfaj
kai. h;kousaj. Dwa czasowniki: ei;lhfaj kai. h;kousaj odnosz¹ siê prawdo-
podobnie do chrze�cijañskiej tradycji przekazanej mieszkañcom Sardes wtedy,
kiedy ich wspólnota zaistnia³a. Czasownik lamba,nein � �wzi¹æ, otrzymaæ�
oznacza tutaj pocz¹tkowy punkt chrze�cijañskiej wiary. Takie zreszt¹ u¿ycie
charakterystyczne jest dla IV Ewangelii (por. J 1,12; 3,11.32-33; 5,43; 12,48;
13,20; 17,8)38. Drugi z czasowników � avkou,w � �s³uchaæ� ma bardzo czêsto

36 Por. S. S. Smalley, The Revelation to John, dz. cyt., s. 82.
37 Por. H. Merklein, meta,noia, metanoe,w, EWNT, t. II, kol. 1026�1027 oraz

1030�1031.
38 Por. D. E. Aune, Revelation 1-5, dz. cyt., s. 221.
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znaczenie �przyj¹æ objawienie� (por. J 4,42; 5,24; 1 J 1,1; Ap 1,3; 1,10). Warto
tutaj zwróciæ uwagê na rozró¿nienie czasów. Pierwszy z czasowników poja-
wia siê w perfectum, natomiast drugi w aory�cie. To rozró¿nienie jest bez
w¹tpienia celowe. Aoryst � h;kousaj wskazuje na ten moment w przesz³o�ci,
kiedy to wspólnota przyjê³a Bo¿e objawienie, perfectum � ei;lhfaj pod-
kre�la natomiast, ¿e orêdzie, które wówczas przyjêli, nadal w nich trwa, tylko
zosta³o �zag³uszone� przez obc¹ naukê. Tak wiêc nawrócenie oznaczaæ
bêdzie po prostu powrót do ¿ycia wed³ug tego, co wspólnota przyjê³a u swoich
pocz¹tków39.

Powy¿sze analizy pozwalaj¹ na wyja�nienie znaczenia czasownika thre,w
u¿ytego w Ap 3,3. Czasownik ten pojawia siê w zwrocie z³o¿onym z dwóch
imperatywów: th,rei kai. metano,hson. Zaskakiwaæ mo¿e kolejno�æ: naj-
pierw jest wezwanie do strze¿enia, potem za� do nawrócenia, gdy tymczasem
nale¿a³oby siê spodziewaæ najpierw wezwania do nawrócenia, a dopiero po-
tem do strze¿enia. Mo¿liwe, ¿e mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem grama-
tycznym zwanym hysteron-proteron, polegaj¹cym na umieszczeniu dwóch
czynno�ci, wydarzeñ w odwrotnej kolejno�ci, to znaczy najpierw wymienione
jest to, co pó�niej, a na drugim miejscu to, co chronologicznie jest wcze�niej-
sze. Zjawisko to pojawia siê do�æ czêsto w Apokalipsie (np. 3,17; 5,5; 6,4;
10,4; 20,4-5.12-13; 22,14)40. Tak wiêc wspólnota w Sardes wezwana jest do
nawrócenia, które bêdzie skutkowa³o wierno�ci¹ otrzymanej nauce. Zatem
czasownik thre,w w Ap 3,3 ma znaczenie �zachowywaæ nienaruszony
depozyt wiary�, który zosta³ przekazany wspólnocie w momencie, kiedy
przyjê³a ona Ewangeliê. Oczywi�cie zachowywanie prawowitej nauki zawsze
idzie w parze z konkretnymi czynami, na co wskazuje Ap 3,2, gdzie Jezus
czyni wyrzut wobec wspólnoty, ¿e nie znalaz³ jej czynów doskona³ymi (ouv ga.r
eu[rhka, sou ta. e;rga peplhrwme,na evnw,pion tou/ qeou/ mou)41.

39 Por. R. H. Mounce, The Book of Revelation (NICNT), Grand Rapids, Michi-
gan 1998, s. 94.

40 Por. D. E. Aune, Revelation 1-5, dz. cyt., s. 221.
41 Tam¿e, s. 220. D. E. Aune tak komentuje pojawiaj¹cy siê tutaj imies³ów

peplhrwme,na: �The verb plhrou/n is used here with the meaning «to make complete
or perfect» (2 Thess 1:11; Phil 2:2), a meaning found six times in Johannine literature
in the fixed expression «your/our joy might be perfect», i.e., the perfect passive
of plhrou/n witwh h̀ cara, (John 3:29; 15:11; 16:24; 17:13; 1 John 1:4; 2 John 12). Closer
parallels, however, are found in the Matthaean redactional use of te,leioj, «perfect,
complete», as in Matt 5:48, where disciples are told to be perfect (te,leioi) as God
is perfect (te,leioj), and Matt 19:21 where Jesus tells the rich young ruler what to
do if he wants to be perfect (te,leioj), both passages dealing with ethical perfec-
tion, as in Rev 3:2b�.
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5. Wierz¹cy jako ci, którzy trwaj¹ w Jezusie, strzeg¹
wierno�ci Jemu i przykazañ Boga
(3,8.10; 12,17; 14,12)

Dwukrotnie w Apokalipsie czasownik threi/n nie wystêpuje w imperaty-
wie, lecz w aory�cie, a zatem odnosi siê do tego, co dokona³o siê w przesz³o�ci.
Zjawisko to pojawia siê w li�cie do wspólnoty w Filadelfii. Tryumfuj¹cy Chry-
stus, który ma klucz Dawida (w. 7), a wiêc posiada wszelk¹ w³adzê, zna czyny
wspólnoty w Filadelfii, jak równie¿ ich wiarê. Ocena postawy wspólnoty fila-
delfijskiej jest pozytywna. List nie zawiera krytyki pod adresem wspólnoty,
przeciwnie, przynosi wiele pochwa³. Po�ród nich s¹ dwie brzmi¹ce prawie
jednakowo. Wspólnota w Filadelfii s³yszy z ust Jezusa s³owa: evth,rhsa,j
mou to.n lo,gon kai. ouvk hvrnh,sw to. o;noma, mou (3,8) oraz o[ti evth,rhsaj
to.n lo,gon th/j u`pomonh/j mou( kavgw, se thrh,sw evk th/j w[raj tou/
peirasmou/ (3,10). Zrozumienie tej wypowiedzi Pana zale¿y od zrozumienia
terminu lo,goj w w. 8 oraz wyra¿enia lo,goj th/j u,pomonh/j mou w w. 10.
Zdaniem wiêkszo�ci uczonych (m.in. D. E. Aune�a oraz S. S. Smalley�a)
rzeczownik lo,goj nale¿y tutaj interpretowaæ w znaczeniu �przykazania�42.
W takim rozumieniu pomaga np. tekst 1 J 2,3-5, gdzie paralelnie obok siebie
wystêpuj¹ wyra¿enia threi/n to.n lo,gon oraz threi/n ta.j evntola.j.
W jêzyku hebrajskim rzeczownik rb;.D;. mo¿e znaczyæ zarówno �s³owo�, jak
i �przykazanie�43. Sam Dekalog w literalnym przek³adzie znaczy �dziesiêæ
s³ów�. W 1 J oraz IV Ewangelii oba wyra¿enia u¿ywane s¹ naprzemiennie,
st¹d te¿ mo¿na zak³adaæ, ¿e podobne zjawisko wystêpuje w Apokalipsie.
Wierno�æ wzglêdem s³owa Chrystusa zak³ada, w tym kontek�cie, wierno�æ
wzglêdem Jego przykazañ, spo�ród których na pierwszym miejscu wymie-
niæ nale¿y przykazanie mi³o�ci44. Paralelnym do wyra¿enia evth,rhsa,j mou
to.n lo,gon jest wyra¿enie ouvk hvrnh,sw to. o;noma, mou. Oba wyra-
¿aj¹ tê sam¹ my�l, ale ukazan¹ antytetycznie. Pierwsze wyra¿enie to stwier-
dzenie o charakterze pozytywnym, drugie za� sformu³owane jest w sposób
negatywny (por. 2,13). Zaparcie siê imienia Jezusa to po prostu odrzucenie

42 D. E. Aune tak t³umaczy Ap 3,8: �Yet you have obeyed my command and have
not denied my name� (Revelation 1-5, dz. cyt., s. 236).

43 W odkrytym w Qumran dokumencie zwanym �Regu³a Zrzeszenia� (1QS) znaj-
duje siê wyra¿enie la yrbd, które t³umaczone jest jako �przykazania Boga� (1QS 1,14).
Zob. D. W. Parry, E. Tov, The Dead Sea Scrolls Reader, part 1: Texts Concerned with
Religious Law, Boston � Leiden 2004, s. 2; F. García Martinez, The Dead Sea Scrolls
Translated. The Qumran Texts in English, Leiden � New York � Cologne 1996, s. 3;
P. Muchowski, Rêkopisy znad Morza Martwego. Qumran, Wadi Murabba�at, Masa-
da, Nachal Chewer, Kraków 2000, s. 24.

44 Por. D. E. Aune, Revelation 1-5, dz. cyt., s. 236; S. S. Smalley, The Revelation
to John, dz. cyt., s. 89�90.
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wiary (£k 12,9-10; 2 Tm 2,12). Odrzucenie takie mo¿e dokonaæ siê zarówno
poprzez s³owa (�wyparcie siê� w literalnym tego s³owa znaczeniu), jak
równie¿ poprzez postawê (por. 1 Tm 5,8; Tt 1,16; 2 P 2,1; Jud 4)45.

Pochwa³a pod adresem wspólnoty w Filadelfii zostaje powtórzona chwilê
pó�niej w brzmieniu nieco innym: evth,rhsaj to.n lo,gon th/j u,pomonh/j
mou. Z gramatycznego punktu widzenia mamy tu zjawisko bardzo trudne do
wyja�nienia. Zaimek dzier¿awczy mou umieszczony na koñcu mo¿e sugero-
waæ, ¿e odnosi siê on tylko do rzeczownika u`pomonh,. Jednak¿e bior¹c pod
uwagê inne teksty Apokalipsy z podobn¹ konstrukcj¹ (np. Ap 13,3: plhgh.
tou/ qana,tou auvtou/), mo¿na tak¿e odnie�æ ów zaimek do ca³ej frazy.
Takie rozumienie uprawdopodabnia fakt, ¿e w 3,8 mamy paralelne wyra¿enie
o` lo,goj mou. Z kolei rzeczownik u`pomonh, w genetivie mo¿e byæ traktowa-
ny jako genetivus obiectivus. Wtedy ca³e wyra¿enie nale¿a³oby oddaæ
przez: �moje s³owo [nakaz, polecenie] dotycz¹ce wytrwa³o�ci46. Czy jednak
jest to jedyne mo¿liwe t³umaczenie? R. H. Charles proponuje wyra¿enie
u`pomonh. mou t³umaczyæ inaczej: �wytrwa³o�æ, któr¹ pokaza³ Jezus�, wtedy
ca³a fraza o` lo,goj th/j u`pomonh/j mou oznacza³aby orêdzie o wytrwa³o�ci,
któr¹ ukaza³ Jezus47. W tym kontek�cie szczególnie interesuj¹ce wydaj¹ siê
analizy Ap 3,10 dokonane przez T. Muellera48. Uwa¿a on, ¿e zaimek mou
nie powinien byæ interpretowany jako zaimek dzier¿awczy odnosz¹cy siê do
rzeczownika u`pomonh,, ale powinien byæ traktowany jako dope³nienie tego
rzeczownika. Rzeczownik u`pomonh, wywodzi siê od czasownika u`pome,nw49,
który wymaga dope³nienia w celowniku wprowadzonego za pomoc¹

45 H. Schlier zwraca uwagê, ¿e �wyparcie siê� mo¿e przybraæ potrójn¹ formê.
W pierwszym rzêdzie jest to publiczne powiedzenie, ¿e kto� nie chce mieæ nic wspólne-
go z drug¹ osob¹, czyli odmowa przyznania siê do bycia uczniem (klasyczny przyk³ad
� zaparcie siê Piotra). Nastêpnie, odmowa bycia do dyspozycji Chrystusa, tzn. brak
wype³niania Jego poleceñ (czyli brak wype³niania sprawiedliwo�ci). W tym kontek�cie
Schlier zauwa¿a, ¿e ka¿de nieetyczne zachowanie mo¿e byæ traktowane jako zaparcie
siê Chrystusa. Wreszcie trzecia forma to brak uznania Jezusa poprzez odrzucenie
s³usznej nauki (zw³aszcza je�li ma dalsze konsekwencje w postaci stylu ¿ycia). Por.
H. Schlier, avrne,omai ktl., TDNT, t. I, s. 470.

46 Por. D. E. Aune, Revelation 1-5 , dz. cyt., s. 231.
47 �The phrase u`pomonh. tw/n a`gi.wn (13:10, 14:12), i.e. «the endurance prac-

tised by the saints», requires a like interpretation here. Hence «the word of my endu-
rance» is «the Gospel of the endurance practised by Christ.» This is to be, as Hort
writes, «at once as an example and as a power.» Cf. 2 Thess. 3:5, th.n  u`pomonh.n tou/
Criotou/: Ignat. Ad Rom. x. 3, e;rrwsqe ei`z te,loz evn u`pomonh/ Ihoou/ Criotou/�
(R. H. Charles, A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John,
vol. 1, Edinburgh 1920, s. 89).

48 �The Word of My Patience� in Revelation 3,10, CTQ 46 (1982), s. 231�234.
49 Czasownik u,pome,nw ma wiele znaczeñ: �byæ cierpliwym, oczekiwaæ, pozo-

stawaæ�.



209Wiara jako zobowi¹zanie

przyimka evn. �ladem tego jest Ap 1,9, gdzie pojawia siê wyra¿enie u`pomonh/|
evn VIhsou/. Mueller zauwa¿a, ¿e grecka konstrukcja z genetivem mo¿e byæ
prze³o¿ona jako zdanie podporz¹dkowane, wyra¿aj¹ce cel, skutek, okoliczno-
�ci b¹d� sposób. W przypadku Ap 3,10 mieliby�my konstrukcjê wyra¿aj¹c¹
skutek (analogicznie jak w Dz 16,17, gdzie wyra¿enie o`do.j swthri,aj nale¿y
prze³o¿yæ �droga zbawienia�, czyli �droga prowadz¹ca do zbawienia�). Tak
wiêc ca³e wyra¿enie nale¿a³oby przet³umaczyæ: �zachowa³e� moje s³owo/po-
lecenie/przykazanie, co skutkuje trwaniem we Mnie�. Takie rozumienie
Ap 3,10 zgodne jest z wieloma tekstami Ewangelii Janowej, gdzie Jezus
bardzo czêsto podkre�la zwi¹zek pomiêdzy zachowywaniem Jego s³owa
a trwaniem w Nim. Widaæ to np. w J 8,31 albo te¿ w 15,4-19. Podobn¹
ideê zawiera 1 J 2,5-6, gdzie zachowanie nauki Jezusa prowadzi do trwania
w Nim (por. tak¿e 1 J 3,24; 4,15)50.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze spostrze¿enia, mo¿na zatem stwierdziæ,
¿e wspólnota chrze�cijañska w Filadelfii jest chwalona przez uwielbionego
Chrystusa za to, ¿e zachowuj¹c Jego s³owa/przykazania, pokaza³a, i¿ tworzy
z Nim ¿ywotn¹ wiê�, czyli trwa w Nim. Pochwa³a ze strony Jezusa powi¹zana
zosta³a z obietnic¹: kavgw, se thrh,sw evk th/j w[raj tou/ peirasmou/.
Wystêpuj¹cy dwukrotnie w w. 10 czasownik threi/n u¿yty zosta³ tutaj w dwóch
ró¿nych znaczeniach. Za pierwszym razem ma on sens �zachowaæ, przestrze-
gaæ�. Za drugim razem: �ustrzec, uchroniæ�51. Powstaje zatem pytanie o zna-
czenie drugiej czê�ci w. 10: przed czym ratuje zachowywanie przykazañ
(i trwanie w Jezusie)? Jak nale¿y rozumieæ pojawiaj¹cy siê tutaj rzeczownik
peirasmo,j? Na pierwszy rzut oka mog³oby siê wydawaæ, ¿e chodzi tu o za-
chowanie wiernych ziemskiego Ko�cio³a w momencie próby ich wiary. Jed-
nak¿e wiele tekstów Apokalipsy, jak choæby 6,9-10; 7,9.13.14; 13,15; 14,13;
16,6; 18,24 pokazuje, ¿e wielu chrze�cijan do�wiadcza prze�ladowania, a na-
wet �mierci. Jak zatem mo¿na mówiæ o ich zachowaniu w momencie próby?52

Aby w³a�ciwie zinterpretowaæ Ap 3,10, trzeba równie¿ odpowiedzieæ na
pytanie o znaczenie przyimka evk po³¹czonego z rzeczownikiem w genetivie.
Czy mamy tu genetivus separationis, czy genetivus fontis. W pierwszym
przypadku mieliby�my do czynienia z sytuacj¹ uchronienia przed jakim� prze-
�ladowaniem (tzn. prze�ladowanie w ogóle nie dosiêga uczniów), w drugim
za� z uratowaniem w sytuacji prze�ladowania (tzn. prze�ladowanie/próba

50 Tam¿e, s. 233�234; inn¹ propozycjê interpretacji podaje S. Pisarek, Cierpliwa
wytrwa³o�æ. �Hypomone-�, �Hypoménein� w Nowym Testamencie, Katowice 1992,
s. 268�269.

51 Takie u¿ycie tego samego s³owa nosi nazwê paronomazji. Szerzej na ten temat
zob. F. Blass, A. Debrunner, A Greek Grammar of the New Testament and other Early
Christian Literature, Chicago 1961, § 488.

52 Por. J. L. Townsend, The Rapture In Revelation 3,10, BSac 137 (1980), s. 253.
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dosiêga wierz¹cych, ale ci siê ostali). W Nowym Testamencie dwukrotnie
pojawia siê wyra¿enie thre,w evk. Oprócz Ap 3,10 jeszcze w J 17,15, gdzie
Jezus siê modli: ouvk evrwtw/ i[na a;rh|j auvtou.j evk tou/ ko,smou( avllV i[na
thrh,sh|j auvtou.j evk tou/ ponhrou/. Pojawiaj¹ce siê w pierwszej czê�ci
wypowiedzi wyra¿enie ai;rw evk, które ma odcieñ genetivus fontis, tzn. wska-
zuje na zabranie uczniów z jakiej� sytuacji, której do�wiadczaj¹: Jezus nie prosi
Ojca o takie dzia³anie (przeczenie ouvk evrwtw/). Zaraz potem pojawia siê
zdanie wprowadzone na zasadzie kontrastu (avlla), stanowi¹ce pro�bê
o uchronienie od z³ego. Na czym jednak owo uchronienie polega? Wydaje
siê, ¿e nale¿y przyznaæ racjê J. L. Townsendowi, który po przeanalizowa-
niu wielu tekstów biblijnych zawieraj¹cych analogiczn¹ konstrukcjê grama-
tyczn¹, doszed³ do wniosku, ¿e zarówno w J 17,15, jak i Ap 3,10 chodzi
o zachowanie wiernych z dala od próby (a nie o wybawienie w momencie,
kiedy ona nadejdzie)53.

W tym miejscu trzeba jeszcze wróciæ do znaczenia rzeczownika
peirasmo,j w analizowanym kontek�cie. Zagadnienie to by³o przedmiotem
analiz, których dokona³ S. Brown54. Szczegó³owo przebada³ on wiele staro-
testamentalnych kontekstów, w jakich pojawia siê rzeczownik peirasmo,j
i czasownik peira,zw (zw³aszcza Dn 12 i So 1,7-18) i doszed³ do wniosku,
¿e Ap 3,10 zawiera prawdê, i¿ jako nagrodê za wierne trwanie wspólnoty
filadelfijskiej w Chrystusie, przyrzeka On swoj¹ szczególn¹ ochronê w mo-
mencie obejmuj¹cej ca³y �wiat próby, która poprzedzaæ bêdzie Jego powrót.
Owa ochrona polegaæ bêdzie � jak ju¿ wcze�niej zauwa¿yli�my � na unikniê-
ciu wspomnianej próby (ucisku). Dziêki pomocy Pana w[ra tou/ peirasmou/
nie dosiêgnie wierz¹cych. Natomiast dla wrogów Ko�cio³a (czy to ¯ydów,
czy pogan) ucisk ów bêdzie mia³ charakter zas³u¿onej kary za ich nieprawo�æ55.

Oprócz analizowanego wy¿ej wyra¿enia threi/n to.n lo,gon, które dwu-
krotnie pojawi³o siê w Apokalipsie i które de facto oznacza zachowywanie

53 �Revelation 3:10 may then be paraphrased, «Because you have held fast
the word which tells of My perseverance, I also will preserve you in a position outside
the hour of testing...» [podkr. T. S.]. This paraphrase points up an important nuance
of meaning that must be recognized. thre,w evk in Revelation 3:10 does not describe
the rapture as such. Instead it describes the position and status of the church during
the hour of testing. It describes the results of the rapture, not the rapture itself. Reve-
lation 3:10 does not state directly how the church will be preserved outside the hour
of testing. However, the remainder of the verse indicates that the proper logical de-
duction is preservation by means of a pretribulational rapture of the church� (The
Rapture In Revelation 3,10, art. cyt., s. 259).

54 Zob. S. Brown, �The Hour of Trial� (Rev 3,10), JBL 85 (1966), s. 308�314.
55 Tam¿e. Niemniej trzeba zauwa¿yæ, ¿e Brown stoi na stanowisku odwrotnym

ni¿ Townsend, tzn. uwa¿a, ¿e wyra¿enie thre,w evk oznacza wybawienie z sytuacji,
w której kto� siê wcze�niej znajdowa³, a nie uchronienie od niej (s. 310).
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przykazañ, ta sama prawda równie¿ dwukrotnie zosta³a wyra¿ona wprost. Po
raz pierwszy pojawia siê w 12,17. Jest tam wzmianka o tym, ¿e Smok rozgnie-
wa³ siê na Niewiastê i odszed³, aby rozpocz¹æ walkê ze spo³eczno�ci¹, która
dookre�lona zosta³a za pomoc¹ trzech wyra¿eñ: 1) Reszta potomstwa Nie-
wiasty; 2) strzeg¹cy przykazañ Boga; 3) maj¹cy �wiadectwo Jezusa.

Pierwsze z obrazowych okre�leñ jest nieco zaskakuj¹ce. Termin spe,rma
pojawia siê w ca³ej Apokalipsie tylko w analizowanym miejscu i zaskakuje
dlatego, ¿e wcze�niej, kiedy wspomniany zosta³ Syn Niewiasty (w. 4-5 i 13)
nie by³o ¿adnej wzmianki o jakim� innym Jej potomstwie (choæ np. Hbr 2,11-13
mówi o chrze�cijanach jako braciach Jezusa). To, i¿ mamy w Ap 12,17 mowê
o chrze�cijanach, wynika zw³aszcza z ostatniego z trzech wspomnianych
wy¿ej dookre�leñ. Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e zdecydowana wiêkszo�æ egze-
getów skupia siê na analizie terminu �potomstwo�56. Naszym zdaniem warto
przeanalizowaæ ca³e wyra¿enie �reszta Jej potomstwa�, poniewa¿ nawi¹zuje
ono do znanej z proroctwa Izajasza idei Reszty narodu wybranego, która
bêdzie uczestniczyæ w �wiêto�ci JHWH (por. Iz 4,3; 6,3). Reszta ta, dziêki
autentycznej wierze, opieraæ siê bêdzie jedynie na Bogu (Iz 10,20). Z kolei
u Micheasza owa Reszta oznacza oczyszczony lud czasów mesjañskich
(Mi 4,7). F. Dreyfus mówi o trzech typach Reszty. Pierwsza to �Reszta histo-
ryczna� (Am 5,15; Iz 37,4; Jr 6,9; Ez 9,8), czyli grupa, która ocaleje z ró¿nego
rodzaju nieszczê�æ. Druga, to �Reszta eschatologiczna� (Mi 5,6n; So 3,12;
Iz 4,4; 10,22; 28,5). Jest to spo³eczno�æ, która dost¹pi zbawienia. Wreszcie
trzecia, to �Reszta wierna� (Rz 11,5) � najbardziej ¿ywotna w oczach Bo¿ych
czê�æ spo³eczno�ci Izraela (por. CD 1,4; 2,11). W Nowym Testamencie na
miano owej �Reszty wiernej� zas³uguje ta czê�æ ludu Bo¿ego, która uwierzy³a
w Chrystusa. Idea ta pojawia siê w wielu tekstach Nowego Testamentu
(np. Mt 3,9.12; 22,14; £k 12,32; J 1,11n; 1,47; Rz 2,28; 1 Kor 10,18; Ga 6,16).
Ow¹ Reszt¹ staje siê Ko�ció³57. Naszym zdaniem, autor Apokalipsy nawi¹-
zuje w Ap 12,17 do tej idei i ukazuje wierz¹cych jako �resztê potomstwa
Niewiasty�58.

56 Tak czyni np. D. E. Aune, Revelation 6-16, Nashville 1998, s. 708; G. Ravasi,
Apokalipsa, Kielce 2002, s. 110�111; G. K. Beale jednym zdaniem zauwa¿a: �the rest
of her seed� might refer to a contrast between the woman�s OT seed (vv 1�4) and
her NT seed (vv 13�16 = v 17), po czym zaraz dodaje, ¿e bardziej prawdopodobne jest
u¿ycie terminu �reszta� dla odró¿nienia chrze�cijan od Chrystusa. To Chrystus jest
Synem Niewiasty, za� chrze�cijanie s¹ reszt¹ jej potomstwa (The Book of Revelation,
dz. cyt., s. 667).

57 Por. F. Dreyfus, Reszta, w: S³ownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour,
Poznañ 1990, s. 853�855.

58 Otwart¹ kwesti¹ pozostaje tutaj identyfikacja Niewiasty. Przyjêta przez nas
interpretacja ka¿e sk³aniaæ siê ku tezie, ¿e Niewiasta z Ap 12 to Izrael, który najpierw
wydaje Mesjasza, a potem staje siê duchow¹ matk¹ chrze�cijan, którzy traktowani
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Drugie okre�lenie odnosz¹ce siê do chrze�cijan to oi` throu/ntej ta.j
evntola.j tou/ qeou/, czyli �ci, którzy strzeg¹ przykazañ Boga�. Fraza ta
precyzuje, na czym polega przynale¿no�æ do Reszty potomstwa, wspomnianej
w 12,17b. Dok³adnie takie samo wyra¿enie wystêpuje w Ap 14,12. Wzmianka
o przykazaniach (ai` evntolai,) w zestawieniu z paralelnym, trzecim dookre-
�leniem mówi¹cym o �wiadectwie Jezusa, pokazuje, co oznacza posiadanie
�wiadectwa Jezusa. Na tym polega istota chrze�cijañskiej wiary. Autor mó-
wi¹c o przykazaniach, nie konkretyzuje, czy chodzi tutaj o sam tylko Dekalog.
Raczej, patrz¹c z chrze�cijañskiej perspektywy, mo¿na tu widzieæ komple-
mentarne spojrzenie na wszystkie przykazania, zarówno Dekalog, bêd¹cy
fundamentem Starego Testamentu, jak i na przykazanie mi³o�ci Boga i bli�-
niego. Wyra¿enie threi/n ta.j evntola.j pojawia siê w Mateuszowej wersji
przypowie�ci o bogatym m³odzieñcu (Mt 19,17), gdzie odnosi siê wprost do
Dekalogu. To samo wyra¿enie trzykrotnie pojawia siê w Ewangelii Janowej
(14,15.21; 15,10) i tam zawsze odnosi siê do przykazania Jezusa (u Jana
evntolh, w liczbie pojedynczej nigdy nie odnosi siê do Prawa ¿ydowskiego)
i piêæ razy w 1 Li�cie Jana (2,3.4; 3,22.24; 5,3), gdzie zawsze odnosi siê do
przykazañ danych przez Boga59 G. K. Beale zauwa¿a, ¿e wzmianka o tych,
którzy strzeg¹ przykazañ Boga i którzy maj¹ �wiadectwo Jezusa sprawia, ¿e
otwart¹ kwesti¹ jest etniczna przynale¿no�æ cz³onków Ko�cio³a. Mo¿na tu
widzieæ zarówno judeo-, jak i etnochrze�cijan60.

Trzecim dookre�leniem chrze�cijan w Ap 12,17 jest e;contej th.n
marturi,an VIhsou/. Zrozumienie tego wyra¿enia domaga siê odpowiedzi
pytanie o rozumienie wyra¿enia h` marturi,a VIhsou. W tym drugim przy-
padku nale¿y okre�liæ, jakie znaczenie ma genetivus VIhsou/. Zagadnieniu
znaczenia  terminu marturi,a w Apokalipsie swoje studium po�wiêci³

s¹ jako wierna reszta jej potomstwa. Taka interpretacja nie przekre�la oczywi�cie
najbardziej popularnej w historii egzegezy interpretacji, która w Niewie�cie widzi
Maryjê, albo te¿ Ko�ció³. Apokaliptyczne symbole maj¹ tê w³a�ciwo�æ, ¿e mo¿na
interpretowaæ je na wielu p³aszczyznach. Przegl¹d wspó³czesnych opinii na temat
interpretacji Ap 12, zob. D. E. Aune, Revelation 6-16, dz. cyt., s. 680�681; szeroko na
temat interpretacji 12 rozdzia³u Apokalipsy w historii egzegezy (zw³. patrystycznej
i �redniowiecznej) pisze: L. Stefaniak, Interpretacja 12 rozdzia³u Apokalipsy �w. Jana
w �wietle historii egzegezy, Poznañ 1957, s. 37�73.

59 Por. D. E. Aune, Revelation 6-16, dz. cyt., s. 709.
60 Por. G. K. Beale, The Book of Revelation, dz. cyt., s. 678. D. E. Aune przytacza

tak¿e opinie badaczy, którzy uwa¿aj¹, ¿e pierwsza wypowied� (o przykazaniach) wska-
zuje jednoznacznie na wyznawców judaizmu, za� druga (o �wiadectwie Jezusa) na
chrze�cijan. W takiej sytuacji w�ród tych przykazañ by³yby tak¿e nakaz obrzezania,
prawa pokarmowe czy �wiêtowanie szabatu. Aune zauwa¿a jednak, ¿e w pismach
wczesnochrze�cijañskich (jak np. List Barnaby) wyra¿enie �zachowywaæ przykazania�
pojmowane by³o w kontek�cie etycznym, w opozycji to rytualnych przepisów ST
(Revelation 6-16, dz. cyt., s. 709).
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A. A. Trites61. Przebada³ on wszystkie konteksty, w jakich pojawia siê ten
rzeczownik w Apokalipsie (w IV Ewangelii, jak i w 1 J rzeczownik ten nie
wystêpuje). W Ap 1,2 wyra¿enie h` marturi,a VIhsou/ mo¿e oznaczaæ
�wiadectwo, które daje Jezus, albo �wiadectwo o Jezusie, które wydaje Jan.
Podobne znaczenie � zdaniem Tritesa � nale¿y przyj¹æ tak¿e w Ap 1,9
i 12,17. Egzegeta uwa¿a, ¿e wyra¿enie h` marturi,a VIhsou trzeba rozu-
mieæ jako genetivus subiectivus, tzn. wyra¿aj¹cy �wiadectwo, które da³
Jezus. Za tym mog³oby przemawiaæ paralelne zestawienie dwóch wyra¿eñ
w Ap 1,9: �s³owo Boga� (czyli s³owo dane przez Boga) i ��wiadectwo Jezusa�
(czyli �wiadectwo dane przez Jezusa). Podobnie te¿ jest w Ap 12,17, gdzie
najpierw podobna konstrukcja gramatyczna pojawia siê w wyra¿eniu �przy-
kazania Boga� (przykazania dane przez Boga), a potem pojawia siê intere-
suj¹ce nas wyra¿enie, które zapewne nale¿y traktowaæ jako tak¹ sam¹
konstrukcjê � genetivus subiectivus. W Ap 19,10 mamy wyja�nienie, co
znaczy owo �wiadectwo Jezusa: h` ga.r marturi,a tou/ VIhsou/ evsti.n
to. pneu/ma th/j profhtei,aj. To samo �wiadectwo zostaje wzmiankowane
tak¿e w opisie pi¹tej pieczêci, kiedy to Jan widzi dusze zabitych dia. to.n
lo,gon tou/ qeou/( kai. dia. th.n marturi,an tou/ avrni,ou h]n ei=con (6,9).
Pomimo braku tutaj rzeczownika VIhsou/ nale¿y przypuszczaæ, ¿e znaczenie
wyra¿enia bêdzie dok³adnie takie samo, jak w tekstach podobnie zbudowa-
nych: skoro wspomniane jest �s³owo Boga�, to mo¿na zak³adaæ, ¿e wzmian-
kowane �wiadectwo jest ��wiadectwem Jezusa�. Dopowiedzenie, ¿e owi
chrze�cijanie mieli (ei=con) �wiadectwo oznacza, ¿e zosta³o ono im dane
przez Jezusa, który jest jego podmiotem. Podobnie te¿ w Ap 11,7 termin
marturi,a pojawia siê w kontek�cie dania go przez dwóch �wiadków, za�
Ap 12,11 mówi o zwyciêzcach, którzy zwyciê¿yli dziêki s³owu swojego
�wiadectwa. Widaæ zatem, ¿e wszystkie teksty Apokalipsy mówi¹ce o �wia-
dectwie wystêpuj¹ w kontekstach akcentuj¹cych tego/tych, którzy daj¹
�wiadectwo, a nic nie mówi¹ na temat tre�ci, której owo �wiadectwo jest
dawane62. Tak wiêc �wiadectwo Jezusa, to �wiadectwo przyniesione przez
Niego, które zosta³o im przekazane (na co wskazuje czasownik e;cein poja-
wiaj¹cy siê w kontek�cie �wiadectwa � por. 12,17 i 19,10a). Zadaniem wier-
nych jest strze¿enie tego depozytu, nawet w obliczu wrogich prze�ladowañ
zwi¹zanych z gro�b¹ �mierci63. Trites w swoich analizach wykaza³ tak¿e,

61 Por. A. A. Trites, Mavrtuj and Martyrdom In the Apocalypse, NT 15 (1973),
s. 72�80.

62 Por. Tam¿e, s. 74�75.
63 G. K. Beale uwa¿a, ¿e w wyra¿eniu h` marturi,a VIhsou/ celowo widoczna

jest pewna dwuznaczno�æ (genetivus subiectivus albo obiectivus): �the genitive
phrases to.n lo,gon tou/ qeou/ kai.th.n marturi,an VIhsou Criotou/ («the word
of God and the testimony of Jesus Christ») could imply that God and Jesus are the
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i¿ termin marturi,a niekoniecznie zawiera w sobie ideê mêczeñstwa. Stwier-
dza, i¿ generalny kontekst tych wypowiedzi w Apokalipsie ka¿e odnosiæ je
do wydarzeñ paschalnych, które same by³y momentem dania �wiadectwa
przez Jezusa64. To �wiadectwo zostaje nastêpnie podjête przez Jego uczniów
i jest przekazywane dalej.

Wzmianka o strze¿eniu przykazañ pojawia siê ponownie w Ap 14,12. Jest
tam mowa o �wiêtych, którzy �strzeg¹ przykazañ Boga i wiary Jezusa/wier-
no�ci Jezusowi� (oi` throu/ntej ta.j evntola.j tou/ qeou/ kai. th.n pi,stin
VIhsou/). Wypowied� ta pojawia siê w kontek�cie opisu zmagañ dwóch prze-
ciwników: Chrystusa i Szatana i reprezentuj¹cych ich spo³eczno�ci: wspólnoty
chrze�cijañskiej i bezbo¿nej politycznej si³y (Imperium Rzymskiego), ukaza-
nych w Ap 12-14. D¹¿enie do pokonania Chrystusa i Jego ludu jest skazane
na niepowodzenie, ³atwo wiêc przewidzieæ, jakim wynikiem skoñczy siê zma-
ganie. Szatan, nie mog¹c ugodziæ Chrystusa, kieruje siê ku Jego ludowi. Lud
ten jednak tak¿e podlega ochronie ze strony Boga (Ap 12,6.13-17). Dlatego
Szatan kieruje siê przeciwko poszczególnym chrze�cijanom (12,17). Równie¿
i oni otrzymuj¹ obietnicê, ¿e odnios¹ zwyciêstwo, ale pod warunkiem,
¿e w codzienno�ci oka¿¹ siê wiernymi wobec Boga (12,11; 14,1-5.12.13)65.

Ap 14,6-13 zawiera zapowied� s¹du, skierowan¹ do wiernych, aby ich
umocniæ w wierze. Werset 14,12 stawia wierz¹cym wymaganie reprezento-
wania odpowiedniej postawy. Wierz¹cy s¹ tutaj nazwani ��wiêtymi� (por. Ap
5,8; 8,3n; 11,18; 13,10). Tytu³ ten wskazuje, ¿e wierz¹cy s¹ w sferze �wiêto�ci
Boga (por. Ap 4,8.11). To przebywanie w sferze oddzia³ywania �wiêtego nie
zwalnia oczywi�cie chrze�cijan od odpowiedzialno�ci za ich zbawienie. St¹d
pojawia siê wezwanie do konieczno�ci zachowywania u`pomonh,, co mo¿na
prze³o¿yæ jako �wytrwa³o�æ, oczekiwanie, cierpliwo�æ�. Chodzi tu o cnotê
chrze�cijañsk¹, która wymagana jest szczególnie w czasach wielkiego ucisku.

subjects of the revelations (so most commentators). But the genitives may also express
the idea that these visions are «about» God and Jesus (cf. the passages mentioned
in the comments on v 1, especially 1:9; 6:9; and 20:4, where the same genitive phrase
may include both a subjective and objective sense). There is undoubtedly a link be-
tween the occurrence of this expression here and its occurrence in 1:9b, which focuses
most on John�s own witness to the earthly Christ, with whom he was familiar from the
Jesus traditions of the Gospels. Therefore, both in 1:1 and 2 and in the similar genitive
phrases throughout the book, it is perhaps best to see an intentional ambiguity and
therefore a «general» genitive which includes both subjectib ve and objective aspects�
(The Book of Revelation, dz. cyt., s. 183).

64 Mo¿e to pokrywaæ siê z tre�ci¹ 1 Tm 6,13, który mówi o �dobrym wyznaniu
z³o¿onym przez Jezusa� (Cristou/ VIhsou/ tou/ marturh,santoj evpi. Ponti,ou
Pila,tou th.n kalh.n o`mologi,an).

65 Por. H. Giesen, Evangelium und Paränese. Zum Verständnis der Gerichtsaus-
sagen in Offb 14,6-13, SNTU 21 (1996), s. 93.
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Owa wytrwa³o�æ musi te¿ zak³adaæ oddanie ¿ycia (por. Ap 13,10). W pierw-
szym rzêdzie wytrwa³o�æ musi siê objawiaæ wtedy, gdy wierz¹cy nie poddaj¹
siê ogólnej tendencji do boskiego uwielbiania Bestii (por. Ap 13,6-8), nawet za
cenê oddania ¿ycia (Ap 13,10). Oprócz tego Wizjoner ukazuje te wymagania
w kluczu pozytywnym. Wierz¹cy okazuj¹ siê wytrwali, kiedy zachowuj¹ przy-
kazania Boga (oi` throu/ntej ta.j evntola.j tou/ qeou/). Sens wyra¿enia
�przykazania Boga� jest dok³adnie taki sam, jak w Ap 12,17. Drug¹ rzeczy-
wisto�ci¹, której strzeg¹ wierz¹cy jest pi,stij VIhsou/. Rzeczownik pi,stij
pojawia siê w Apokalipsie cztery razy (2,13.19; 13,10; 14,12). D. E. Aune
zauwa¿a, ¿e pewn¹ osobliwo�ci¹ jest fakt, i¿ rzeczownik pi,stij jawi siê jako
dope³nienie czasownika threi/n, poniewa¿ w takiej sytuacji w jednym zdaniu
mamy dwojakie rozumienie tego czasownika. Najpierw, po³¹czony z rzeczow-
nikiem evntolai, ma znaczenie �przestrzegaæ�, za� w zestawieniu z terminem
pi,stij ma znaczenie �zachowywaæ, utrzymywaæ�. Fraza pi,stin threi/n
pojawia siê kilka razy u Józefa Flawiusza, w znaczeniu �dotrzymywaæ przy-
siêgi� (np. Antiquitates Iudaicae 13,207; De Bello Iudaico 6,345). Z kolei
maj¹ca podobne znaczenie fraza pi,stin fula,ttein, u¿ywana czê�ciej, ma
znaczenie �zachowywaæ przysiêgê albo �lub� (Antiquitates Iudaice 1,321;
10,97.101.230; 12,8.396) lub te¿ �pozostaæ wiernym� (Antiquitates Iudaicae
7,43). W 2 Tm 4,7 autor pisze th.n pi,stin teth,rhka, co t³umaczy siê �wiary
dochowa³em�. Aune podkre�la, ¿e wyra¿enie pi,stin threi/n pojawia siê
czêsto w popularnej grece w znaczeniu �dochowaæ wierno�ci, pozostaæ
lojalnym� (np. Polibiusz, Historiae 6,56,13; 10,37,9; Józef Flawiusz, De Bello
Iudaico 2,121), choæ ciekawe jest, ¿e nie ma tego znaczenia w Septuagincie.
Je�li chodzi o listy Paw³a, to uczeni nadal zastanawiaj¹ siê, czy zwrot
pi,stij VIhsou/ Cristou/ nale¿y interpretowaæ jako �wiara w Jezusa Chry-
stusa�, czy te¿ jako �Wiara Jezusa Chrystusa�66.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze spostrze¿enia, uczeni sk³aniaj¹ siê ku tezie,
¿e wystêpuj¹cy w Ap 14,12 genetivus VIhsou/ przybiera funkcjê genetivus
obiectivus, za� rzeczownik pi,stij oznacza nie tylko wiarê, ale i wierno�æ,
st¹d ca³e wyra¿enie oznacza �wierno�æ Jezusowi�. Ten, kto wierzy w Niego
jest Mu wierny67.

66 Por. D. E. Aune, Revelation 6-16, dz. cyt., s. 837.
67 Por. S. S. Smalley, The Revelation to John, dz. cyt., s. 369; H. Giesen, Evange-

lium und Paränese, dz. cyt., s. 115. Inaczej twierdzi G. K. Beale, który uwa¿a, ¿e w Ap
14,12 mamy genetivus subiectivus, a wiêc chodzi³oby o �wiarê przekazan¹ przez
Jezusa�, choæ zaznacza, ¿e genetivus obiectivus nie jest wykluczony (The Book
of Revelation, dz. cyt., s. 766�777).
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6. Wierz¹cy jako ci, którzy strzeg¹ szat (16,15)

Ostatnim tekstem, zawieraj¹cym odniesiony do chrze�cijan czasow-
nik threi/n jest Ap 16,15, gdzie pojawia siê b³ogos³awieñstwo: maka,rioj
o` grhgorw/n kai. thrw/n ta. i`ma,tia auvtou/( i[na mh. gumno.j peri-
path/| kai. ble,pwsin th.n avschmosu,nhn auvtou/. B³ogos³awieñstwo to
znajduje siê w sekcji potrójnego znaku (11,15-16,16), a konkretnie w ostatniej
jej czê�ci � wizji siedmiu czasz (w 15,1 jest wprowadzenie, natomiast sam opis
plag zwi¹zanych z czaszami zaczyna siê w 16,1 i koñczy w 16,21). S. Harêzga
interpretuj¹c ten tekst, podkre�la, ¿e chodzi tutaj o ostatnie, decyduj¹ce starcie
miêdzy dobrem a z³em, maj¹cym swoje �ród³o w szatanie dzia³aj¹cym w ludz-
kiej historii. W 16,13-14 ukazane zosta³y przygotowania do tej decyduj¹cej
walki. 16,16 ukazuje nawet ujête w symboliczn¹ nazwê Har-Magedôn miej-
sce tej walki. W tym kontek�cie, pojawienie siê w 16,16 b³ogos³awieñstwa
z analizowanym czasownikiem threi/n mo¿e nieco zaskakiwaæ, bo zdaje siê
przerywaæ narracjê tekstu. Choæ czasem mo¿na spotkaæ próbê wyja�nienia
tego zjawiska na podstawie metody historii redakcji � tzn. Ap 16,15 traktowa-
ny jest jako pó�niejsza glossa � to jednak wiêkszo�æ egzegetów (np. U. Vanni,
E. Corsini) stwierdza, ¿e przerwanie toku narracji jest zjawiskiem czêstym
w Apokalipsie Janowej68. Na pocz¹tku b³ogos³awieñstwa Jezus zapowiada, ¿e
przyjdzie niczym z³odziej (VIdou. e;rcomai w`j kle,pthj). Termin kle,pthj
u¿ywany jest czêsto w Nowym Testamencie w kontek�cie nadchodz¹cej ery
mesjañskiej. Tak jak gospodarz musi byæ czujnym, aby zapobiec w³amaniu
siê z³odzieja, tak samo uczniowie powinni czuwaæ w oczekiwaniu na powrót
Pana (Mt 24,43; £k 12,39; 1 Tes 5,2.4; 2 P 3,10). Elementem, który ³¹czy
motyw z³odzieja z motywem przyj�cia Pana jest zaskakuj¹cy charakter oby-
dwu wydarzeñ. W kontek�cie analizowanego makaryzmu chodzi o podkre�le-
nie z jednej strony niemo¿no�ci okre�lenia dok³adnej daty przyj�cia, a z drugiej
strony (na co wskazuje czasownik w praesens) przyj�cie to jest pewne
i w pewien sposób bliskie (por. Ap 3,3)69. Wzmianka o z³odzieju ukierunkowuje
odbiorcê na kontekst czuwania, co zostanie dookre�lone w kolejnych elemen-
tach b³ogos³awieñstwa. Mamy tam dwa wyra¿enia, ka¿de zawieraj¹ce imie-
s³ów czasu tera�niejszego: maka,rioj o` grhgorw/n kai. thrw/n ta. i`ma,tia
auvtou/. Czasownik grhgore,w w Nowym Testamencie zawsze wystêpuje
w kontek�cie oczekiwania na Paruzjê i wskazuje na postawê, jaka winna
cechowaæ chrze�cijanina (por. Mk 14,34 i par., Mk 14,37 i par.; Mt 24,42-43;
25,13; Mk 13,34-37; £k 12,37-40; 1 Kor 16,13). Owo czuwanie czêsto ma
swój wyraz w modlitwie (por. Mk 14,38; Mt 26,41; Kol 4,2)70.

68 Por. S. Harêzga, B³ogos³awieñstwa..., dz. cyt., s. 58�59.
69 Por. H. Preisker, Kle,ptw ktl., TDNT, t. III, s. 753.
70 Por. A. Oepke, Grhgore,w ktl., TDNT, t. II, s. 338.
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Obraz czuwania zostaje uzupe³niony przez drugi obraz � strze¿enia szat.
Nie chodzi tu jednak o motyw kradzie¿y szat (co móg³by sugerowaæ wspo-
mniany wcze�niej obraz z³odzieja). Obraz ten nawi¹zuje do motywu czuwania
(w opozycji do którego stoi �spanie�). Cz³owiek, który czuwa, jest ubrany,
natomiast cz³owiek, który �pi, ma zdjête szaty i, zaskoczony w nocy, mo¿e nie
zd¹¿yæ ich ubraæ, st¹d w 16,15c pojawia siê motyw chodzenia nago (i[na mh.
gumno.j peripath/| kai. ble,pwsin th.n avschmosu,nhn auvtou/). W kontek-
�cie ca³ej Apokalipsy, a zw³aszcza rozdzia³u 16, �czuwanie� i �strze¿enie szat�
oznacza po prostu odmowê udzia³u w idolatrycznym kulcie Bestii. Wskazuje
na to Ap 3,4-5, gdzie równie¿ pojawia siê motyw szat: avlla. e;ceij ovli,ga
ovno,mata evn Sa,rdesin a] ouvk evmo,lunan ta. i`ma,tia auvtw/n( kai.
peripath,sousin metV evmou/ evn leukoi/j( o[ti a;xioi, eivsin71.

Wierz¹cy, który strze¿e swoich szat zapobiegnie sytuacji, kiedy to zobacz¹
go nagiego. Mamy tu nawi¹zanie do Ap 3,18, gdzie Anio³ wspólnoty w Laody-
cei otrzymuje radê, aby zakupi³ sobie bia³¹ szatê, dziêki czemu inni nie bêd¹
ogl¹daæ u niego tego, co wstydliwe. Obraz ten z kolei nawi¹zuje do Starego
Testamentu, gdzie pojawia siê jako metafora Bo¿ego oskar¿enia wzglêdem
Izraela oraz innych narodów z powodu ich grzechu idolatrii (por. Ez 16;
23,29; Na 3,5; Iz 20,4). Kara, jak¹ zapowiada JHWH, bêdzie polega³a m.in. na
obdarciu z szat przez wrogów (co jest obrazowym przedstawieniem s¹du)72.
Odarcie z szat bêdzie ostatecznym ujawnieniem statusu nierz¹dnicy, skalanej
cudzo³óstwem z obcymi bogami. Pilnowanie szat, o którym mówi Ap 16,15,
mo¿e zatem nawi¹zywaæ do stanu czysto�ci. Ci, którzy tego stanu strzeg¹
nie podlegaj¹ skazaniu podczas przyj�cia Chrystusa, tzn. nie zostan¹ pokazani
jako ludzie pozbawieni szat � upokorzeni. Odmienn¹ sytuacjê mamy np. w Ap
17,16, gdzie Nierz¹dnica przedstawiona bêdzie jako �spustoszona i naga�. Bio-
r¹c pod uwagê powy¿sze spostrze¿enia, mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e szaty
symbolizuj¹ bezkompromisow¹ wierno�æ wzglêdem Boga i Baranka73. W Ap
3,18 mamy jeszcze dopowiedzenie, ¿e szaty te s¹ bia³e, z kolei w 3,4 Jezus
zapowiada, ¿e ci ze wspólnoty w Sardes, którzy szat nie splamili, bêd¹ chodziæ
w bieli (evn leukoi/j). Obietnica ta mo¿e oznaczaæ udzia³ w chwale Chrystusa
zmartwychwsta³ego, co bêdzie nagrod¹ za zachowanie nieskalanego stanu

71 Por. G. K. Beale, The Book of Revelation, dz. cyt., s. 837.
72 Warto w tym miejscu nawi¹zaæ do tekstu Iz 47,1-15, gdzie mamy pie�ñ o zag³a-

dzie Babilonu. Po�ród obrazów ukazuj¹cych upokorzenie Babilonu jest równie¿ we-
zwanie: �nago�æ twoj¹ ods³oñ, niech widz¹ tw¹ hañbê� (w. 3). Ods³oniêcie nago�ci
oznacza utratê statusu i najwy¿szy stopieñ upokorzenia. W kontek�cie militarnym od-
s³oniêcie nago�ci oznacza³o po prostu zgwa³cenie, co by³o zjawiskiem powszechnym
przy zdobywaniu miast staro¿ytnych. St¹d czêsto obraz obna¿enia stosowany by³ dla
ukazania bezbronno�ci miasta i jego upokorzenia. Por. U. Berges, Jesaja 40-48 (HTKAT),
Freiburg � Basel � Wien 2008, s. 485.

73 Por. G. K. Beale, The Book of Revelation, dz. cyt., s. 837.
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w ¿yciu ziemskim (por. 3,5, gdzie bia³e szaty ma przywdziaæ �zwyciê¿aj¹cy�).
W tym kontek�cie warto jeszcze zwróciæ uwagê na tekst Ap 19,8.14, gdzie
jest mowa o bia³ym czystym bisiorze (bu,ssinoj). Ap 19,8 wyja�nia symbolikê
bia³ej szaty z bisioru: to. ga.r bu,ssinon ta. dikaiw,mata tw/n a`gi,wn
evsti,n. Bisior oznacza wiêc sprawiedliwe czyny �wiêtych (gr. ta. dikaiw,mata).
Jak zauwa¿a D. A. McIlraith w swoim studium na temat symboliki szaty
w Apokalipsie, owe ta. dikaiw,mata mo¿na uto¿samiæ z ta. e;rga wierz¹cych
tworz¹cych ¿ywotn¹ wiê� z Chrystusem. S¹ to zatem czyny wymienione
w Ap 2,19: �mi³o�æ, wierno�æ, s³u¿ba, wytrwa³o�æ�. Ich �ród³em jest �pierwsza
mi³o�æ�, czyli odpowied� cz³owieka na mi³o�æ Chrystusa. S¹ to te same �czy-
ny�, które towarzysz¹ tym, którzy umieraj¹ w Panu (por. Ap 14,13)74.

Podsumowuj¹c zatem znaczenie wyra¿enia �strzec szat� w Ap 16,15,
trzeba powiedzieæ, ¿e chodzi o strze¿enie stanu wierno�ci Chrystusowi. Owa
wierno�æ oznacza przede wszystkim brak zgody na jakikolwiek kompromis ze
spo³eczno�ci¹ pogañsk¹. Na tym polega zachowanie wiêzi z Chrystusem, tj.
trwanie w stanie ³aski i zbawienia. Przywdzianie szaty oznacza przynale¿no�æ
do spo³eczno�ci zbawionych. W nawi¹zaniu do Ap 19,8 mo¿na jeszcze dodaæ,
¿e wierno�æ Chrystusowi przybiera konkretne postawy, tzn. manifestuje siê
poprzez �dzie³a�, takie jak �mi³o�æ, wierno�æ, s³u¿bê i wytrwa³o�æ�. Strze¿enie
szat to aktywna troska wierz¹cego o zachowanie tego nieskalanego stanu.

7. Podsumowanie

Przeprowadzone analizy pozwalaj¹ na podanie kilku szczegó³owych wnio-
sków dotycz¹cych teologicznego znaczenia czasownika threi/n w Apokalip-
sie �w. Jana.

a) W Nowym Testamencie ideê strze¿enia czego� lub kogo� wyra¿aj¹
dwa czasowniki thre,w i fula,ssw. Oba maj¹ podobne znaczenie, niemniej
ten pierwszy czê�ciej wyra¿a ideê zachowywania czego� w sercu, b¹d�
wype³niania jakiego� zobowi¹zania. Wystêpuje on przede wszystkim w kon-
tek�cie zachowywania nauki, doktryny czy przepisów. Czasownik fula,ssw
bardziej akcentuje ideê obrony przed niebezpieczeñstwem (np. obronê prawo-
wiernego orêdzia przed zafa³szowaniem).

b) Pojawiaj¹cy siê w prologu i epilogu Apokalipsy czasownik thre,w
odnosi siê g³ównie do s³ów przekazanej ksiêgi. Wezwanie zawarte w b³ogos³a-
wieñstwie Ap 1,3 ukazuje wierz¹cych jako zobowi¹zanych do kszta³towania
swego ¿ycia na podstawie us³yszanego objawienia. Odczytywanie i s³uchanie
ksiêgi ma prowadziæ do budowania ¿ycia na fundamencie tego, co jest w niej

74 Por. D. A. McIlraith, �For the Fine Linen Is the Righteous Deeds of the
Saints�: Works and Wife in Revelation 19,8, CBQ 61 (1998), s. 526�527.
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zapisane. Z kolei wezwania zawarte w epilogu (22,7.9) ukierunkowane s¹
na troskê o autentyczny przekaz otrzymanego objawienia. W tym kontek�cie
�strzec� znaczy broniæ objawienia przed jego samowoln¹ modyfikacj¹ (doko-
nywan¹ przez heretyków).

c) Wezwanie do strze¿enia dzie³ Jezusa (2,26) nawi¹zuje do dzie³ wzmian-
kowanych w 2,22. Dzie³a Jezusa objawiaj¹ siê w dzie³ach zjednoczonej z Nim
wspólnoty. Chrze�cijanie s¹ zobowi¹zani do praktykowania tych dzie³, przez
co objawi¹ �wiatu (�narodom� � por. 2,26b) swoj¹ wiê� z Chrystusem. Dzie³a
te to: mi³o�æ, wierno�æ, s³u¿ba i wytrwa³o�æ.

d) Wierz¹cy s¹ zobowi¹zani do strze¿enia Tradycji, która zosta³a im
przekazana (3,3). Oni tê Tradycjê us³yszeli i otrzymali. Chodzi tu oczywi�cie
o orêdzie Ewangelii g³oszone we wspólnotach. W sytuacji odej�cia od prawo-
witej nauki konieczne jest nawrócenie. W Ap 3,3 wierni zobowi¹zani s¹ do
strze¿enia nienaruszonego depozytu wiary, przekazanego im w momencie
przyjêcia Ewangelii.

e) Wierz¹cy zobowi¹zani s¹ tak¿e do trwania w Jezusie, strze¿enia
wierno�ci wobec Niego i zachowywania przykazañ. W Ap 3,8 Pan chwali
wspólnotê wierz¹cych, ¿e zachowa³a Jego s³owo. W tym kontek�cie chodzi
o dane przez Jezusa przykazania, których zachowywanie podtrzymuje wiê�
Jezusa z wierz¹cym (wiê� tê wyra¿a rzeczownik ùpomonh,, który tutaj wy-
ra¿a ideê wytrwania � Ap 3,10). Wezwanie do zachowywania przykazañ
pojawi³o siê tak¿e dwukrotnie wyra¿one wprost (12,17 i 14,12). Zachowywa-
nie przykazañ, jak to pokazuje Ap 12,17, gwarantuje przynale¿no�æ do �reszty
potomstwa Niewiasty� i jest równoznaczne z posiadaniem �wiadectwa
przyniesionego przez Jezusa. Z kolei � wed³ug Ap 14,12 � zachowywanie
przykazañ jest równoznaczne z wierno�ci¹ wobec Jezusa.

f) Ap 16,15 mówi o strze¿eniu szat. Analiza tej wypowiedzi wykaza³a, ¿e
chodzi tutaj o strze¿enie stanu wierno�ci Chrystusowi. Wierno�æ ta wyra¿a siê
przede wszystkim w braku zgody na jakikolwiek kompromis z pogañstwem.
Zachowanie wierno�ci to stan ³aski i zbawienia. W nawi¹zaniu do Ap 19,8
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e ów stan wierno�ci Chrystusowi znajduje swój wyraz
w praktykowaniu konkretnych czynów.

g) Analiza wszystkich tekstów Apokalipsy zawieraj¹cych czasownik
thre,w pokaza³a, ¿e wiara jest jednocze�nie zobowi¹zaniem. Ci, którzy j¹ przy-
jêli, zobowi¹zani s¹ do odpowiedniej postawy wzglêdem otaczaj¹cego �wiata.
Ow¹ postawê najlepiej charakteryzuje w³a�nie czasownik thre,w. Dar wiary
przekazany chrze�cijanom jest tak cenny, ¿e trzeba go strzec przed utrat¹ b¹d�
zafa³szowaniem. Apokaliptyczne �strze¿enie� nie ma jednak charakteru pa-
sywnego. Jest ono aktywnym dzia³aniem przejawiaj¹cym siê w konkretnych
postawach: zachowaniu przykazañ oraz w dzie³ach, takich jak mi³o�æ, wier-
no�æ, pos³uga, wytrwa³o�æ. Strze¿enie przez wiernych danego im depozytu
zapowiada dzia³anie Pana, który �ustrze¿e� swoich wybranych w momencie
eschatologicznego dope³nienia biegu historii.
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Summary

THE FAITH AS THE COMMITMENT.
THE THEOLOGICAL SIGNIFICANCE OF THE VERB threi/n (�KEEP�)

IN THE BOOK OF REVELATION

The article analyses the theological meaning of the verb te-rein in the Book
of Revelation. In the New Testament, the idea of �keeping� or �guarding� is expressed
by two verbs: te-rein and fylassein. The former more often expresses the idea of ke-
eping something in heart or the idea of fulfilling any obligation (i.e. teaching, doctrine,
rules). The latter stresses the idea of defending against some danger (for example
defending an orthodox teaching against falsifying it). In the prologue and epilogue
of the Apocalypse of St. John, the verb te-rein first of all refers to the words of the
handed-down book. The call contained in the blessing in Rev 1,3 shows the believers
as those who are required to form their life based on the revelation heard by them.
On the other hand, the calls contained in the epilogue (22,7.9) stresses the care about
handing down the genuine revelation. In this context �to keep� means to defend
the revelation against the wilful modification of it (made by heretics). Christians are
called to follow Jesus�s deeds too, whereby they will reveal their relationship with
Jesus before the world (�nations� � Rev 2,26b). Love, faithfulness, service and endu-
rance are these deeds. Believers are obliged to preserve the Tradition, i.e. the genuine
deposit of Faith, handed down at the moment of the reception of the Gospel (Rev 3,3).
The other obligation is about  remaining in Jesus, keeping faithfulness to Him and
observing the commandments. In Rev 3,8 Jesus praises the community of believers
because they kept his word. In this context his word means the Commandments, ke-
eping of which confirms the relationship with Jesus (Rev 3,10). Keeping the Command-
ments guarantees the affiliation to �the Rest of the Woman�s offspring�, as it shows
Rev 12,7. It is an equivalent to the �bearing testimony of Jesus�. Next, according
to Rev 14,12, keeping the Commandments is an equivalent to faithfulness to Jesus.
Rev 16,15 says about keeping vestments, which denotes the state of faithfulness to
Christ. This faithfulness expresses itself in avoiding any compromise with paganism.

The analysis of all the texts of the Apocalypse containing the verb te-rein showed
that the faith also means the commitment. Those, who received this faith are obliged
to adopt adequate attitude towards the surrounding world. The gift of faith accepted
by Christians is so valuable, that it must be protected from losing or falsifying.
The apocalyptic �keeping� does not have a passive character. It is active action
which manifests itself in specific attitudes: keeping the commandments as well as such
deeds like love, faithfulness, service and endurance. Christians who keep the deposit
which has been  given to them, can expect God�s action, who will have kept his elected
at the moment of eschatological fulfilment of the history.
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