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Wstęp
Człowiek współczesny poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania. Chciałby wiedzieć nie tylko, co go czeka w przyszłości, ale i skąd pochodzi i jaka jest
jego przeszłość. Dlatego też coraz częściej naukowcy różnych dziedzin, historycy, archeologowie, filozofowie jak i teologowie dostrzegają palącą potrzebę
wyjaśnienia historyczno-społecznych uwarunkowań powstawania i wydźwięku tekstów pisanych w pierwszych wiekach. Nie sposób oderwać tekstu od
sytuacji, w jakiej powstawał a także od osoby, która jest jego autorem.
Gdzie znaleźć odpowiedź na te nurtujące pytania? Zwłaszcza wobec coraz
większego zagrożenia terroryzmem. Naukowcy przestrzegają również przed
różnego rodzaju kataklizmami. Jedni piszą o budzących się wulkanach i to
tych największych jak Yellow Stone w Stanach Zjednoczonych, czy innych zarówno w Azji jak i w Europie. Inni zauważają różnego rodzaju obiekty w przestrzeni kosmicznej, których tory poruszania się we wszechświecie przecinają
się z torem kuli ziemskiej. Jeszcze inni piszą o burzach wywołanych wybuchami na słońcu, które mogą zniszczyć urządzenie elektryczne i elektroniczne
na świecie. Organizacje międzynarodowe biją na alarm, że globalne ocieplenie może podnieść poziom wód w morzach i oceanach i wielkie tereny ziemi
zostaną zalane wodą. Niektóre wyspy mogą przestać istnieć. Zagrożenie jest
wielkie dla wielu miast położonych na równinnych wybrzeżach. A takie kraje
jak Holandia w znacznej części położone w depresji, są szczególnie zagrożone.
Ogromna ilość możliwych kataklizmów sprawia, że wielu ludzi stawia sobie pytanie: czy świat może zmierza już ku końcowi swego istnienia? Wobec
tego oczy wielu ludzi zwracają się w stronę Apokalipsy św. Jana, gdyż w pojawiających się zagrożeniach widzą zbliżający się czas apokalipsy.
Również niniejsza publikacja jest skierowana w stronę Apokalipsy św. Jana.
Drugi i trzeci rozdział tej wyjątkowej Księgi stanowią listy skierowane do
siedmiu Kościołów. Głębsza refleksja nad tym tekstem Nowego Testamentu
ukazuje, że sytuacja przedstawiona w tych listach wciąż jest niezwykle aktualna. Kościoły położone w Zachodniej części Azji Mniejszej były wystawione
na wielką próbę wiary. Z jednej strony świat pogański atakował wyznawców
Chrystusa. Najbardziej trudny do zaakceptowania dla chrześcijan był kult
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cesarski, czyli oddawanie czci boskiej żyjącemu Cezarowi. Nie włączanie się
w obchody ku czci władcy Rzymu były uważane za bunt i niechęć podporządkowania się władzy. Taka postawa była tępiona w szczególnie brutalny sposób.
Innym problemem były bóstwa opiekuńcze cechów rzemieślniczych. Praktyka organizowania obchodów ku czci bóstw opiekuńczych była powodem
rezygnacji z przynależności do danego cechu i powodowała bardzo szybkie
ubożenie chrześcijan. Widoczne jest to szczególnie w Kościele w Smyrnie.
Wiele trudności powstawało na płaszczyźnie religijnej pomiędzy judaizmem a chrześcijaństwem. Do tego dochodziły też kulty misteryjne i nierząd
sakralny, które mogły z łatwością wciągać słabo wierzących chrześcijan. Wołanie samego Kościoła trzeba też zauważyć wiele trudności. Chrześcijaństwo
końca I wieku borykało się licznymi trudnościami wynikającymi ze słabo
ukształtowanej doktryny. Bardzo szybkie rozszerzanie się chrześcijaństwa
pośród pogan stawało się powodem rozwijania się gnozy i różnego rodzaju
idei próbujących pogodzić judaizm, chrześcijaństwo i niektóre wierzenia pogańskie. Synkretyzm religijny stawał się więc poważnym zagrożeniem.
Porównując zatem piętrzące się trudności i zagrożenie współczesnego świata i chrześcijaństwa w nim egzystującego z trudnościami jakie przeżywały
wspólnoty wierzących u końca I wieku przedstawione w Apokalipsie św. Jana
można powiedzieć, że wiele zagadnień jest bardzo bliskich siebie. Te kościoły
otrzymał od Chrystusa pochwały i nagany piętnujące negatywne postawy
jakie zajęli chrześcijanie borykającymi się ze swoimi problemami. Jednak niezwykle ciekawe są Chrystusowe wskazania, które udzielił tym wspólnotom
przeżywającym czas próby. Celem niniejszej pracy jest nakreślenie szerokiego
tła historycznego i kulturowego, a także zaprezentowanie tego co pozostało
z tamtych czasów. Na tym tle została przeprowadzona egzegeza i ukazane
przesłanie teologiczne jakie wypływa z analizowanych fragmentów. To przesłanie jest aktualne do dzisiaj, gdyż stanowi Chrystusowe wskazania na czas
próby.
Katedra Teologii i Informatyki Biblijnej, w ramach której praca powstała,
już od wielu lat prowadzi badania na temat korelacji pomiędzy kulturą poszczególnych narodów starożytnych a Biblią. W tym nurcie postawiono pytanie: Jakie odniesienie ma treść siedmiu Listów do Kościołów w Azji Mniejszej do sytuacji społeczno-kulturowej tamtejszych terenów? Te potrzeby oraz
ciekawość autora były przyczyną do wybrania w pracy zagadnienia uwarunkowań historyczno-archeologicznych i społeczno-podmiotowych powstania
Listów do siedmiu Kościołów Apokalipsy, a także teologiczno-duchowego odniesienia tych listów do obecnej sytuacji chrześcijaństwa.

Wstęp
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W czasie pisania niniejszej pracy stawiano sobie wiele pytań. Jak można te
siedem listów odnieść do obecnej sytuacji Kościoła chrześcijańskiego? Gdzie
doszukiwać się analogii i na jakim poziomie?
Praca składa się z siedmiu części odpowiadających siedmiu Kościołom
Apokalipsy. W każdej części najpierw zaprezentowane zostały uwarunkowania historyczne i kulturowe danego miasta. Stawiano sobie też pytania o kwestie społeczne i gospodarcze. Jak w danych warunkach prosperował Kościół.
Prezentowano też ważniejsze zabytki archeologiczne, które do dzisiaj są wielką
atrakcją turystyczną współczesnej Turcji. Następnie została przeprowadzona
analiza tekstu poszczególnych fragmentów Apokalipsy, a w końcu zostały
wysunięte wnioski teologiczne w formie przesłania kierowanego do danej
wspólnoty, ale też aktualnego na dzisiaj.
Praca powstała w Katedrze Teologii i Informatyki Biblijnej. Studenci tej
katedry postanowili zorganizować wraz z Sekcją Biblijną Koła Naukowego
Teologów w lipcu 2010 roku Biblijno-archeologiczny obóz naukowy: „Siedem
Kościołów Apokalipsy”. Wzięło w nim udział około pięćdziesiąt osób. Pięcioro
z nich podjęło się przygotowania i napisania prac magisterskich, które stały
się podstawą do zebrania przygotowanych materiałów, częściowego przeredagowania i uzupełnienia w niniejszym opracowaniu. Do tej piątki dołączyło
jeszcze dwóch studentów, którzy nie mogli wziąć udziału w wyjeździe naukowym, ale przyłączyli się również do powstania niniejszego dzieła. Za tę pomoc
w opracowaniu materiału według wskazanej im metody, za włączenie się do
wspólnej pracy składam im gorące podziękowanie:
List do Kościoła w Efezie – Sławomir Chrapla
List do Kościoła w Smyrnie – Elżbieta Ibkowska
List do Kościoła w Pergamonie Andrzej Nackowski
List do Kościoła w Tiatyrze – Artur Pęksa
List do Kościoła w Sardes – Bawer Aondo-Akaa
List do Kościoła w Filadelfii – Michał Musialski
List do Kościoła w Laodycei – Dorota Miśkowiec

Li do Kościoła w Efezie (Ap , – )
Apokalipsa św. Jana jest niezaprzeczalnie jedną z tych ksiąg Pisma Świętego,
której poświęcono bardzo dużo komentarzy. Wynika to zapewne z tego, że
jest ona orędziem nadziei, które miało podtrzymać chrześcijan na duchu i pouczyć o tym, że Chrystus to Król Świata i jedyny Pan historii, który troszczy
się o losy wszystkich ludzi. Jeszcze bardziej fascynujące jest to, że prawda ta
nie jest wypowiedziana wprost, tylko wpisana w kunsztownie zbudowany
system obrazów i symboli. Dopiero ich właściwe odczytanie pozwala dostrzec
teologiczną i duchową głębię apokaliptycznych perykop. Równocześnie przesłanie to pozostaje stale aktualne i jest dla nas nieustannym zaproszeniem do
nawrócenia i odwagi, bowiem nad całą ludzkością, a wiec i nad Kościołem
ciągle przetacza się wiele gwałtownych i groźnych burz. W związku z tym, aby
lepiej zrozumieć orędzie Apokalipsy, trzeba zapoznać się z formami literackimi i tradycją, które ją ukształtowały, a także posiąść umiejętność czytania
jej w kluczu Starego Testamentu, który niejednokrotnie pozwala lepiej zrozumieć jej symbolikę. Równocześnie pochylając się nad niektórymi perykopami
apokaliptycznymi nie można zapomnieć o konieczności odniesienia się do
uwarunkowań historycznych, kulturowych i społecznych charakterystycznych dla początków chrześcijaństwa rozwijającego się na terenie Imperium
Rzymskiego.
Pierwszy list jaki zamieszcza Apokalipsa św. Jana to List do Kościoła
w Efezie (Ap 2, 1–7). Jest on skierowany do chrześcijan, którzy mieszkali w najważniejszym mieście Azji Mniejszej. Miasto to było pod koniec I wieku po
Chrystusie najważniejszym centrum religijnym, kulturowym, handlowym,
a zatem i gospodarczym. Warto więc najpierw poznać bliżej samo miasto
i pozostałości archeologiczne świadczące o jego wspaniałości. Zostanie też
przedstawiona historia miasta i historia chrześcijaństwa w nim. W końcu
zapoznamy się z kilkoma ważnymi postaciami które tam żyły. Omawiane
zagadnienia będą stanowić tło dla analizy listu skierowanego do chrześcijan
tam żyjących. Na końcu tego rozdziału zostaną wyciągnięte pewne wnioski,
które w pierwszym rzędzie dotyczyły chrześcijan tam żyjących, ale warto też
postawić pytanie, czy nie są one aktualne do dzisiaj.
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. Efez
Efez, położony 2 km od współczesnego miasta tureckiego Selçuk, był najważniejszym Jońskim centrum handlowym, administracyjnym i komunikacyjnym w Azji Mniejszej. Według starożytnego historyka Strabona nazwa Efez
pochodzi od imienia Abbasos, królowej Amazonek. Imię to tłumaczone jest
jako królowa pszczół1 Niektórzy historycy uważają, że nazwa miasta pochodzi
od hetyckiego Apasas, — miasto Królowej Matki, będącej stolicą Królestwa
Arzawa w połowie II tysiąclecia przed Chrystusem2. Praktyczny słownik biblijny określa tę nazwę jako miasto radości, przyjemności3.
Efez jest położony w Lidii, na niewielkim płaskowyżu, w zacienionej kotlinie zachodniego wybrzeża Azji Mniejszej między Miletem a Smyrną, u ujścia
rzeki Kayster.
Szczególnie dogodna lokalizacja przyczyniła się do bardzo szybkiego rozwoju miasta. Miało ono ogromne znaczenie jako port morski i ośrodek kultu.
Okolica posiadała ogromne bogactwa mineralne, krzyżowały się tu główne
szlaki handlowe ówczesnego świata, droga morska pomiędzy Azją a Europą;
a także droga lądowa pomiędzy Europą a Egiptem4. Handlowano tu między
innymi: zbożem, perfumami, drogimi olejkami, ekskluzywnymi strojami,
kamieniami szlachetnymi, złotem, ceramiką i niewolnikami.
Do dziś zachowały się tylko ruiny ze świetnego niegdyś miasta, które
znajdują się niedaleko od współczesnej miejscowości Selçuk, w pobliżu rzeki Küçük Menderes5, jednak siedem kilometrów od morza. Pozostałości te
stanowią ważne miejsca dla archeologów w rejonie zachodniej Anatolii, tym
bardziej, że zachowały się pokryte warstwą ziemi w bardzo dobrym stanie.
Ogólne podniesienie się poziomu wody gruntowej spowodowało pogrążenie się niżej położonych pól i budowli w podmokłym terenie. Miało to
zasadniczy wpływ na losy starożytnego miasta Efez, którego dwa centra położone nad Kaysterem i pomiędzy górami: Pionu (Panayirdagi) i Koressos
(Bulbuldagi) rozwijały się przede wszystkim w ścisłej zależności od portu
morskiego6. Nie bez znaczenia były tu liczne trzęsienia ziemi.
1
2
3
4
5
6

J. A. Ostrowski, Między Bosforem a Eufratem, Wrocław 2005, s. 107.
J. Bonarek, T. Czekalski, S. Sprawski, S. Turlej, Historia Grecji, Kraków 2005, s. 28.
A. Grabner-Haider, Praktyczny słownik biblijny, Warszawa 1994, s. 295.
Por. T. Wałek-Czarniecki, Historia gospodarcza świata starożytnego, t. 1, (Biblioteka
Meandra), Warszawa 1948, s. 186.
M. Popko, Turcja, Warszawa 1987, s. 179.
E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy, Warszawa 1999, s. 3.
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Wraz z upływem wieków port uległ zamuleniu, podniósł się również poziom dna morskiego, w efekcie czego zamykały się morskie szlaki handlowe.
Efez stopniowo podupadał, a w końcu został opuszczony przez mieszkańców7,
którzy przenieśli się na północną stronę Pionu. Pozostając właściwie tylko
miejscem kultu Artemidy, który tracił na znaczeniu w zderzeniu z chrześcijaństwem, miasto przestało odgrywać rolę centrum Azji Mniejszej. Wielokrotnie zniszczone przez najazdy tureckie znika z map w XV w. po Chr.

. Historia Efezu
. . . Czasy najstarsze
Właściwie nie ma żadnych dowodów archeologicznych na wcześniejsze zasiedlenie miasta przed okresem jońskim. Jednakże można przypuszczać, że
okolice były zasiedlane przez ludy Karyjczyków i Lelegianów, którzy zamieszkiwali również na terenie zatoki Koressos.
Potwierdzeniem tego jest informacja Tacyta, który pisze, iż Efez został
założony przez Amazonki, plemię kobiet-wojowniczek w 1400 r. przed Chr.
O tym jak żywa była to tradycja może świadczyć ogłoszony w Efezie w VI
w. przed Chr. ogólnogrecki konkurs na wzniesienie statuy rannej Amazonki
wśród najsłynniejszych rzeźbiarzy tamtej epoki, która miała być umieszczona
w świątyni Artemidy8. Zachowany fryz z reliefem ze ściany świątyni Hadriana przedstawiający uciekające przed Heraklesem Amazonki, czy też monety
efeskie posiadające na rewersie postać Amazonek świadczą o istnieniu tej
tradycji jeszcze w II w. po Chr.
Ks. J. Klinkowski sądzi, że założenie miasta to czasy ok. X wieku przed
Chr. za przyczyną poszukujących nowych miejsc handlu kupców i żeglarzy
fenickich9.

. . . Czasy jońskie
Według Herodota, Strabona i Pausaniasza, pierwszej lokacji miasta dokonał
w ok. X w. przed Chr., Androklos. Według legendy Androklos, syn Kodrosa króla Aten, radząc się wyroczni świątyni Apollina w Delfach w sprawie
7
8
9

M. Popko, Turcja, Warszawa 1987, s. 180.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy, Warszawa 1999, s. 7; S. Erdemgil, Efeso
Rovine e Musei, Istambuł 2006, s. 7.
Por. J. Klinkowski, Miasta Kościołów Apokalipsy, Wrocław 2011, s. 19.
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najlepszej lokalizacji dla nowego miasta otrzymał od proroka odpowiedź, że
dzik, ryba i ogień pokażą mu miejsce. Przeprawił się do Jonii i dosiadł się do
rybaków przygotowujących ryby na ognisku. Podmuch wiatru sprawił, że
ryba wyskoczyła z paleniska i rozrzucając skry zapaliła krzaki, które wypłoszyły dzika. Androklos konno zapolował na niego a strzelając z łuku zabił go.
Założył w tym miejscu osadę, rozumiejąc, ze spełniła się przepowiednia10. By
zachować wspomnienie tamtych zdarzeń, dokładnie w miejscu gdzie zabito
dzika zbudowano świątynię poświęconą bogini Atenie11.
Potwierdzenie znaczenia mitycznego i popularności tej legendy znaleźć
można w ruinach Efezu, np. relief z fryzu na ścianie świątyni Hadriana przedstawiający Androklosa na koniu zabijającego dzika12.
Efez należał do wschodniej grupy osiedli greckich, tzw. Dodekapolis, czyli
Ligi Jońskiej założonej ok. 700 r. przed Chr. wraz z innymi ważnymi ośrodkami, takimi jak: Chios, Samos, Clazomenae, Milet, Lebedus, Kolofon, Priene,
Teos, Erythrae, Focea, Myus13. W połowie VII w. przed Chr. miasto zostało
najechane przez Kimmerów, starożytny lud irański i zrównane z ziemią14.
Ślady z wykopalisk archeologicznych wskazują, że miasto posiadało duże
znaczenie w VIII i VII w. przed Chr. Rozwijała się kultura i sztuka, praca miała
charakter niewolniczy, pojawiały się instytucje polityczne. Źródła historyczne
podają, że przybył tu Solon dla zdobycia wiedzy o ustroju politycznym i gospodarce miasta, co mogłoby potwierdzać renomę Efezu15
Badania archeologiczne Wilhelma Alzingera wykazały, że już w roku 700
przed Chr. istniały dwie świątynie, poświęcone Anatolijskiej bogini matce
Kybele, która była czczona przez miejscową ludność. Pierwszą jest mały Peripteros zbudowany na południowym bagnistym brzegu Kaysteru, blisko ujścia do morza, na niej później zbudowano właściwy Artemizjon. Natomiast
większą, Hekatompedos wzniesiono tuż obok w pierwszej połowie VI w. przed
Chr16..

10
11
12
13
14
15
16

Por. S. Erdemgil, Efeso…, dz. cyt., s. 9–10.
Tamże, s. 9.
E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy, Warszawa 1999, s. 56.
Por. D. E. Aune, Revelation 1–5, WBC 52, Dallas 1997, s. 137.
D. Sacks, Encyklopedia. Świat starożytnych Greków, Warszawa 2001, s. 125.
V. Zamarovsky, Tropami siedmiu cudów świata, Katowice 1990, s. 12.
Por. E. Akurgal, Ancient civilizations end ruins of Turkey, Istambuł 2007, s. 148.
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. . . Czasy lidyjskie i perskie
W połowie VI w. przed Chr. Lidowie podbijają Jonię i miasto Efez staje się
częścią ich królestwa. Król Krezus zaatakował miasto. Mieszkańcy, by uniknąć masakry i zniszczenia zabudowań uznają go za opiekuna świątyni i miasta, co sprawia, że odstępuje od oblężenia. Jako nowi sprzymierzeńcy króla,
Efezjanie rozwijają swój handel na obszarze państwa Lidyjskiego. Efez, jako
jedno z pierwszych greckich polis przejęło od Lidyjczyków posługiwanie się
pieniędzmi. Zaczął wypuszczać monety z wybitym emblematem państwowym — pszczołą. W Anatolii znajdowały się wówczas najsłynniejsze banki
w świątyniach17.
W roku 580 przed Chr. Krezus zlecił budowę Artemizjonu w miejscu świątyń Peripteros i Hekatompedos architektom greckim Chersifronowi i Metagenezowi z Knossos. Po 20 latach budowy powstała duża świątynia w stylu
jońskim z posągiem Artemidy18. Sanktuarium wykonano w całości z marmuru na bazie prostokąta o długości 125 m i szerokości 70 m19. Ustawione na
stopniach, z których najwyższy (na nim stały kolumnady) miał wymiary 55,10
na 115,14 m, posiadało 128 monolitowych kolumn, z których każda miała 18
m wysokości i ważyła ponad 20 ton, a 36 z nich miało reliefy wysokie na 2 m.
Każda kolumna miała u podstawy kształt czworoboku. Otaczały świątynię
podwójnymi rzędami z każdej strony20.
Efezjanie nie przystąpili do jońskiego powstania przeciwko panowaniu
Krezusa, dzięki czemu uchronili się przed walkami zbrojnymi na terenie miasta. Na czas panowania Krezusa przypada znaczący rozwój miasta.
W 546 r. przed Chr. król Persów Cyrus II pokonał Krezusa i tak miasto
przeszło pod panowanie perskie. Efezjanie, których zdolności polityczne były
wysoko rozwinięte, chcąc uniknąć zniszczenia miasta, w porę wycofali się
z powstania jońskiego władców Persepolis przeciw Persom w roku 499 przed
Chr., a tym samym uchronili się przed szkodami spowodowanymi walką
zbrojną i zemstą zwycięzców.
W 479 r. przed Chr. miasto Artemidy zostało podbite przez armię grecką,
zaś rok później weszło w skład Ateńskiego Związku Morskiego. Pod koniec
wojny peloponeskiej w 411 roku przed Chr. Efez przystąpił do rewolty przeciwko Atenom i posłużył jako baza dla floty Lizandra. Po 404 r. przed Chr.
17 P. Barański, Efez — Miasto Artemidy, MW nr 536, 2004, s. 42–46.
18 E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy, Warszawa 1999, s. 6–7.
19 S. Lenkowski, Z życia i kultury antyku, t.3, Lwów 1936, s. 294; E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy, Warszawa 1999, s. 7.
20 E. Akurgal, Ancient civilizationz end ruins of Turkey, Istambuł 2007, s.148.
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miasto pozostało zapleczem wojskowym dla Spartan i w rękach władców
z Persepolis było aż do czasów Aleksandra Wielkiego21.
Efez dzięki umiejętnym zarządzeniom nie poniósł żadnej szkody w czasie
wojen grecko-perskich. Płacił jednak podatki, uznając się za miasto zależne.

. . . Czasy macedońskie
W 334 roku przed Chr. Aleksander Wielki pokonuje Persów i zajmuje miasta zachodniej Anatolii. Efezjanie poddają miasto bez oporu, dzięki czemu
zostało oszczędzone. Ponieważ w Efezie istniała opcja promacedońska, która w świątyni uhonorowała Filipa Macedońskiego posągiem, a Aleksandra
przywitała jak wyzwoliciela spod panowania tyranii, ten nakazał przekazywać daninę i podatki na Artemizjon22. Na ten czas przypada kolejny rozkwit
miasta i odbudowa spalonego Artemizjonu. Ok. 300 r. przed Chr., po śmierci
Aleksandra Macedończyka Efez staje się częścią królestwa Lizymacha 23
Król Lizymach w r. 287 przed Chr. rozbudował Efez na południowy-zachód w kierunku morza, pomiędzy wzgórza Pionu i Koressos. Wyburzył
dzielnicę portową, poszerzył port, poprawił kanały u ujścia rzeki Kajstros
starając się zapobiec nieustannemu zamulaniu portu — kluczowego dla gospodarki Efezu. Wzmocnił również obronność miasta, nakazał wybudować
wielki mur warowny długości 9 kilometrów, wysoki na 9 metrów24. Za czasów
panowania Lizymacha powstały także budowle użytku publicznego (teatr,
łaźnie) według nowego regularnego układu ulic. Dobrze widoczne fragmenty
okalające górę Pion pozostały do dzisiejszych czasów.
Po śmierci Lizymacha w 281 r. przed Chr. Efez dostał się pod panowanie Attalidów rządzących Pergamonem i stanowił okres względnego spokoju
dla miasta, pomimo najazdów państwa Ptolemeuszów. W 133 r. przed Chr.,
ostatni król pergamoński Attalos III przekazał w testamencie swój majątek
i państwo Rzymianom.

21 D. Sacks, Encyklopedia…, dz. cyt., s. 125; Ksenofont, Historia grecka, Księga I, Wrocław 1958, s. 12.
22 J. Bonarek, T. Czekalski, S. Sprawski, S. Turlej, Historia Grecji, Kraków 2005, s. 174.
23 E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy, Warszawa 1999, s. 6–7.
24 P. Barański, Efez — Miasto Artemidy, Mówią Wieki nr 536, 2004, s. 42–43.
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. . . Czasy rzymskie
Okres największego rozkwitu miasta przypada na czas od momentu podarowania Rzymowi królestwa Pergamonu. Efez stał się w ten sposób, obok
Rzymu, Aleksandrii i Antiochii Syryjskiej, największym miastem Imperium
Romanum25 i największym portem przeładunkowym Azji Mniejszej. W tym
też roku została utworzona na nowych ziemiach prowincja Asia proconsularis,
a jej stolicą stał się Efez26, w którym od tego czasu rozpoczął rezydowanie
cesarski prokonsul27.
W 88 r. przed Chr. król Pontu Mitrydates VI Eupator najechał prowincję
Azję i w Efezie założył główną kwaterę wojskową. Wymordował ok. 80 tysięcy rzymskich kupców i poborców podatkowych, których najwięcej zginęło
w Efezie. Został pokonany w 85 r. przed Chr. przez wodza rzymskiego Sulusa i zmuszony do wycofania się. Od 27 roku przed Chr. Efez wszedł w skład
prowincji rzymskiej o nazwie Achaja. Choć Korynt był siedzibą prokonsula,
to Efez został praktycznie uznany za stolicę azjatyckiej prowincji28. Z punktu
widzenia politycznego, miasto rozwijało się bardzo szybko, jednak potężne
trzęsienie ziemi w roku 17 po Chr. spowodowało całkowite zniszczenie. Ze
względu na swoje położenie i wagę dla Rzymu zostało odbudowane i upiększone świątyniami za czasów Hadriana. Dzięki temu odzyskało swoją supremację polityczną, gospodarczą i religijną na terenie Azji Mniejszej29.
Do II w. po Chr. miasto rozwijało się bardzo szybko, rozrastało i nabierało wielkiego znaczenia. Jednak w roku 263 po Chr. zostało napadnięte przez
Gotów i doszczętnie zniszczone oraz splądrowane. Dodatkowo mieszkańcy
borykali się z coraz szybciej zamulającym się portem. Jakby tego było mało,
w roku 381 po Chr. cesarz Teodozjusz wydał edykt wprowadzający na całym
terenie Cesarstwa Rzymskiego chrześcijaństwo, jako jedyną obowiązującą
religię, a co za tym idzie doszło do zamknięcia świątyni Artemidy i rozgrabienia jej cennego skarbca.
W roku 395 po Chr. Efez, tak jak i inne miasta Azji Mniejszej, wchodzi
w skład Cesarstwa Bizantyjskiego. Pomimo, iż Efez tracił swoją wysoką pozycję, to w roku 431 odbywa się Sobór Efeski, a w 449 roku Synod, na których
to dochodzi do ustalenia ważnych kwestii związanych z rozwijającym się
chrześcijaństwem oraz pojawiającymi się herezjami.
25
26
27
28
29

Por. G. Hawthorne (red.), Słownik teologii św. Pawła, Warszawa 2010, s. 182.
J. Gnilka, Paweł z Tarsu. Apostoł i świadek, Kraków 2001, s. 149.
V. Zamorovsky, Tropami siedmiu cudów świata, Katowice 1990, s. 121.
J. Wolski, Historia powszechna starożytności, Warszawa 2000, s. 268.
P. Barański, Efez — Miasto Artemidy, Mówią Wieki nr 536, 2004, s. 44–45.
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W wieku VI i VII stopniowo mieszkańcy przenieśli się na wzgórze Ayasoluk,
gdyż port uległ całkowitemu zamuleniu, co powodowało rozprzestrzenianie
się epidemii malarii. Dodatkowo mieszkańcy zostali zdziesiątkowani przez
najazdy arabskie w latach 654–655 i 700–716.
W roku 1071 po Chr. Turcy Seldżuccy podbili tereny wzgórza Ayasoluk
i wcielili do swojego państwa. Dziesięć lat później Cesarstwo Bizantyjskie
odzyskuje tereny starożytnego Efezu i zmienia nazwę miasta na Hagios Theologos. W wyniku walk miasto przechodziło z rąk do rąk, a w roku 1090 na
dobre stało się turecką osadą.

Sytuacja społeczno-ekonomiczna
Za czasów Oktawiana Efez wszedł w skład tzw. koine, czyli związku miast
o charakterze kultyczno-organizacyjnym. Z racji lokalizacji trafił do koine
Azja ze stolicą w Pergamonie. W koine Azji było 150 przedstawicieli miast
greckich tego regionu, którzy rozstrzygali spory lokalne, organizowali kult
cesarski, wysyłali poselstwa do Rzymu oraz wnosili skargi przeciwko namiestnikom30.
Efez pod względem władzy sądowniczej uzyskał, podobnie jak 12 innych
miast, pewną niezależność stając się tzw. conventus, co dawało członkom rady
conventusu możliwość podejmowania decyzji w drobnych sprawach lokalnych, a także wspólnie z urzędnikami koinonu zajmowania się celebracjami
kultu cesarskiego31.
W Efezie, z racji położenia i handlu, jaki kwitł w porcie, obywatele posługiwali się wieloma językami. Oficjalnym była greka, dzięki której wszystkie
dokumenty mogły być odczytywane na terenie Azji Mniejszej i na terenach
basenu Morza Śródziemnego. Diaspora żydowska dodatkowo posługiwała się
aramejskim, językiem swoich przodków32.

Życie społeczne i religijne w czasach rzymskich
Życie codzienne mieszkańców Efezu nie odznaczało się niczym szczególnym
w odniesieniu do reszty miast Azji Mniejszej znajdujących się pod panowaniem Rzymu. Mężczyźni w zdecydowanej większości zajmowali się różnego
rodzaju rzemiosłem oraz handlem międzynarodowym, co umożliwiał wielki
port przeładunkowy. Związane z tym było zrzeszanie się w cechy rzemieślnicze. Każdy z cechów miał swoje bóstwo opiekuńcze, któremu składał ofiary
30 J. A. Ostrowski, Między Bosforem a Eufratem, Wrocław 2005, s. 110.
31 Tamże, s. 110.
32 P. Dreyfus, Święty Paweł, Częstochowa 2003, s. 21.
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w dniu jego święta. W ten sposób pracownicy chcieli zapewnić sobie dobrobyt
na kolejne miesiące pracy. Kobiety z kolei dbały o dom i wychowanie najmłodszych dzieci oraz nauczenie córek prac domowych (tkactwa, przędzenia,
szycia)33. Chłopcy po ukończeniu 7 roku życia byli oddawani pod wyłączną
opiekę ojców, który w miarę zamożności, posyłał synów do szkoły, tzw. gimnazjonu, aby tam odebrali solidne wykształcenie34.
Efezjanie wielką czcią otaczali boginię Artemidę, na której cześć wybudowano Artemizjon. Mityczna Artemida, córka Zeusa i Latony lub Demeter,
to piękna bogini, zarazem groźna i mściwa35. Przypuszcza się, że w miejscu
Artemizjonu sprawowano kult Wielkiej Bogini Matki — Kybele36 (prawdopodobnie pochodząca z wierzeń ludów z Katalhoyuk z 7000 r. przed Chr.,
czczona jako niesłychanie płodna)37 — jako najważniejszego bóstwa niemalże
w całej Anatolii38. Można się zastanawiać nad jej pochodzeniem, niemniej
ważniejszym jest duże podobieństwo mityczne i kultyczne starożytnej Afrodyty, Kybele do Artemidy Efeskiej. Rzeźby efeskie zdają się potwierdzać to
połączenie wyobrażeń mitycznych Grecji i bogini Anatolijskiej — Wielkiej
Bogini. Ukazują ją jako boginię opiekunkę wszelkiej pomyślności i dobrobytu. Nazywano ją Boginią Matką, czy nawet Matką39. Teren Artemizjonu, jako
główna siedziba bóstwa, był nietykalny, posiadał prawo azylu dla osób bez
oręża, w świątyni założono bank, gdzie trzymano depozyty z całej okolicy40.
Każdy namiestnik Azji składał hołd Artemidzie. Nie można było ścigać złoczyńcy, który schronił się w jej świątyni. Rzesze kapłanów i kapłanek (wymagano dziewictwa) sprawowały nieustanny kult Artemidy. Procesje pielgrzymów przybywały tu z całego świata greckiego. Dla uświetnienia sanktuarium
sprowadzano najlepszych artystów. Na cześć Artemidy odbywało się wiele
uroczystości, a w nich między innymi:
— Artemizja — coroczna główna uroczystość ku jej czci; na przełomie
marca i kwietnia odbywała się w formie procesji z posągiem bogini
ulicami miasta od bramy Magnezyjskiej do bramy Koressos. Zatrzymywano się m.in. w teatrze, gdzie odbywał się festyn ku jej czci.
33 L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa
1983, s. 259.
34 J. A. Ostrowski, Między Bosforem a Eufratem, Wrocław 2005, s. 113.
35 M. Żmudziński, Świat starożytny i jego cuda, Wrocław 2003, s. 141.
36 Początki kultu Kybele sięgają roku 6000 BC: tamże, s. 152.
37 M. Popko, Turcja, 1987, s. 179; S. Erdemil, Efeso…, dz. cyt., s. 4.
38 E. Akurgal, Ancient civilizations and ruins of Turkey, Istambuł 2007, s. 142.
39 Por. M. Żmudziński, Świat starożytny i jego cuda, Wrocław 2003, s. 152.
40 S. Lenkowski, Z życia i kultury antyku, t. 3, Lwów 1936, s. 294.
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— Procesja urodzinowa miała miejsce na przełomie wiosny i lata, udawano się do miejsca jej mitycznych narodzin w gaju Ortygi41 przechodząc
przez bramę Hadriana;
— Igrzyska sportowe na stadionie oraz konkursy artystyczne.
Wykopaliska archeologiczne w ruinach Efezu pozwoliły odkryć zachowane w dobrym stanie dwie rzeźby Artemidy, jedna marmurowa z II w po Chr.,
o wysokości 1,74 m, druga prawie 3 m wysokości z końca II w. po Chr. Obie
znajdują się w Muzeum Efeskim w Selcuku42. Zostały pieczołowicie ukryte
przed chrześcijanami niszczącymi wszelkie przejawy pogaństwa. Znaleziono
również liczne monety, figurki z postacią bogini.
W okresie cesarstwa na plan pierwszy wysunął się kult cesarski, zapoczątkowany przez Oktawiana Augusta w 27 roku przed Chrystusem43. Uznanie
Efezu za neokoros niewątpliwie było dużym wyróżnieniem dla miasta jako
strażnika światyni, patronującej Rzymowi i sprawującej kult cesarzy44. Nadanie tego tytułu nastąpiło dwukrotnie. Wiązało się to również z wzrostem kulturowym i kultycznym znaczenia Efezu. Nie było również obojętne na status
gospodarczy. Cesarz August po pokonaniu Marka Antoniusza przyczynił się
do dynamicznego rozwoju Efezu i wprowadził kult imperialny. Natomiast
cesarze Domicjan i Hadrian nadali miastu tytuł honorowy strażnika świątyni. Potwierdzają to odkrycia archeologiczne w postaci świątyń i inskrypcji
poświęconych kultowi cesarskiemu45.
Żydzi posiadali na terenie Efezu prawo do zachowania swoich zwyczajów
związanych z kultem i prawem. Wielu z nich posiadało obywatelstwo rzymskie — gwarancję wielu swobód i przywilejów46 możliwe więc że to było powodem uznania ich kultury.
Zachowały się dwie inskrypcje mówiące o obecności gminy żydowskiej
w Efezie:
— na steli nagrobnej Archiatrosa Iouliusa z rodziną;
— na grobie kapłana Mussiusa.

41
42
43
44
45
46

V. Zamorowsky, Tropami siedmiu cudów świata, Katowice 1990, s. 127.
M. Żmudziński, Świat starożytny i jego cuda, Wrocław 2003, s. 151.
J. Kim, Seven Churches in Asia Minor, Turcja 1999, s. 63.
Por. J. Klinkowski, Miasta Kościołów Apokalipsy, Wrocław 2011, s. 28.
E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy, Warszawa 1999, s. 12.
J. Gnilka, Paweł Tarsu. Apostoł i świadek, Kraków 2001, s. 150.
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Sławni starożytni Efezjanie
Warto może chociaż wspomnieć zapamiętanych mieszkańców Efezu.
— Kallionos, najstarszy poeta elegijny z VII w. przed Chr47.;
— Hipponaks, poeta jambiczny, uważany za twórcę poezji satyrycznej z VI
w. przed Chr.;
— Zeuksis, malarz znany z doskonałego doboru cienia z V w. przed Chr.;
— Parrasjos, malarz i twórca jońskiej szkoły malarskiej z V–IV w. przed
Chr.;
— Zenodot, wydał naukowe i krytyczne dzieła Iliady i Odysei, dyrektor
Biblioteki Aleksandryjskiej z ok. 325–260 r. przed Chr.;
— Heraklit, filozof i twórca materializmu dialektycznego. Znalazł następców w osobach: Lenina, Engelsa, Hegla, Feuerbacha czy Marksa z ok.
544 do ok. 484 r. przed Chr48. Znany za sławnego powiedzenia pantha
rei.
— Soranus, lekarz pediatra i położnik, pisał książki medyczne z II/I w.
przed Chr49.

Pozostałości budowli rzymskich
Wielki Teatr mieszczący się na zboczu góry Pion, przy zbiegu ulicy Marmurowej i Arkadyjskiej. Budowę teatru rozpoczęto prawdopodobnie w 133 r
przed Chr. Z czasów wcześniejszych zachowała się orchestra i w częściowo
widownia. Na dużą skalę zaczęto rozbudowę za czasów Klaudiusza a ukończono w II w. za Trajana. Trzypiętrową fasadę sceny (40×25m) ozdobiono
kolumnami i niszami, w których umieszczono rzeźby. Widownię obliczoną
na 24 tysiące miejsc podzielono na trzy części dając ostateczny kształt półkola
o promieniu 145 m i wysokości 30 m. Zachowało się wiele inskrypcji, reliefów,
posągów świadczących o ważności tego obiektu dla Efezjan.
Świątynia Domicjana zbudowana w typie pseudoperipterosu (24×34
m) z 8 kolumnami na fasadzie i 13 przy elewacjach bocznych. Konstrukcję
wzmocniono przyporami. Poświęcona w 89/90 r. cesarskiemu kultowi Domicjana (81–96), była dedykowana dynastii Flawiuszów. Po śmierci Domicjana
senat skazuje go na damnatio memoriae. Usunięto z inskrypcji imię Domicjana a pozostawiono Tytusa i Wespazjana. Świątynia została zburzona przez

47 Por. S. Stabryła, Starożytna Grecja, Warszawa 1988, s. 91.
48 V. Zamorovsky, Tropami siedmiu cudów świata, Katowice 1990, s. 125–126; S. Stabryła, Starożytna Grecja, Warszawa 1988, s. 68.
49 Por. J. Klinkowski, Miasta Kościołów Apokalipsy, Wrocław 2011, s. 30.
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chrześcijan do fundamentów w 400 r. Zachowały się ołtarz marmurowy oraz
resztki posągu50.
Biblioteka Celsusa była zbudowana w Efezie w latach 100–110 r. po Chr.
Budowlę zlecił Gajusz Juliusz Akwila dla uczczenia pamięci oraz jako miejsce
pochówku ojca senatora i prokonsula Efezu Tyberiusza Juliusza Celsusa. Była
to dwupiętrowa budowla o podstawie prostokąta (21×16 m) z salą — czytelnią
w środku (10,92×16,72m) otoczoną jednometrowej szerokości korytarzem. Posiadała ok. 12 tyś. zwojów w niszach. W 262 r. po Chr. zwoje biblioteki spłonęły a podczas trzęsienia ziemi ok. 270 r. budowla ulega zniszczeniu. W V w.
Stefanos przebudowuje pozostałość na nimfeon51.
Świątynia Hadriana (117–138), zbudowana w typie korynckim w 117/9 r.
przy ulicy Kuretów na planie prostokąta o wymiarach 7,5 m na 5m. Przybytek
wzniósł zgodnie z zachowaną inskrypcją Quintilius Valens Varius. Zachowała
się płaskorzeźba Meduzy na łuku łączącym środkowe kolumny, oraz fryz (z IV
w.) z przedsionka przedstawiającego mityczne postaci52.
Fontanna Trajana (102–114), zbudowana jako dwukondygnacyjne, wysokie na 12 m nimfeum, z trzech stron otoczone basenem z wodą. W niszach
między kolumnami umieszczone były posągi przedstawiające rodzinę władcy
oraz bóstwa opiekuńcze53.

. . . Czasy Imperium Tureckiego
W początku wieku XIV Mehmed Bey, władca turecki napadł na tereny Azji
Mniejszej i w roku 1304 zdobył wzgórze Ayasoluk z miastem zmieniając nazwę
na obecny Selçuk. Jednak Cesarstwo Bizantyjskie starało się odzyskać tereny
należące przez wieki do siebie, istotne z religijnego punktu widzenia. Zaciekłe
walki prowadzono przez niemal sto lat, do roku 1402, kiedy to tereny Efezu
zostały zdobyte przez Turków Osmańskich, pod wodzą Sulejmana zwanego
Celebi. W wyniku dalszego zamulania terenu a także sytuacji na obszarze
wzgórza Ayasoluk mieszkańcy przenieśli się w bardziej korzystne obszary,
a Selçuk stał się nic nieznaczącą wioską. Co więcej, starożytny Efez ukryty
pod warstwą mułu został zupełnie zapomniany.
50 Por. J. Klinkowski, Miasta Kościołów Apokalipsy, Wrocław 2011, s. 23–24, E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy, Warszawa 1999, s. 46.
51 Por. M. Żmudziński, Świat starożytny i jego cuda, Wrocław 2003, s. 166, E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy, Warszawa 1999, s. 85–86.
52 Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy, Warszawa 1999, s. 55–57.
53 Tamże, s. 55–57.
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W roku 1864 J. T. Wood rozpoczął wykopaliska i po siedmiu latach odkrył
Artemizjon. Były one kontynuowane przez D. G. Hogarth w latach 1904–05,
który odkopał na Artemizjonie wcześniejszą warstwę zabudowy sanktuarium.
Austriaccy archeologowie również rozpoczęli prace na stanowiskach w Efezie
od roku 1895 aż do czasów I i II Wojny Światowej.

. . . Czasy Republiki Tureckiej
Imperium osmańskie poniosło dotkliwą klęskę w czasie I wojny światowej,
a nad miastem zarząd przejęła Grecja, która podjęła próbę ekspansji w głąb
lądu. W odpowiedzi na nią wojska tureckie pod wodzą Atatürk zdobyły wzgórze Ayasoluk w 1922 r. Na podstawie traktatu z Lozanny z 1923r. miasto zostało
ponownie przyznane Republice Tureckiej.
Po wojnie archeologowie austriaccy powrócili na wykopaliska w Efezie,
jednak swoim obszarem badań objęli tylko rzymski obszar miasta. Dopiero
w 1965 Artemizjon został włączony w tereny objęte pracami archeologicznymi.

. . Historia chrześcijaństwa w Efezie
. . . Czasy apostolskie
W części historyczno-archeologicznej zostało nakreślone tło konieczne dla
lepszego zrozumienia sytuacji i problemów, z jakimi borykali się pierwsi
chrześcijanie w Efezie.
Podstawowe informacje na temat powstania wspólnoty czerpać należy z: Dziejów Apostolskich, napisanych na przełomie lat 80/9054, listów św.
Pawła powstałych w latach 54–67 oraz z listu Ignacego Antiocheńskiego do
Kościoła w Efezie55.
Pierwszymi głosicielami nauki Chrystusa w Efezie byli uczniowie Jana
Chrzciciela, do których dołączył Apollos. Następnie nauczali tu Akwila i Pryscylla, pozostawieni przez Pawła podczas II podróży misyjnej. Wspólnota
powstawała na fundamencie diaspory żydowskiej. Początkowo spotykano
się w małych grupach tworząc kościoły domowe. Paweł podczas III podróży
misyjnej prowadził systematyczną działalność i założył w Efezie mocno sca54 R. J. Dillon, Efez, [w:] R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy (red.), Katolicki komentarz biblijny, Warszawa 2010, s. 1179.
55 Ignacy Antiocheński, Do Kościoła w Efezie, [w:] M. Starowieyski, Pierwsi świadkowie. Pisma ojców apostolskich, Kraków 1998, s. 137.
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lony i samodzielny Kościół, który nie potrzebował już synagogi do przetrwania i dalszego rozwoju56. Całkowitą autonomię od judaizmu chrześcijaństwo
osiągnęło z końcem I w57.
Osobiste podróże misyjne i nauczanie apostołów, listy odczytywane
w bratnich kościołach okazały się niewystarczające dla utrzymania jedności.
Trzeba było zorganizować wewnętrzną i zewnętrzną dyscyplinę w jednym
duchu i pokoju. Wzorem do stworzenia własnej organizacji58 ordo christianus stało się Imperium 59. Św. Paweł już w 66 r. po Chr. powołał pierwszego
biskupa Efezu, Tymoteusza (1 Tym 1,3; Tt 1,5 ), towarzysza podróży misyjnych,
pochodzącego z Listry w Azji Mniejszej 60. To w czasach bp Tymoteusza św.
Jan kieruje list do wspólnoty. W jego miejsce biskupem zostaje Onezym, także
współpracownik św. Pawła61. W Efezie chrześcijaninem został po rozmowie
ze starcem Justyn Męczennik62, pierwszy filozof chrześcijański i apologeta. Po
nawróceniu nauczał w Efezie i w Rzymie, gdzie został ścięty między 163–167 r.
Chrześcijaństwo napotykało poważną przeszkodę w samookreślaniu się
i rozwoju w postaci istniejących struktur imperium, które łączyły ściśle religie
pogańskie z aparatem państwowym. Cesarstwo stanęło wobec konfrontacji
świata zachodu i wschodu. Rzym szukał sposobów na porządkowanie świata podbitego na arenie politycznej i nie dopuszczenia do religijnego kryzysu
wierzeń i kultu. Był to czas, kiedy greccy filozofowie demitologizowali wiarę
w bogów, wkroczyły również wierzenia orientalne oparte o astrologię i okultyzm63. Kult cesarza łączył się z potrzebą jakiegoś poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa, którą jak na owe czasy oferowało cesarstwo silne, prawe i sprawiedliwe. Gwarantem tego było Pax Romana, które pozwalało na bezpieczny
handel, pracę dla siebie, korespondencję listową i spokojnie podróżowanie.
56 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana. Wstęp, przekład, komentarz, (PŚNT XII), Poznań 1959, s. 146; E. Trocme, Pierwsze kroki chrześcijaństwa, Kraków 2004, s. 100–
102.
57 Niezależną organizację opisują: Klemens List do Koryntian (s. 69–71), Didache (s.
38–40), Ignacy Listy (120–121), Polikarp List do Filipian (159–160), por. M. Starowieyski, Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, Kraków 1998
58 Por. M. Simon, Verus Israel: A study of the relations between Christians and Jews in
the Roman Empire AD 135–425, Oxford 1986, s. 128.
59 Por. W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, Bydgoszcz 2002, s. 39–40.
60 Nominację potwierdza Euzebiusz (Historia Kościoła III, 4.5).
61 Ignacy Antiocheński, Do Kościoła w Efezie, [w:] M. Starowieyski, Pierwsi świadkowie. Pisma ojców apostolskich, Kraków 1998, s. 137.
62 W Efezie w roku 135 wielokrotnie rozmawiał z rabinem Tryfonem. Jako owoc dysput
powstał Dialog z Żydem Tryfonem.
63 Por. G. F. Hawthorne (red.), Słownik teologii św. Pawła…, dz. cyt., s. 424.
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Były to sprzyjające warunki do rozwoju kultu, który stanowił najważniejszy
czynnik scalający Imperium. Prawo rzymskie, uznające wyłącznie politeizm,
nie ograniczało swobód religijnych64. Rzym miał świadomość znaczenia,
jakie posiadało życie religijne podbitych ludów. Nadano Żydom przywilej
praktykowania własnej religii bez obowiązku włączania się w kult bogów
uznanych przez prawo rzymskie. W Efezie, spośród innych bóstw, najbardziej
czczona była Artemida. Oddawanie bóstwom czci łączyło się z określonymi
zwyczajami kultycznymi, jak np.: uczestniczenie w procesjach z posągami,
widowiskach, przedstawieniach teatralnych, składanie ofiar. Służyło temu
całe zaplecze wyrobników, handlarzy, karczmarzy. Wpływało to również na
świat kultury i sztuki.
Społeczeństwo było zhierarchizowane, istniały zasadnicze podziały na
pana i niewolnika, biednych i bogatych65
Poganie niewątpliwie zauważali nieobecność chrześcijan w czasie najważniejszych świąt ku czci Artemidy. Dostrzegali u nich zamykanie się w grupach
odcinających się od reszty społeczności. Wyznawcy Chrystusa nie uczestniczyli w żadnych uroczystościach, spektaklach czy widowiskach misteryjnych, nie kupowali przedmiotów kultu Artemidy ani też ich nie wytwarzali.
Początkowo przyjęcie chrztu powodowało niemal całkowite oderwanie od
rodzin, grup zawodowych i społecznych66. Praca malarza czy rzeźbiarza była
zakazana, ponieważ praca przy przedstawianiu wizerunku bóstwa była już
w pewien sposób oddawaniem czci. Nie należeli do cechów rzemieślniczych,
z których każdy miał inne bóstwo za opiekuna67. Nie korzystali z domów publicznych, bowiem przestrzegali surowości obyczajów. Służba wojskowa była
dozwolona68. Efeska społeczność tolerowała tę odmienność religijną i kulturową do momentu uzyskania świadomości, że chrześcijanie nie są już sektą
żydowską. Zaczęli być postrzegani jako nowa niegodziwa i nieumiarkowana
religia, która nie powinna mieć żadnych przywilejów.
Chrześcijanie przeżywali również wewnętrzne konflikty69 pomiędzy wyznawcami chrześcijaństwa mającymi pochodzenie żydowskie i pogańskie.
Sięgały one czasów sprzed pierwszego pobytu Pawła w Efezie, kiedy domi64
65
66
67

Dotyczyło to tylko bogów uznanych przez senat.
Dzięki posiadanemu obywatelstwu św. Paweł odwołał się do sądu Cezara.
E. Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994, s. 100.
Ignacy Antiocheński, Do Kościoła w Smyrnie, [w:] M. Starowieyski, Pierwsi świadkowie. Pisma ojców apostolskich, Kraków 1998, s. 141.
68 Por. A. G. Hamman, Życie codzienne pierwszych chrześcijan, Warszawa 1990, s. 103.
69 J. Danielou, H. R. Marrou, Historia Kościoła. Od początków do roku 600, Warszawa
1986, s. 44.
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nowały środowiska judeochrześcijańskie. Nauczał w tym duchu Apollos.
Podczas pobytu Pawła w Efezie doszła do głosu silna opozycja tych kręgów
(Dz 19, 33). Paweł wspomina o tym w liście do Koryntian napisanym właśnie w Efezie (1 Kor 15, 32). Według zebranych informacji w mieście istniały
przynajmniej cztery różniące się od siebie odłamy chrześcijaństwa: wspólnota Pawłowa; żydowsko-chrześcijańska „szkoła”; sekta nikolaitów; grupa
kierowana przez Jana z Patmos70. Na tej podstawie można sądzić, że zdanie
„Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne
nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów” Dz 20, 30 wypowiedziane przez Pawła
zapowiadają walkę o wpływy pomiędzy poszczególnymi frakcjami chrześcijaństwa w Efezie.

Najważniejsze postaci Kościoła Efeskiego
Szaweł (Saul) z Tarsu, z rodu Beniamina (Rz 11, 1), urodził się ok. 7–1071 r. po
Chr. (Dz 7, 58) w rodzinie żydowskiej w Tarsie. Wraz z urodzeniem odziedziczył obywatelstwo rzymskie (Dz 22, 25–29)72. Ojciec pracował jako rzemieślnik wyrabiający namioty (por. Dz 28, 3). Szaweł wzrastał w Tarsie jako Żyd
z domu, w którym dominowała kultura rodzima i grecka. W Tarsie zetknął
się z nauką sławnej Uczelni, z wiedzy, z której później korzystał73. Następnie ojciec dla kontynuacji nauki posłał Szawła do Jerozolimy, został oddany
na wychowanie i wykształcenie u uczonego faryzeusza Gamaliela (Dz 5, 34).
Poznał dogłębnie Prawo i Pisma w języku hebrajskim, i codzienny w użytku — aramejski. Został gorliwym i rygorystycznym faryzeuszem (Dz 22, 3).
Spór Hebrajczyków z hellenistami w Kościele jerozolimskim zakończył się
ukamienowaniem Szczepana. Młody Szaweł zgodził się z wyrokiem i pilnował szat linczujących (Dz 7, 54–60). Zamierzał kontynuować prześladowania
w Damaszku. Pod wpływem spotkania z Jezusem (Dz 9, 1–39) nawrócił się
i z gorącego prześladowcy stał się najgorliwszym Apostołem. W Damaszku
Paweł został ochrzczony przez Ananiasza. Następnie spędził rok na pustyni
70 R. Tkacz, Listy do siedmiu kościołów. Studium egzegetyczno-historyczne, Warszawa
2003, s. 89.
71 Żydowskie określenie „młodzieniec” odnosiło się do młodych mężczyzn nie przekraczających 24 roku życia. Ukamienowanie Szczepana miało miejsce między 31–34
r. po Chr. W. Rakocy, Chronologia życia i pism, Częstochowa 2008, s. 13–24 wykazuje, że Saul (Paweł) z Tarsu urodził się w latach 5–6 po Chrystusie.
72 Paweł skorzystał z takiego przywileju odwołując się do sądu cesarza (Dz 25, 1–12).
73 Paweł korzysta z dorobku piśmienniczego i naukowego Greków (Dz 17, 28; 1 Kor 15,
33; Tt 1, 12); por. Z. Ziółkowski, Najtrudniejsze stronice listów św. Pawła, Warszawa
2009, s. 18.
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(Ga 1, 17). Podczas pierwszej podróży (45–49) przemierzył Cypr, środkową
część Azji Mniejszej. W czasie drugiej podróży misyjnej Paweł przybył wiosną
52 r. na krótko do Efezu (Dz 18, 19–21). Nauczał w synagodze, spotykał się tu
z chrześcijanami, pozostawił Pryscyllę i Akwilę, a sam obiecując powrót odpłynął do Cezarei. Pryscylla i Akwila nawrócili Apollosa (1 Kor 1, 12; 3, 4–11.
22; 4, 6; 16, 12; Tt 3, 13), uczonego Żyda, który przybył do Efezu.
Pierwszy etap trzeciej podróży poświęcił na odwiedzenie i umocnienie
kościołów w Galacji i Frygii, a zakończył go w Efezie (Dz 18, 23–20, 38). W Efezie pozostał Paweł w na okres lat 54–57 po Chr., umacniał tu młodą gminę
chrześcijańską powstałą na fundamencie diaspory żydowskiej (Dz 19). Paweł po ochrzczeniu 12 uczniów Jana Chrzciciela (Dz 19, 1–7) zaczął nauczać
w istniejącej synagodze w mieście. Przebywał w niej trzy miesiące (Dz 19, 8).
Niezaakceptowany przez Żydów przeniósł się do wynajętej sali wykładowej
Tyrannosa, tu głosił naukę o Chrystusie przez dwa lata74.
Miały tu miejsce dwa zdarzenia, o których warto wspomnieć ze względu
na istnienie różnic pomiędzy chrześcijanami a poganami.
Pierwsze (Dz 19, 11–20) dotyczy egzorcystów żydowskich, synów arcykapłana Sekwasa, którzy uwalniali opętanych z mocy złego ducha w imię Jezusa.
Jeden z uwalnianych pobił ich. Gdy Efezjanie usłyszeli o tym zaczęli rozumieć, że Bóg św. Pawła ma moc działania, dlatego publicznie palono księgi
magiczne efessia grammata.
Następne, o wiele dłuższe wydarzenie, dotyczyło protestu pogan wobec
nauczania i cudów św. Pawła (Dz 19, 23–40). Wywołał go złotnik Demetriusz,
podburzając tłum. Powodem była obawa spadku dochodów z produkcji
i sprzedaży miniaturek świątyni i bóstw jak również troska o cześć należną
świątyni. Sekretarz rozważnie rozwiązał sprawę w teatrze efeskim oddalając
zarzuty.
W 58 r. św. Paweł został uwięziony w Jerozolimie. Następnie przez dwa lata
przebywał w więzieniu w Cezarei, gdzie jako obywatel rzymski odwołał się
do cesarza. Wyruszył pod eskortą w 60 r. do Rzymu. Przebywał w rzymskim
areszcie domowym do 63 r. Prawdopodobnie w 63 r. Paweł został uwolniony
i odwiedził Hiszpanię75. Klemens Rzymski podał, że po ponownym uwięzieniu i osądzeniu został ścięty ok. 67 r. przez Nerona.

74 Dz 19, 9–10; Dz 19, 31 Św. Paweł żegnając się w Milecie ze starszymi Efezu mówi
o trzyletnim pobycie.
75 Informują o tym Klemens Rzymski w Liście do Koryntian oraz pochodzący z II wieku Kanon Muratoriego.
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W czasie prac archeologicznych na północnym stoku Bulbuldagi odkryto
w 1955 r. jaskinię o długości 12 m i wysokości 2m. Badaniem od 1996 r. zajął
się prof. Renate Pillinger. Znalezione tam inskrypcje, obrazy, ryciny i przedmioty kultyczne, ukazują jaskinię jako miejsce modlitwy i sprawowania liturgii chrześcijan. Na szczególną uwagę zasługuje najstarszy obraz wykonany
przed V w., przedstawiający błogosławiącego Pawła z otwartą księgą. Prace
nadal trwają, jednak dotychczasowe wnioski zdają się potwierdzać obecność
Pawła w Efezie.
Jan Apostoł urodził się w Betsaidzie ok. 10 r. po Chr. w rodzinie żydowskiej (ojciec Zebedeusz, matka Salome). Wraz z bratem Jakubem, Szymonem
zwanym później Piotrem i Andrzejem został, jako jeden z pierwszych, powołany przez Jezusa w czasie pracy nad połowem ryb nad Jeziorem Galilejskim. Należał do uprzywilejowanej grupy uczniów Pana, dlatego brał udział
w takich wydarzeniach, jak: wskrzeszenie córki Jaira, przemienienie Jezusa
i modlitwa w Ogrojcu. Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Jan nauczał
w Jerozolimie. Po Zesłaniu Ducha Świętego bardzo często występuje w towarzystwie Piotra, co może świadczyć o byciu przez niego jednym z filarów
rodzącego się Kościoła, co potwierdza św. Paweł w liście do Galatów (Ga 2, 9).
W czasie wybuchu powstania żydowskiego Jan schronił się w mieście Puelii
w Zajordanii. Następnie po roku 70 po Chr. udał się do Efezu76, gdzie mieszkał aż do momentu zesłania go na wyspę Patmos przez cesarza Domicjana.
Po śmierci monarchy w 96 roku po Chr. Jan wrócił do Efezu, gdzie zmarł ok.
roku 100, jak podaje Polikrates, biskup Efezu. Jan napisał Ewangelię, jak się
wydaje, właśnie w Efezie w 96/97 r. po Chr. oraz trzy listy (81–96) 77.
Bizantyjska tradycja wskazuje na wzgórze Ayasoluk (nazwę tę tłumaczy
się: święty teolog) blisko Efezu jako miejsce grobu Apostoła, na którym w IV
w. zbudowano kościół z relikwiami św. Jana. Cesarz Justynian w VI w. przebudował kościół na Bazylikę położoną na planie krzyża z kopułą i sześcioma
nawami (o rozmiarach 110 na 40 m.). Do jej budowy użyto pozostałości Atremizjonu78, co wskazywałoby na zupełną dominację chrześcijaństwa.
76 Ireneusz z Lyonu (Adv. Haer., III, 4–15), Apokryficzne Dzieje Jana; pisze o niej również Klemens Aleksandryjski, Apoloniusz, Euzebiusz (Historia Kościoła, V.21), Polikrates, biskup z Efezu (ok. 190r.).
77 S. Gądecki, Wstęp do pism Janowych, Gniezno 1991, s. 13; A. Paciorek, Ewangelia
umiłowanego ucznia, Lublin 2000, s. 68.
78 J. Szlaga, M. Wójcik, Efez, [w:] F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, R. Bieńkowski, Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1983, s. 676.
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Z postacią św. Jana Apostoła nieodłącznie wiążę się postać Maryi, którą
na krzyżu Jezus powierzył jego opiece. Tradycja wskazuje właśnie na Efez,
jako miejsce grobu i Wniebowzięcia Maryi. Po opublikowaniu w końcu XIX
wieku książki opisującej wizje Anny Katarzyny Emmerich na zalesionym stoku Bülbül Daği (Wzgórze Słowików) czyli góry Koressos w roku 1891 księża
lazaryści odnaleźli dom Maryi, który dokładnie odpowiada opisowi wizjonerskiemu mistyczki79. W tym miejscu ruiny antycznego domu położone były
na murach z I i IVw. po Chr., a pochodziły z VI/VII w. Można przypuszczać,
iż już w II w. wybudowano tu kaplicę ku czci Matki Bożej Dziewicy. Uległa
ona zniszczeniu podczas najazdu Gotów w 263 r. Odbudowana jako kościół
na przełomie wieków III/IV80.
Obecnie kaplica zaśnięcia NMP w Meryemanie, znajdująca się ok. 8 km
od Selçuku stała się ważnym ośrodkiem pielgrzymkowym, wzniesiona na
ruinach klasztoru bizantyjskiego w 1950 r.

. . . Czasy poapostolskie
W 190 r. biskup Efezu Polikrates przewodniczył synodowi, w sprawie spornej
daty obchodzenia świąt Wielkanocnych. Przyjęto datę zgodną z tradycją św.
Jana, św. Filipa, bpa Polikarpa.
Nekropolia Siedmiu Braci Śpiących znajduje się po północno-wschodniej
stronie wzgórza Pion. Legenda głosi, że młodzieńcy prześladowani za wiarę
chrześcijańską schronili się do groty. Cesarz Decjusz w 249–251 r. kazał ich
żywcem zasypać kamieniami. Trzęsienie ziemi odwaliło kamienie za cesarza
Teodozjusza II (408–450) i obudziło śpiących. Znaleziono tam ok. 600 grobów
i mauzoleów81.
Cesarz Dioklecjan (284–305) doprowadził do reorganizacji Kościoła, który włącza do metropolii Efeskiej 11 sufraganii. Sobór Nicejski w 6 kanonie82
oraz Sobór Konstantynopolitański w kanonie 2 potwierdziły prymat Efezu
nad Kościołami Azji Mniejszej, do której należało już 36 diecezji. Przywilej
jurysdykcji zostaje ograniczony po synodzie zbójeckim, który jeszcze bardziej
79 P. Dreyfus, Święty Paweł. Reporter na tropach Apostoła, Częstochowa 2003, s. 275–
276; A. Maniecka (red.), Życie NMP według objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich,
Kraków 2004, s. 253–255.
80 J. Szlaga, M. Wójcik, Efez, [w:] F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, R. Bieńkowski, Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1983, s. 676.
81 Tamże.
82 A. Baron, H. Pietras, Dokumenty soborów powszechnych, (ZMT t. 1), Kraków 2007,
s. 31.
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zmniejsza wzrastająca supremacja patriarchatu Konstantynopola (od Soboru
Chalcedońskiego w 451 r.)
W 400 r. odbył się kolejny Synod pod przewodnictwem Jana Chryzostoma,
który zajął się sprawami organizacyjnymi Kościoła azjatyckiego. W Efezie
nominował nowego biskupa Heraklidesa.
W 431 r. po Chr. Teodozjusz II na prośbę Nestoriusza zwołuje sobór do Efezu, by rozwiązać spór o określenie złożenia natury boskiej i ludzkiej w Chrystusie. Nestoriusz jako przedstawiciel szkoły antiocheńskiej podkreślał człowieczeństwo Chrystusa i zaproponował Christotokos83 jako tytuł Maryi,
a kwestionując Theotokos (jako termin nie występujący w Biblii), postrzegał
w nim reminiscencje związane z pogańską ideą matki bogów84. Sobór potępił
teologię Nestoriusza, który został złożony z urzędu. Ostatecznie Ojcowie soborowi nadali Maryi tytuł Theotokos85.
Kolejny Synod miał miejsce w latach 440–450 pod przewodnictwem abp
Bazylego Wielkiego. Przywrócono do godności bpa Euazego Basjana.
Stojąc wobec problematyki poglądów monofizyckich Eutychesa, opata
w klasztorze w Konstantynopolu, Teodozjusz II zwołuje synod do Efezu w 449
r. Papież Leon I ogłosił ten synod mianem zbójecki, ponieważ Dioskur uniemożliwił na nim odczytanie legatowi jego listu do patriarchy Flawiana Tomus Leonis zawierającemu odrzucenie eutychianizmu86. Odpowiedzią na ten
synod był Sobór Chalcedoński w 451 r., na którym potępiono monofizytyzm.
Ostatni Synod efeski zebrany w 475 r. (lub 477) potępił uchwały Chalcedonu i przywrócił Efezowi przywileje egzarchatu.
Efez przestał być siedzibą metropolii od czasów tureckich. Już w 1403
r. biskup urzędował w Manisie a od XIX w. w Kordelio (ostatni przebywał
w 1948r.). Natomiast w 1923 r. po opuszczeniu miasta przez ludność grecką
stał się już tylko metropolią tytularną.
Na terenie metropolii w 1825 r. było 152 prezbiterów, ok. 200 tyś. wyznawców i 122 kościoły87. W obecnym czasie nie znajdujemy żadnych wzmianek
o istnieniu wspólnoty chrześcijańskiej.

83 Por. J. B. North, Historia Kościoła, Warszawa 2000, s. 71.
84 Cz. Bartnik, Efez, [w:] F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, R. Bieńkowski, Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1983, s. 671.
85 Por. T. Dowley (red.), Historia chrześcijaństwa, Warszawa 2002, s. 192–195.
86 Tamże, s. 195–197.
87 J. Szlaga, M. Wójcik, Efez, [w:] F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, R. Bieńkowski, Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1983, s. 676–678.
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. Egzegeza Listu do Kościoła w Efezie
. . Tekst
BGT Τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ
ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν
χρυσῶν· οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ τὸν κόπον καὶ τὴν ὑπομονήν σου καὶ ὅτι οὐ
δύνῃ βαστάσαι κακούς, καὶ ἐπείρασας τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους
καὶ οὐκ εἰσὶν καὶ εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς, καὶ ὑπομονὴν ἔχεις καὶ ἐβάστασας
διὰ τὸ ὄνομά μου καὶ οὐ κεκοπίακες. ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι τὴν ἀγάπην σου
τὴν πρώτην ἀφῆκες. μνημόνευε οὖν πόθεν πέπτωκας καὶ μετανόησον καὶ τὰ
πρῶτα ἔργα ποίησον· εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ
τοῦ τόπου αὐτῆς, ἐὰν μὴ μετανοήσῃς. ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις, ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα
τῶν Νικολαϊτῶν ἃ κἀγὼ μισῶ. Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς
ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν
τῷ παραδείσῳ τοῦ θεοῦ.
BTP Aniołowi Kościoła w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd
w prawej ręce, Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników:
Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, i to, że złych nie możesz znieść,
i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie
są, i że ich znalazłeś kłamcami. Ty masz wytrwałość, i zniosłeś cierpienie dla
imienia mego — niezmordowany. Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od
twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i poprzednie czyny podejmij! Jeśli zaś nie — przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój
z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz. Ale masz tę [zaletę], że nienawidzisz
czynów nikolaitów, których to czynów i Ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj
posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa
życia, które jest w raju Boga.

. . Struktura i gatunek literacki
Po przedstawieniu historii Efezu, uwarunkowań geograficznych nie pozostających bez wpływu na jego koniunkturę oraz wyników badań archeologicznych, wskazujących na charakterystyczne elementy wyróżniające to miasto
od innych ośrodków miejskich Anatolii, można przejść do omówienia fragmentu Apokalipsy, skierowanego do mieszkańców tej miejscowości. Jednak
przed dokonaniem szczegółowej egzegezy samego listu do Kościoła w Efezie,
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warto najpierw zapoznać się z ogólną strukturą, jaka charakteryzuje wszystkie siedem listów88.
Spośród wielu zaproponowanych przez egzegetów schematów struktury
listów do siedmiu Kościołów zamieszczonych w Apokalipsie najbardziej trafnym wydaje się być ten dokonany przez A. Jankowskiego, który uwzględnia
w nim zwykły podział klasycznego starożytnego listu na trzy części: inscriptio, corpus epistulae i conclusio. Ponadto w każdej z tych części wyróżnił on
mniejsze jednostki. W inscriptio wyodrębnił polecenie Jezusa skierowane do
św. Jana, które zawsze ma postać zdania „Aniołowi Kościoła w… (tu wstawiana jest nazwa miasta, do którego kierowany jest dany list) napisz” oraz
tzw. formuły wstępnej „To mówi…”, po której następuje obrazowe przedstawienie, charakteryzujące Chrystusa. Druga część (corpus epistulae), według
tego egzegety, zbudowana jest z trzech elementów: słów Jezusa, mówiących
o Jego znajomości sytuacji danego Kościoła oraz ją charakteryzujących; oceny
postępowania członków wspólnoty — pochwały, nagany, albo jednej i drugiej;
wniosków, płynących z dokonanej oceny, wyrażonych w postaci upomnienia lub zachęty. Conclusio listu zawiera dwa składniki: frazę wzywającą do
przyjęcia przesłania listu: „Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do
Kościołów” oraz symboliczne ukazanie nagrody, jaką otrzyma ten, kto przez
Niego zostanie uznany za zwycięzcę89. W ten sposób zostało wyodrębnionych
siedem części, co bardzo odpowiada zamiłowaniu autora Apokalipsy do stosowania właśnie tej liczby90.
Warto teraz zaprezentować tę strukturę, łącząc ją z perykopą omawianą
w niniejszej pracy, ponieważ właśnie ten schemat będzie podstawą, według
której zostanie dokonana egzegeza:
— Inscriptio:
1. Polecenie Jezusa skierowane do św. Jana: „Aniołowi Kościoła w Efezie napisz” (Ap 2, 1a).

88 Niektórzy badacze w tym m.in. S. Pisarek dyskutują z zasadnością nazywania listami pism do siedmiu Kościołów Apokalipsy. Wspomniany autor stwierdza: „List bez
tytułu i bez pozdrowienia nie jest listem we właściwym tego słowa znaczeniu, mamy
więc w Apokalipsie do czynienia z nową formą powiadomienia”. Por S. Pisarek, Cierpliwa wytrwałość w Nowym Testamencie, Katowice 1992, s. 259.
89 Od czwartego z siedmiu Kościołów Apokalipsy te dwa ostatnie elementy są ze sobą
zamienione. Por. D. Piekarz, Orędzie na nasze czasy. Księga Apokalipsy, ZFD 53 (2011),
s. 30.
90 Por. A. Jankowski, Aktualność apokaliptycznych listów do siedmiu Kościołów, RBL 12
(1959), s. 261–262.
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2. Formuła wstępna wraz z przedstawieniem Chrystusa: „To mówi Ten,
który trzyma siedem gwiazd w prawej ręce, Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników” (Ap 2, 1b).
— Corpus epistulae:
3. Słowa Jezusa świadczące o znajomości sytuacji danego Kościoła i charakteryzujące ją: „Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, i to,
że złych nie możesz znieść, i że próbie poddałeś tych, którzy zwą
samych siebie apostołami, a nimi nie są, i że ich znalazłeś kłamcami” (Ap 2, 2).
4. Ocena postępowania członków wspólnoty — pochwała i nagana: „Ty
masz wytrwałość, i zniosłeś cierpienie dla imienia mego — niezmordowany. Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej
miłości” (Ap 2, 3n).
5. Wnioski płynące z dokonanej oceny, wyrażone w postaci upomnienia
lub zachęty: „Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i poprzednie
czyny podejmij! Jeśli zaś nie — przyjdę do ciebie i ruszę świecznik
twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz. Ale masz tę [zaletę], że
nienawidzisz czynów nikolaitów, których to czynów i Ja nienawidzę”
(Ap 2, 5n).
— Conclusio:
6. Fraza wzywająca do przyjęcia przesłania listu: „Kto ma uszy, niechaj
posłyszy, co mówi Duch do Kościołów” (Ap 2, 7).
7. Symboliczne ukazanie nagrody dla zwycięzcy: „Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga” (Ap 2, 8).

. . Adres (Ap , a)
Tekst
GNT Τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον·
BTP Aniołowi Kościoła w Efezie napisz

Znaczenie terminów
ἄγγελος, ου, ὁ — posłaniec, zwiastun, goniec, anioł91
Ἔφεσος, ου, ἡ — Efez, portowe miasto92
91 Abramowiczówna, t. 1, s. 8; Popowski, s. 4.
92 Popowski, s. 248.
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ἐκκλησία, ας, ἡ — zgromadzenie, spotkanie, społeczność zebranych, Kościół93
γράφω — wydrapać znaki, pisać, wpisać, zapisać coś94

Analiza
Pierwszy werset każdego z siedmiu listów Apokalipsy, a zatem i listu do Kościoła w Efezie, jest poleceniem Jezusa skierowanym do św. Jana, aby ten
spisał i przekazał dalej Jego proroctwo (por. Ap 1, 3–4. 10–11). Adresat tych
słów nazwany jest nieco tajemniczym określeniem „Anioł Kościoła”95 z dookreśleniem „w Efezie”, które w historii egzegezy było interpretowane bardzo
różnie. I tak część egzegetów uważa, iż chodzi tu o anioła opiekuńczego, anioła stróża danego miasta96. Choć taka interpretacja ma pewne potwierdzenie
w Biblii (por. Dn), to jednak wydaje się być z kilku powodów mało prawdopodobna. Po pierwsze rzeczą niewytłumaczalną jest to, czemu Jan miałby
pośredniczyć w przekazaniu Bożego posłania aniołowi — istocie duchowej,
będącej w hierarchii bytów bliżej Boga. Ponadto rzeczą trudną do wyjaśnienia stałaby się kwestia, czemu aniołowie opiekunowie wspólnoty mieliby odpowiadać za czyny ludzi do niej przynależących, czemu to do duchów były
by kierowane słowa nagany, wezwania do nawrócenia, do wierności i wytrwałości, zapowiedź nagrody dla zwycięzców i groźby mające się spełnić
w razie braku przemiany97? Takie przeniesienie odpowiedzialności z ludzi
na aniołów byłoby tym dziwniejsze, iż w innych miejscach tej księgi jest wyraźna mowa o odpowiedzialności człowieka za swoje czyny (por. Ap 14, 9–13;
21, 7–8)98. Inna, ale również jak się wydaje niezbyt trafna hipoteza mówi, iż
anioł Kościoła „to symbol uosobienia ducha każdej z poszczególnych gmin”99.
Takie nieścisłe określenie adresata niezmiernie kontrastuje z bardzo konkretnym poleceniem zapisania podyktowanych dla niego słów. Zarówno tej, jak
i przedstawionej wcześniej propozycji sprzeciwiają się fragmenty, odnoszące
się do określonej sytuacji, w której znajdują się ludzie. Przykładem takiego
93 Abramowiczówna, t. 2, s. 64–65; Popowski, s. 183–184.
94 Abramowiczówna, t. 1, s. 482; Popowski, s. 114–115.
95 Zwrot ὁ ἄγγελος τῆς ἐκκλησίας został użyty wyłącznie w Ap w adresach 7 listów
oraz Ap 1,20.
96 Por. A. Mień, Apokalipsa. Komentarz, Kraków 2000, s. 21.
97 Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana, Częstochowa 2008, s. 133.
98 Por. F. Sieg, Siedem Gwiazd — Aniołowie Siedmiu Kościołów (Ap 1, 20), RBL 36 (1983),
s. 134–135.
99 A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., s. 146.

List do Kościoła w Efezie (Ap 2, 1–7)

33

nawiązania do życia konkretnych ludzi, a nie aniołów, czy ducha wspólnoty,
może być pochwała za znoszenie cierpienia dla Imienia Jezusa (por. Ap 2, 3),
zapowiedź wtrącenia do więzienia (por. Ap 2, 10), czy chyba najbardziej jednoznaczne odniesienie, jakim są słowa skierowane do anioła Kościoła w Sardes
„masz imię, które mówi, że żyjesz” (Ap 3, 1), będące nawiązaniem do imienia
jakiegoś konkretnego człowieka.
Biorąc pod uwagę to wszystko, co powiedziano powyżej, można stwierdzić,
iż każdy z listów do siedmiu kościołów kierowany jest do jakiejś jednostki,
która pełniła we wspólnocie ważną funkcję i cieszyła się dużym autorytetem100. Ponadto, aby bardziej doprecyzować, kim były te postaci z siedmiu
kościołów, warto odnieść się do starotestamentalnego (w wersji LXX) rozumienia słowa ἄγγελος, które oprócz samych aniołów oznaczało również wysłańców — religijnych zwierzchników wspólnoty, przynoszących ludowi słowa, które kieruje do niego Bóg (por. Ml 2, 7, Ag 1, 13)101. Zatem najbardziej
prawdopodobnym rozwiązaniem wydaje się to, które w symbolu aniołów
widzi biskupów poszczególnych miast, opiekujących się wspólnotą i będących
za nią odpowiedzialnymi. Duch przekazuje przesłanie (2, 7) skierowane od
samego Jezusa za pośrednictwem proroctwa danego św. Janowi. Odnosi się
ono bezpośrednio do nich, ale równocześnie jest aktualne dla ich podopiecznych — dla wszystkich członków wspólnoty, o czym świadczy choćby zachodzące w kilku listach (choć nie w omawianym w tej pracy liście do Kościoła
w Efezie) zjawisko rozszerzenia adresata z „ty” na „wy” (por Ap 2, 10; Ap 2,
19–20.24–25).

100 Oprócz rozwiązania zaproponowanego w powyższym tekście, istnieją też inne, które są jednak mniej prawdopodobne. A mianowicie niektórzy w postaciach aniołów
widzą kurierów, mających dostarczyć listy do poszczególnych wspólnot. Jednak rzeczą raczej niemożliwą jest, by Jan wysyłał siedmiu posłańców skoro wszystkie te
miasta leżały przy jednym trakcie, a więc ktoś podróżujący do najdalszego, musiał
przejeżdżać przez wszystkie inne. Jeszcze inna teoria mówi, że aniołami są lektorzy,
którzy mają odczytać listy wspólnocie. Aczkolwiek i ta propozycja wydaje się nie być
właściwą, gdyż posługa lektora, mimo tego że była ważna, to jednak nie łączyła się
z władzą i autorytetem, którą jak wskazują listy mieli ci „aniołowie” (por. Ap 2, 2.20;
Ap 3, 9). Por. C. S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu,
Warszawa 2000, s. 594.
101 Por. F. Sieg, Siedem Gwiazd…, dz. cyt., s. 135–136.
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. . Autoprezentacja Chrystusa (Ap , b)
Tekst
GNT Τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν
μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν·
BTP To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawej ręce, Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników

Znaczenie terminów
λέγω — mówić, powiedzieć, rzec, wypowiedzieć się102
κρατέω — brać w posiadanie, pochwycić, chwytać, władać, rządzić 103
ἀστήρ, έρος, ὁ — gwiazda, planeta, kometa104
δεξιός, ά, όν — prawica, prawa ręka105
περιπατέω — przechadzać się, chodzić w koło, postępować, żyć106
μέσος, η, ον — pośrodku, pomiędzy107
λυχνία, ας, ἡ — świecznik, 108
χρυσοῦς, ῆ, οῦν — złoto, rzecz wykonana ze złota109

Analiza
Po nakazie pisemnego przekazania danego orędzia, i po określeniu adresata,
następuje kolejny element listu, którym jest przedstawienie się Autora. Jednakże tuż przed tą autoprezentacją nadawcy, padają słowa „To mówi ten”.
Takie sformułowanie ma na celu podkreślić, iż przesłanie, które będzie podane jest niezmiernie ważne z racji wielkiego autorytetu, jakim cieszy się
wypowiadający te słowa. Warto podkreślić, że właśnie w ten sposób zaczynali
swoje edykty niektórzy władcy starożytnego Bliskiego Wschodu, i co więcej
tego wyrażenia (Τάδε λέγει) użyli tłumacze Septuaginty, przekładając na ję-

102
103
104
105
106
107
108
109

Abramowiczówna, t. 3, s. 18; Popowski, s. 359–365.
Abramowiczówna, t. 2, s. 709; Popowski, s. 347.
Abramowiczówna, t. 1, s. 352; Popowski, s. 79.
Abramowiczówna, t. 1, s. 507; Popowski, s. 121.
Abramowiczówna, t. 3, s. 504; Popowski, s. 487.
Abramowiczówna, t. 3, s. 112–113; Popowski, s. 387–388.
Abramowiczówna, t. 3, s. 57; Popowski, s. 371.
Abramowiczówna, t. 4, s. 649; Popowski, s. 661.
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zyk grecki formułę „tak mówi Pan” używaną przez proroków i przywódców
Izraela (por. np. Wj 7, 17)110.
Natomiast sama autoprezentacja nadawcy listu jest bardzo obrazowa. Nie
ma tutaj przedstawienia się autora wprost. Z pomocą w wyjaśnieniu kim jest
ów tajemniczy „ten” przychodzi nam tekst poprzedniego rozdziału Apokalipsy, w którym św. Jan opisuje początek omawianej wizji prorockiej, gdzie nazywa ujrzaną przez siebie postać „jakby Synem Człowieczym” (Ap 1, 12), a po
chwili słyszy od tej osoby słowa: „Ja jestem Pierwszy i Ostatni, i Żyjący. Byłem
umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani” (Ap 1, 17e-18)111. O ile jeszcze określenie Syn Człowieczy jednoznacznie
nie musi wskazywać na Jezusa, choć On bardzo często odnosił ten tytuł do
swojej osoby (por. Mt 8, 20, Mt 9, 6, Mt 11, 19, Mt 12, 8, Mt 12, 40, Mt 17, 9, Mt
20, 18, Mt 26, 45 par, J 13, 31), to stwierdzenie atrybutu wieczności („pierwszy
i ostatni, i żyjący”), czy też faktu zmartwychwstania („Byłem umarły, a oto
jestem żyjący na wieki wieków”) i panowania nad śmiercią („mam klucze
śmierci i Otchłani”) wyraźnie odnoszą ten opis do postaci Chrystusa, wskazując jednocześnie na Jego Boskość112.
Po ustaleniu tego, iż nadawcą listu jest Jezus Chrystus należy się przyjrzeć
przesłaniu, jakie jest zawarte w przedstawionym przez Niego obrazie, a więc
zastanowić się co oznacza to, że On „trzyma w prawej ręce siedem gwiazd”,
że „się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników”. Ustalenie symboliki
tej wizji jest o tyle łatwiejsze, iż sam Chrystus wyjaśnia: „Co do tajemnicy
siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce, i co do siedmiu złotych
świeczników: siedem gwiazd — to są aniołowie siedmiu Kościołów, a siedem
świeczników — to jest siedem Kościołów” (Ap 1, 20). Zatem, zaczynając od
omówienia drugiego symbolu, świeczniki to wspólnoty chrześcijańskie siedmiu miast Apokalipsy, zaś złoty kolor tych lichtarzy podkreśla wielkie duchowe bogactwo jakim zostały one obdarzone113. Tak więc użycie takiego
znaku na określenie wspólnot uczniów Jezusa jednocześnie świadczy o niewątpliwym zobowiązaniu ich do dawania świadectwa — wszakże świeczniki
mają dawać światło, a przecież właśnie światłem świata nazwał swoich naśladowców mistrz z Nazaretu (por Mt 5, 14–15)114. Zadanie dawania przykładu
110 Por. F. Sieg, Listy do Siedmiu Kościołów Apokalipsy, Pelplin 2009, s. 59.
111 Por. M. Czajkowski, Ostatnie proroctwo, [w:] J. Frankowski (red.), Wprowadzenie
w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych. Ewangelia św. Jana, Listy Powszechne, Apokalipsa,
Warszawa 1992, s. 175.
112 Por. H. Langkammer, Apokalipsa, (BL), Lublin 2010, s. 53–54.
113 Por. D. Piekarz, Orędzie na nasze czasy. Księga Apokalipsy, ZFD 53 (2011), s. 18.
114 Por. H. Langkammer, Apokalipsa, (BL), Lublin 2010, s. 53–55.
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poprzez wspólnoty-świeczniki powinno być tym bardziej realizowane, z tego
powodu, że Chrystus się między nimi przechadza (περιπατέω), co wskazuje
na Jego ciągłą, choć może i niewidzialną obecność115. Owocuje ona doskonałą znajomością sytuacji wspólnot, dzięki czemu za właściwą postawę Jezus
będzie mógł nagrodzić a za nieposłuszeństwo ukarać.
Natomiast pierwszy symbol — gwiazdy116 — to aniołowie każdego z Kościołów, czyli biorąc pod uwagę to, co powiedziano wcześniej, są to zwierzchnicy opiekujący się wspólnotami chrześcijańskimi w poszczególnych miastach. Chrystus trzyma — a nawet trzeba powiedzieć mocniej — dzierży
(κρατέω) te gwiazdy w prawej ręce, a to niewątpliwie wskazuje na Jego władzę
i kierownictwo sprawowane nad biskupami117 oraz na roztaczanie nad nimi
niezawodnej opieki, co podkreśla użyty tu symbol prawicy118.
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną zależność, a mianowicie na to, że
w Apokalipsie symbole gwiazd i świeczników trzykrotnie występują wspólnie (por. Ap 1, 13–16; Ap 1, 20; Ap 2, 1). Taka prawidłowość na pewno nie jest
przypadkiem i wyraźnie wskazuje, że rzeczywistości, do których odnoszą się
te znaki, są ze sobą powiązane119. I tak z jednej strony wspólnota potrzebuje
przełożonych, a z drugiej gdyby nie wierni, to posługa zwierzchników nie
miałaby większego sensu. Podsumowując zatem przesłanie obrazu, za pomocą którego przedstawia się Chrystus, trzeba powiedzieć, iż chce On w ten
sposób uzmysłowić chrześcijanom fakt swojej obecności w Kościele, o który
stale się troszczy — a dokonuje tego między innymi poprzez posługę przełożonych. Jednak oprócz tego pozytywnego aspektu wizji, jest w niej również
zawarta przestroga, by nie zapomnieć o konieczności dawania niezłomnego
przykładu postępowania zgodnego z nauką Pana.

115 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu kościołów…, dz. cyt., s. 101–102.
116 E. Ehrlich analizując symbol siedmiu gwiazd wskazuje również, iż w świetle ówczesnej wiedzy astronomicznej ten znak mógł nasuwać skojarzenie z tzw. wielkimi planetami, które dla starożytnych z jednej strony wyznaczały upływ czasu, a z drugiej
wpływały na losy człowieka. Przy takim rozumieniu, przedstawiony obraz Chrystusa trzymającego w ręku te siedem gwiazd, niesie ze sobą ważne przesłanie, że tylko
On jest Panem czasu i od Niego zależą losy poszczególnych ludzi. Por. E. Ehrlich,
Apokalipsa. Księga Pocieszenia, Poznań 1996, s. 34–35.
117 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt.,s. 147.
118 Por. A. Mień, Apokalipsa. Komentarz, Kraków 2000, s. 21.
119 Por. F. Sieg, Siedem Gwiazd…, dz. cyt., s. 135.
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. . Charakterystyka wspólnoty (Ap , )
Tekst
GNT οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ τὸν κόπον καὶ τὴν ὑπομονήν σου καὶ ὅτι οὐ δύνῃ
βαστάσαι κακούς, καὶ ἐπείρασας τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους καὶ οὐκ
εἰσὶν καὶ εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς
BTP Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, i to, że złych nie możesz znieść,
i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są,
i że ich znalazłeś kłamcami

Znaczenie terminów
οἶδα — εἴδω — ὁράω — widzieć, wiedzieć, dostrzegać, znać120.
ἔργον, ου, τό — praca, czyn, działanie121
κόπος, ου, ὁ — bicie, cierpienie, znużenie, razy122
ὑπομονή, ῆς, ἡ — wytrwałość, wytrzymałość, cierpliwe znoszenie, nieugiętość123,
δύναμαι — móc, potrafić, zdołać124
βαστάζω — znieść, wytrzymać, nosić, dźwigać125
κακός, ή, όν — podły, zły, marny126
πειράζω — doświadczyć, próbować, doświadczać127
ἀπόστολος, ου, ὁ — posłaniec, apostoł, wysłannik boży128
εὑρίσκω — znaleźć, napotkać przypadkiem129
ψευδής, ές — kłamliwy, fałszywy, błędnie130

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Abramowiczówna, t. 2, s. 28–29; Popowski, s. 433–435.
Abramowiczówna, t. 2, s. 299; Popowski, s. 231–232.
Abramowiczówna, t. 2, s. 391.
Abramowiczówna, t. 4, s. 456; Popowski, s. 630.
Abramowiczówna, t. 1, s. 606; Popowski, s. 145.
Abramowiczówna, t. 1, s. 420; Popowski, s. 94.
Abramowiczówna, t. 2, s. 543–544; Popowski, s. 312–313.
Abramowiczówna, t. 3, s. 462–463; Popowski, s. 481.
Abramowiczówna, t. 1, s. 299; Popowski, s. 68.
Abramowiczówna, t. 2, s. 365; Popowski, s. 244.
Abramowiczówna, t. 4, s. 661; Popowski, s. 665.
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Analiza
Chrystus przechadza się pomiędzy świecznikami i trzyma w ręku siedem
gwiazd. Ten obraz niewątpliwie wskazuje na Jego bliskość względem wspólnot i ich przełożonych. Nic więc dziwnego, że Zmartwychwstały Pan wie
o wszystkich problemach i zmaganiach, ale też sukcesach swoich Kościołów,
każdego swojego ucznia (a z racji ważności pełnionej funkcji w sposób szczególny biskupa) i dlatego może powiedzieć „znam twoje czyny”.
Poprzez te czyny ἔργα, które Jezus zna należy rozumieć całość postępowania chrześcijan, także przełożonych wspólnoty, bo to właśnie przez sprawy
zarówno małe jak i wielkie weryfikuje się wierność Chrystusowi oraz prawdziwość i wartość wiary131.
Jednak spośród tych wszystkich działań Jezus w sposób szczególny zwraca uwagę na trud i wytrwałość. Słowo κόπος, które przez Biblię Tysiąclecia
zostało przetłumaczone jako trud, w Nowym Testamencie odnosi się przede
wszystkim do pracy ewangelizacyjnej132, a ta , jak na to wskazuje występujące tu zestawienie słów, łączy się z potrzebą wytrwałości (ὑπομονή). Jednakże
oprócz apostołów głoszących prawdziwą naukę Boga, na świecie działają też
siły zła, które chcą przeszkodzić w tym dziele. To zmaganie trwa cały czas
i dlatego tak bardzo w nauczaniu potrzebna jest cierpliwość (ὑπομονή)133.
Na szczęście biskup Efezu wraz z tamtejszą wspólnotą dobrze pracował na
„Bożej roli”, co objawiło się między innymi tym, że potrafił ją chronić przed
fałszywymi nauczycielami i ich zgubnym działaniem. Chrystus mówi o tym,
zwracając się do anioła Kościoła w Efezie w następujących słowach: „złych
nie możesz znieść, i […] próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i […] ich znalazłeś kłamcami”.
Trudno jednoznacznie powiedzieć czym zawinili ci źli (κακοὶ), których
zachowanie spotkało się z surową reakcją biskupa Efezu, ale najprawdopodobniej chodzi tu o fałszywych ewangelizatorów134, o których mówi następna
131 Por. E. A. Kuckerlkorn, M. Díaz Mateos, T. Kraft, Apokalipsa św. Jana, [w:] W. R.
Farmer, Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, Warszawa 2000, s. 1679.
132 Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa. Praktyczny komentarz do Apokalipsy,
Ząbki 2005, s. 90.
133 Por. S. Pisarek, Cierpliwa wytrwałość w Nowym Testamencie, Katowice 1992, s. 261–
262.
134 Powstało wiele teorii, próbujących wskazać jaki charakter mogła mieć nauka tych
fałszywych nauczycieli. Mówiono, że mogli to być judaizujący, gnostycy, czy też
wymienieni w wersecie Ap 2,6 nikolaici. Pobieżne badania, uwzględniające przede
wszystkim kontekst, mogłyby sugerować, iż ta ostatnia możliwość jest najbardziej
prawdopodobna, jednak po szczegółowej analizie gramatycznej należy raczej wy-
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część zdania135. Listy Apostolskie (np. 2 Kor 11, 5.13; 2Kor 12, 7; 1 Tm 4, 1–3; 2
Tm 4, 3; 2 P 2, 1; 1 J 4, 1), a także inne pisma wczesnochrześcijańskie (np. Didache 11, 8.10; List św. Ignacego do Efezjan 9, 1; polecenia w Pasterzu Hermasa
11, 11–15) zawierały kryteria, dzięki którym można było zweryfikować prawdziwość ich misji apostolskiej136. Najważniejsze spośród nich to ortodoksyjność nauczania, zgodność tego, co głosili z ich życiem oraz bezinteresowność
posługi137. Nie wiadomo, czy próba, której zostali oni poddani dokonała się
według którejś z tych zasad, czy też odbyła się inaczej, w każdym bądź razie
wykazała ona, że są oni oszustami „nazywając siebie apostołami, a nie będąc
nimi”. Takiej postawy nie można tolerować i rzeczywiście tacy pseudoapostołowie nie znaleźli w Efezie posłuchu.
Tak rysuje się krótkie przedstawienie sytuacji tego Kościoła dokonane
przez Chrystusa, który po wskazaniu swojej bliskości względem tej wspólnoty, przechodzi następnie do oceny tego, co się w niej dzieje.

. . Ocena Kościoła w Efezie (Ap , – )
Tekst
GNT καὶ ὑπομονὴν ἔχεις καὶ ἐβάστασας διὰ τὸ ὄνομά μου καὶ οὐ κεκοπίακες. ἀλλὰ
ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην ἀφῆκες
BTP Ty masz wytrwałość, i zniosłeś cierpienie dla imienia mego — niezmordowany.
Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości

Znaczenie terminów
ἔχω — mieć, posiadać, dzierżyć, trzymać138
kluczyć tą hipotezę. Zastosowane w tym wersecie czasowniki „poddałeś próbie”
(πειράζω) oraz „znalazłeś” (εὑρίσκω) użyte zostały w aoryście, a więc te wydarzenia
miały miejsce w przeszłości, natomiast w wersecie Ap 2,6 czasowniki odnoszące się
do nikolaitów są w czasie teraźniejszym, co pozwala wnioskować, iż działalność tej
grupy w momencie dyktowania listu nadal stanowiła zagrożenie dla wspólnoty. Por.
R. Tkacz, Listy do siedmiu kościołów…, dz. cyt., s. 104–107; Por. A. Mień, Apokalipsa.
Komentarz, Kraków 2000, s. 22–23.
135 Por. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny do Nowego
Testamentu, t. 2, Poznań–Kraków 1999, s. 601.
136 Chodzi tu oczywiście o misję apostolską wędrownych nauczycieli, a nie o wyjątkowy charakter działalności, jaką cechowało się powołanie Dwunastu.
137 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., s. 147.
138 Abramowiczówna, t. 2, s. 391; Popowski, s. 249–253.
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βαστάζω — znieść, wytrzymać, nosić, dźwigać139
ὄνομα, ατος, τό — imię, nazwa, sława140
κοπιάω — czuć znużenie, być zmęczonym, trudzić się141
ἀγάπη, ης, ἡ — miłość, uczty braterskie142
πρῶτος, η, ον — pierwszy, poprzedni 143
ἀφίημι — wypuścić, cisnąć, rzucić, odrzucić144

Analiza
Według reguł starożytnych mówców przed napomnieniem jakiejś osoby należało ją najpierw pochwalić, aby pozyskać jej zaufanie i w ten sposób zapobiec
ewentualnemu zamknięciu się odbiorcy na przedstawioną krytykę145. Zatem
w ramach pochwały Jezus stwierdza „Ty masz wytrwałość” (ὑπομονὴν ἔχεις).
Jest to już drugie wymienienie tej cechy charakteryzującej tę wspólnotę, z tym,
że w wersecie poprzednim wytrwałość wiązała się z działalnością apostolską
(τὸν κόπον καὶ τὴν ὑπομονήν σου), podczas gdy w omawianym teraz wersecie
ta zaleta łączy się z trudnościami dotykającymi adresatów, na co wskazują słowa „zniosłeś cierpienie dla imienia mego”. Prawdopodobnie chodzi tu o prześladowania, których doświadczyli Efezjanie ze względu na samego Chrystusa, bo tak należy rozumieć zwrot „dla imienia mego”146. Pierwsze krwawe
represje, jakie dotknęły chrześcijan miały miejsce za czasów Nerona, jednak
dotyczyły Rzymu i okolic, a spowodowane były politycznymi problemami
cesarza. Natomiast dużo bardziej krwawe i znacznie bardziej rozpowszechnione prześladowania nastąpiły za cesarza Domicjana, który nie zadowolił
się powszechnie panującym przekonaniem o boskim pochodzeniu cesarzy
i zarządził konieczność oddawania sobie kultu, wyznaczając śmierć jako karę
za nieposłuszeństwo. Oddawanie czci cesarzowi było nie do przyjęcia dla
chrześcijan, a zaistniała sytuacja doprowadziła do krwawych prześladowań.

139
140
141
142
143
144
145

Abramowiczówna, t. 1, s. 420; Popowski, s. 94.
Abramowiczówna, t. 3, s. 289; Popowski, s. 429–430.
Abramowiczówna, t. 2, s. 694; Popowski, s. 344.
Abramowiczówna, t. 1, s. 7; Popowski, s. 3–4.
Abramowiczówna, t. 3, s. 755–756; Popowski, s. 538.
Abramowiczówna, t. 1, s. 390–391; Popowski, s. 85–86.
Por. W. Chrostowski, Konferencje biblijne 2000/2001. Czytamy listy do 7 Kościołów
Apokalipsy, ‹http://strony.aster.pl/akaw_2009/akademia/ABI_00–01.pdf›, s. 16, [dostęp: 11.02.2012].
146 Por. D. E. Aune, Revelation 1–5, WBC 52, Dallas 1997, s. 132.
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Lecz „znoszenie cierpień dla imienia” Chrystusa nie wyrażało się tylko
w tak drastyczny sposób, jakim było męczeństwo. Chrześcijanie znajdowali
się też w trudnej dla siebie sytuacji społecznej i gospodarczej: nie uznając
wielobóstwa nie uczestniczyli w powszechnych obrzędach religijnych, co
przekładało się na ich nieobecność w publicznym życiu kulturalnym i rozrywkowym a także powodowało ograniczenie możliwości zawodowych, gdyż
cechy rzemieślnicze miały za swoich patronów pogańskich bogów, którym
oddawały cześć. Nic więc dziwnego, że chrześcijanie mogli się czuć wyobcowani, spotykali się z podejrzliwością, wrogością, a nawet aktami nienawiści
i niejednokrotnie stanowili uboższą część społeczeństwa147. Jednakże chrześcijanie z Efezu w tych trudnych warunkach wykazali się wytrwałością w wierze i sposobie życia, a dla podkreślenia tej zalety zostali dodatkowo nazwani
„nieutrudzonymi” (κεκοπίακες).
Aczkolwiek obok wspomnianych cech pozytywnych, charakteryzujących
wspólnotę efeską ma ona też nad czym pracować, gdyż Jezus kieruje do jej
anioła-biskupa upomnienie: „Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej
pierwotnej miłości” (Ap 2, 4). W ten sposób Chrystus wskazuje na postawę
członków tego Kościoła wobec Swojej osoby, którzy zaraz po nawróceniu
i przyjęciu chrztu wykazywali się ogromną gorliwością, pragnieniem bliskości Pana i wszystkim, co z niej wynika148. Niestety z czasem to zaangażowanie
osłabło, w poczynania Efezjan wkradło się przyzwyczajenie i rutyna, a brak
żarliwości musiał w konsekwencji przełożyć się na pogorszenie jakości tej
miłości149 chociaż nadal charakteryzowała ich wytrwałość, za którą zostali
pochwaleni.
Jednakże część egzegetów w wyjaśnianiu braku „pierwotnej miłości” idzie
inną drogą. Powołując się na wersety Ap 2, 2–3 wskazują oni na wytrwałość
i wierność adresatów wobec Chrystusa150. Ich zdaniem ta pochwała Efezjan
jest nie do pogodzenia z naganą o braku pierwotnej miłości. A zatem, zdaniem tych badaczy, to napomnienie musi dotyczyć czegoś innego, a mianowicie zbytniej zapalczywości i braku miłości braterskiej wobec zdemaskowanych
fałszywych głosicieli151. Owi bibliści kierują się myślą, że „charakterystyczne,
głęboko chrześcijańskie jest skierowanie nienawiści nie ku osobom, ale ku ich
147 Więcej na ten temat zostało powiedziane w rozdziale pierwszym niniejszej pracy.
148 Por. M. Czajkowski, Ostatnie proroctwo, [w:] J. Frankowski (red.), Wprowadzenie
w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych. Ewangelia św. Jana, Listy Powszechne, Apokalipsa,
Warszawa 1992, s. 180.
149 Por. W. Chrostowski, Konferencje biblijne…, dz. cyt., s. 17.
150 Por. A. Jankowski, Aktualność apokaliptycznych listów…, dz. cyt., s. 265.
151 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu kościołów…, dz. cyt., s. 109.
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błędom”152. I właśnie takiego podejścia miałoby zabraknąć odbiorcom Listu,
którzy za ostro zareagowali względem tych pseudoapostołów. Jednakże ta
interpretacja niesie ze sobą spore trudności, gdyż w omawianych wersetach
brak jest wyraźnych przesłanek, podkreślających, iż Jezus chwali adresatów
za potępianie czynów fałszywych apostołów przy jednoczesnej naganie personalnego potępiania osób tych nauczycieli. Co więcej jeśli chodzi o skierowane w tym Liście słowa Jezusa, to wprawdzie w wersie Ap 2, 6 mówi On
o nienawidzeniu czynów heretyków, ale już w wersecie Ap 2, 3 chwali swych
wyznawców za nazwanie ich kłamcami, a więc stosuje określenie odnoszące
się do osób a nie do czynów. Ponadto trzeba zauważyć, iż wspomniana myśl,
że nie do pogodzenia jest wierność członków tej wspólnoty z osłabieniem
pierwotnej miłości względem Chrystusa wynika z tego, że bibliści opierający
się na takim założeniu, nie rozróżniają tu poziomu motywacji odbiorców
(która osłabła, co Jezus krytykuje) z poziomem ich czynów (które mocno się
nie pogorszyły, o czym świadczy pochwała Chrystusa). Zatem bardziej prawdopodobną hipotezą odnośnie „odstąpienia od pierwotnej miłości” zdaje się
być ta, która mówi o osłabnięciu wewnętrznej gorliwości w wierze.
Tak przedstawiają się pozytywne i negatywne cechy wspólnoty z Efezu — największego miasta Azji prokonsularnej. Wprawdzie w spełnianiu obowiązków chrześcijańskich są oni wytrwali, lecz brakuje im wewnętrznego zapału, który jest potrzebny do przyciągnięcia do wiary ludzi spoza wspólnoty,
ale też do tego, by ten Kościół był wzorem dla innych chrześcijan, a przecież
czegoś takiego należy oczekiwać od najważniejszej wspólnoty chrześcijańskiej w tym regionie153. I dlatego Jezus przechodzi do jej upomnienia.

. . Wnioski płynące z oceny (Ap , n)
Tekst
GNT μνημόνευε οὖν πόθεν πέπτωκας καὶ μετανόησον καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον·
εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς, ἐὰν μὴ
μετανοήσῃς. ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις, ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν ἃ κἀγὼ
μισῶ
BTP Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i poprzednie czyny podejmij! Jeśli
zaś nie — przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie
152 T. M. Dąbek, „Nawracajcie się”. Metanoia w Nowym Testamencie, Katowice 1996,
s. 230–231.
153 Por. D. Piekarz, Orędzie na nasze czasy. Księga Apokalipsy, ZFD 53 (2011), s. 33.
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nawrócisz. Ale masz tę [zaletę], że nienawidzisz czynów nikolaitów, których to
czynów i Ja nienawidzę

Znaczenie terminów
μνημονεύω — przypomnieć sobie, pamiętać154
πίπτω — upadać, padać155
μετανοέω — zmienić zdanie, żałować, odczuwać skruchę156
ποιέω — czynić, robić, sprawić157
ἔρχομαι — wyruszyć, przychodzić z pomocą, wracać158
κινέω — ruszyć, poruszyć, niepokoić159
λυχνία, ας, ἡ — świecznik160
τόπος, ου, ὁ — miejsce, stanowisko, okolica
μισέω — gwałtownie nienawidzić, czuć wstręt161
Νικολαΐτης, ου, ὁ — nikolaita162

Analiza
Po przedstawieniu zalet i wad tej wspólnoty efeskiej, potrzebne jest wyciągnięcie z nich pewnych wniosków. I właśnie tego dokonuje Jezus mówiąc: „Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i poprzednie czyny podejmij!” (Ap 2, 5a).
Wezwanie „pamiętaj skąd spadłeś”, które niewątpliwie w jakiś sposób kojarzyło się Efezjanom z legendą o spadającym z nieba posągu Artemidy163, odnosi
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

Abramowiczówna, t. 3, s. 160; Popowski, s. 401.
Abramowiczówna, t. 3, s. 538; Popowski, s. 493.
Abramowiczówna, t. 3, s. 124; Popowski, s. 391.
Abramowiczówna, t. 3, s. 567; Popowski, s. 507.
Abramowiczówna, t. 2, s. 312–313; Popowski, s. 233–235.
Abramowiczówna, t. 2, s. 664; Popowski, s. 338.
Abramowiczówna, t. 3, s. 57; Popowski, s. 371.
Abramowiczówna, t. 3, s. 156; Popowski, s. 400.
Popowski, s. 410.
Według W. Chrostowskiego w napomnieniu „pamiętaj skąd spadłeś” zastosowany
jest misterny zabieg, który ma na celu przypisanie adresatom podobnej sytuacji, jaka
miała miejsce w legendzie o Artemidzie Efeskiej. Zdaniem tego biblisty, autor Listu chce w taki mocno przewrotny i ukryty sposób przypomnieć czytelnikom, że
z jednej strony są oni tylko ludźmi, mającymi być wiernymi Prawdziwemu Bogu,
a z drugiej, że ta tak czczona w tym mieście bogini jest jedynie fałszywym bożkiem.
Szczególnie to ostatnie przesłanie było bardzo niewygodne dla władzy i całego „biznesu”, który wiązał się z kultem tego bóstwa, i dlatego takie pouczenie musiało zo-
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się z pewnością do „odstąpienia od pierwotnej miłości”. To odejście od wysokiego poziomu życia chrześcijańskiego, było czymś dość niespodziewanym
i miało miejsce na przestrzeni niedługiego okresu czasu, na co wskazuje użyty
tu obraz upadku164. Jednak nie należy się zbytnio koncentrować na złu, które
już się dokonało, i dlatego Chrystus mówi: „nawróć się, i poprzednie czyny
podejmij”. W ten sposób zarysowane są tu trzy etapy procesu przemiany i pokuty: „spadłeś” — refleksja i uznanie swojej winy, „nawróć się” — żałowanie za
popełnione zło i „poprzednie czyny podejmij” — powrót do wcześniejszego
właściwego postępowania oraz spełnienie czynów pokutnych165. Ale warto
również zauważyć, iż zgodnie z tym co powiedziano wcześniej, problemem
Efezjan nie było to, że odstąpili od dobrego postępowania, lecz raczej to, iż
w ich życiu wiary zabrakło wewnętrznego zaangażowania. W. Chrostowski
komentuje tą myśl następującymi słowami: „Tutaj nawrócenie — to jest troska
o większą gorliwość. Otóż ideałem nie jest być dobrym. Ideałem jest być coraz
lepszym. Ideałem jest postęp. Nie można się zatem zatrzymać w drodze dojrzałości, w drodze chrześcijańskiej dojrzałości”166. I takie właśnie przesłanie
Chrystus składa na ręce anioła-biskupa Efezu, jednak jego treść, mimo, że
kierowana w drugiej osobie, nie dotyczy wyłącznie pasterza, lecz całego Kościoła, co potwierdza następująca dalej groźba Chrystusa o ruszeniu całego
świecznika — a więc karze, która będzie dotyczyć całego Kościoła167.
Po upomnieniu, Chrystus przechodzi do ostrzeżenia, w którym mówi
o konsekwencjach, jakich doświadczy wspólnota efeska w przypadku braku
nawrócenia: „Jeśli zaś nie — przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego
miejsca, jeśli się nie nawrócisz” (Ap 2, 5b). Czasownik „przychodzić” (ἔρχομαι)
w Listach do siedmiu Kościołów ma zarówno znaczenie pozytywne — przyjście Chrystusa podczas paruzji, jak i negatywne — jako Jego interwencja,
w celu dokonania sądu168. Niewątpliwie w omawianym fragmencie mamy
do czynienia z tym drugim przypadkiem, gdyż przybycie Pana jest tu warunkowe i łączy się z brakiem poprawy — „jeśli się nie nawrócisz”169. Co więcej
to przyjście — jeśli do niego dojdzie — będzie skutkować negatywnymi konstać zamaskowane pod dość niejasnym stwierdzeniem, jakie zostało tu użyte. Por.
W. Chrostowski, Konferencje biblijne…, dz. cyt., s. 17–18.
164 Por. F. Sieg, Warunki zwycięstwa według „Listów do siedmiu Kościołów” Ap 2–3, AK
75 (1973), s. 64.
165 Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 91.
166 W. Chrostowski, Konferencje biblijne…, dz. cyt., s. 18.
167 Por. F. Sieg, Listy do Siedmiu Kościołów Apokalipsy, Pelplin 2009, s. 65.
168 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu kościołów…, dz. cyt., s. 111.
169 Por. H. Langkammer, Apokalipsa, (BL), Lublin 2010, s. 53–58.
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sekwencjami, które zostały zobrazowane jako „ruszenie świecznika z jego
miejsca”170. Użyty tu motyw przesunięcia zdaje się być aluzją do historycznej
sytuacji tego miasta, które pod wpływem trzęsień ziemi i silnego zamulania
portu zmieniało częściowo swoją lokalizację171. Zresztą właśnie z tego powodu w czasach powstawania tej księgi Nowego Testamentu Efez jako miasto
portowe już zaczynał tracić na znaczeniu172. Ale oczywiście ten obraz oprócz
nawiązania do przeszłości tego miejsca, ma również swój cel. Chodzi tu mianowicie o danie przestrogi — jeśli ten lichtarz-wspólnota nie będzie spełniał
swojej funkcji, to zostanie pozbawiony swojego miejsca, a więc swojej przodującej pozycji, jaką posiadał do tej pory173. I tak patrząc z perspektywy wieków,
trudno się powstrzymać od komentarza, że niestety ta wspólnota nie podołała
pokładanym w niej nadziejom, bo do naszych czasów z prężnego w starożytności miasta pozostało jedynie stanowisko archeologiczne174.
Chrystus swoich wniosków nie kończy jednak pesymistycznym akcentem.
Aby pokrzepić wspólnotę, powraca do tego co w niej jest pozytywne175: „Ale
masz tę [zaletę], że nienawidzisz czynów nikolaitów, których to czynów i Ja
nienawidzę” (Ap 2, 6). W tym miejscu powstaje dość trudna do rozwikłania
zagadka: Kim byli owi nikolaici i jakich dopuścili się czynów, że Chrystus
pała do nich nienawiścią? Niektórzy Ojcowie Kościoła za założyciela tej sekty
uznawali Nikolaosa (Mikołaja) — prozelitę z Antiochii, który został wybrany
do grona siedmiu diakonów (Por Dz 6)176. Jednakże wśród współczesnych
komentatorów występuje brak jakiegoś przeważającego stanowiska: jedni
uważają, że to właśnie ten Nikolaos odszedł od prawdziwej nauki Chrystusa,
inni twierdzą, że do jej wypaczenia przyczynili się uczniowie tego diakona,
170 Oprócz interpretacji przedstawionych w powyższym tekście, istnieje także taka,
która w zapowiedzi „ruszenia świecznika” widzi możliwość usunięcia z urzędu biskupa, sprawującego pieczę nad tą wspólnotą. Por. T. M. Dąbek, „Nawracajcie się”.
Metanoia w Nowym Testamencie, Katowice 1996, s. 231. Jednak biorąc pod uwagę, iż
symbol świecznika odnosi się do całej wspólnoty, to taka hipoteza powiązana wyłącznie z osobą jej zwierzchnika, wydaje się być mało prawdopodobna, gdyż oznaczałaby ukaranie całej wspólnoty za niewłaściwą postawę jej pasterza.
171 Por. J. M. Ford, Revelation. Introduction, translation and commentary, (The Anchor
Bible, 38), New York 1975, s. 390. Więcej na temat geograficznego położenia Efezu
można przeczytać w rozdziale pierwszym.
172 Por. C. S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy…, dz. cyt., s. 595.
173 Por. A. Y. COLLINS, Apokalipsa św. Jana, [w:] R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy (red.), Katolicki komentarz biblijny, Warszawa 2010, s. 1550.
174 Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 92.
175 D. Mollat, Apokalipsa dzisiaj, Kraków 1992, s. 51.
176 Por. H. Langkammer, Apokalipsa, (BL), Lublin 2010, s. 59.
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jeszcze inni sugerują, że u podstaw tej grupy stoi całkiem inny, bliżej nieznany Nikolaos. Podobny brak jednomyślności uczonych ma miejsce przy
próbie określenia charakteru nauki tej grupy177. Na szczęście pewną pomocą okazuje się być inny fragment Apokalipsy. Chodzi tu o List do Kościoła
w Pergamonie, w której to korespondencji znajduje się upomnienie Jezusa
dotyczące tolerowania nikolaitów: „Ale mam nieco przeciw tobie, bo masz
tam tych, co się trzymają nauki Balaama178, który pouczył Balaka, jak podsunąć synom Izraela sposobność do grzechu przez spożycie ofiar składanych
bożkom i uprawianie rozpusty. Tak ty również masz tych, co się trzymają
podobnie nauki nikolaitów”179 (Ap 2, 14–15). Na podstawie tego fragmentu
można wnioskować, że do tych czynów, nienawidzonych przez Efezjan, jak
i samego Jezusa, należy spożywanie mięsa ofiarowanego bożkom oraz dopuszczanie się nierządu180. Jednak i tu nie można być pewnym na czym polegały oba te grzechy: czy chodziło o uczestniczenie w kultycznych posiłkach,
spożywanych we świątyniach pogańskich, czy tylko kupowanie mięsa zwierząt złożonych jako pogańska ofiara; czy poprzez wspomnianą tu rozpustę
należy rozumieć rozwiązłość seksualną w ogólności, czy prostytucję sakralną, a może jest to symbol, odnoszący się nie tyle do nieczystości płciowej, ile
raczej do bałwochwalstwa181. Tak czy inaczej, Efezjanie, w przeciwieństwie
do mieszkańców Pergamonu, potrafili właściwie się zachować wobec działania tych ludzi. Widać, że mocno wzięli sobie do serca naukę św. Pawła, który
zgodnie z relacją św. Łukasza, ostrzegał starszych tego miasta, iż muszą być
177 Najczęstszymi rozwiązaniami tutaj proponowanymi są teorie, że nikolaici byli albo
jakąś gnostycką sektą, albo grupą wypaczającą chrześcijaństwo w oparciu o judaizm. Szerokie omówienie hipotez mówiących o pochodzeniu nikolaitów oraz przegląd propozycji podejmujących zagadnienie charakteru nauczania tej grupy można
znaleźć w P. F. Szymański, Czyny w dialogu homiletycznym według Listów do siedmiu Kościołów Księgi Apokalipsy św. Jana (Ap 2–3), Toruń 2011, s. 96–100.
178 W oparciu o to porównanie nikolaitów do Balaama niektórzy komentatorzy próbują wytłumaczyć nazwę nikolaos sugerując że ona ma być „przekładem tej nazwy
w myśl popularnej etymologii hebrajskiej bala’am (= pożeracz ludu) zamiast Bile’am.
Jednakże ta hipoteza forsowana jest przez niewielu biblistów”. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., s. 148.
179 Jak już wspomniano (por. przypis 23) niektórzy autorzy łączyli nikolaitów z fałszywymi apostołami. Teraz warto zauważyć, że do przytoczonych wcześniej argumentów przeciw tej teorii, dochodzi przesłanka, iż w zacytowanym tu fragmencie Listu
do Pergamonu nie ma żadnej wzmianki, sugerującej ich pretensje do tego tytułu.
180 Por. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny…, dz. cyt., s.
601.
181 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu kościołów…, dz. cyt., s. 113.
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czujni, gdyż w ich wspólnocie pojawią się fałszywi nauczyciele, siejący zamęt
(por. Dz 20, 29–31)182. Jednak wspólnota efeska nie powinna się jedynie zadowalać tą pochwałą, lecz ma być nadal czujna w trosce nad powierzonym
jej skarbem, którym jest przesłanie Ewangelii183.
Zatem Jezus, chcąc wskazać chrześcijanom, co wynika z ich mocnych oraz
słabych stron, podkreśla potrzebę powrotu do dawnej, wewnętrznej żarliwości. Jednocześnie, pochwalając stanowcze potępienie czynów ludzi złych,
chce wskazać swoim uczniom, że cały czas muszą być uważni, by nie ulec
grzechowi, próbującemu wkraść się w ich życie.

. . Wezwanie (Ap , a)
Tekst
GNT Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις
BTP Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów

Znaczenie terminów
ἀκούω — słyszeć, usłyszeć184
πνεῦμα, ατος, τό — tchnienie, duch, dusza185
λέγω — rzec, mówić, powiedzieć186

Analiza
Chrystus podkreśla wagę swoich słów, mówiąc: „Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów”. W pierwszej części tego wezwania widać
niewątpliwe podobieństwo do logionu Jezusa „Kto ma uszy, niechaj słucha!”
(Mt 13, 9; por. Mt 11, 15; Mt13, 43; Mk 4, 9.23; Łk 8, 8; Łk 14, 35.), którego używał On podczas ziemskiego nauczania. Takie zawołanie, podobne w swoim
wydźwięku do wezwań prorockich, ma na celu zwrócić szczególną uwagę
adresata na wypowiadane słowa, zachęcić go do wcielenia ich w swoje życie,
ale jednocześnie poprzez swoją nieco tajemniczą187 treść zwrócić uwagę na
182
183
184
185
186
187

Por. F. Sieg, Warunki zwycięstwa…, dz. cyt., s. 64–65.
Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 92.
Abramowiczówna, t. 1, s. 72; Popowski, s. 18–19.
Abramowiczówna, t. 3, s. 563; Popowski, s. 502–506.
Abramowiczówna, t. 3, s. 18; Popowski, s. 359.
W tekście greckim użyta jest liczba pojedyncza „ucho” (οὖς), a więc wypowiedź do-
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głębię, jaka znajduje się w tym przesłaniu, i która jest dostępna odbiorcom
dzięki działaniu wśród nich Ducha, mówiącego do nich188.
Z wzmianki wynika, iż tak ważna treść podsumowująca List, pochodzi od
Ducha, podczas gdy z pierwszego spośród omawianych tu wersetów (Ap 2, 1)
wiadomo, iż Jan cały czas spisuje to, co dyktuje mu sam uwielbiony Chrystus.
Jednakże z tej pozornej sprzeczności można odczytać bardzo ważną teologiczną myśl o jedności działania Osób Trójcy świętej oraz o mocy Jezusa do
posyłania Ducha (por. J 15, 26; J 16, 7)189. Co więcej, rzeczą godną uwagi jest
szczegół, iż Duch Święty „mówi do Kościołów” (ταῖς ἐκκλησίαις). Użyta tu
liczba mnoga wskazuje na to, że ten List, kierowany do wspólnoty efeskiej
(por. Ap 2, 1), swoją wymową i przesłaniem sięga szerzej — obejmuje również
wszystkie Kościoły lokalne wszystkich czasów190.
I w ten sposób po podkreśleniu wyjątkowości i uniwersalności swojego
orędzia, Jezus przechodzi do zapowiedzi nagrody, która czeka na „zwycięzcę”.

. . Nagroda (Ap , b)
Tekst
GNT Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν τῷ παραδείσῳ
τοῦ θεοῦ.
BTP Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga

Znaczenie terminów
νικάω — odnieść zwycięstwo, zwyciężyć191
δίδωμι — dać, podarować192
ἐσθίω — jeść, spożywać193

słownie brzmi: „mający ucho niech usłyszy” (Por. R. Popowski, M. Wojciechowski,
Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi,
Warszawa 1994, s. 1163). Taki zabieg też może wskazywać, iż cała wypowiedź ma
charakter pewnego sekretu.
188 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu kościołów…, dz. cyt., s. 115–116.
189 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., s. 148.
190 Por. D. Piekarz, Orędzie na nasze czasy. Księga Apokalipsy, ZFD 53 (2011), s. 30.
191 Abramowiczówna, t. 3, s. 209–210; Popowski, s. 410–411.
192 Abramowiczówna, t. 1, s. 567–568; Popowski, s. 135–136.
193 Abramowiczówna, t. 2, s. 315; Popowski, s. 236.
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ξύλον, ου, τό — drzewo194
ζωή, ῆς, ἡ — życie, istnienie195
παράδεισος, ου, ὁ — park, ogród, raj, zwierzyniec196

Analiza
Ostatnim elementem każdego z Listów do siedmiu Kościołów Apokalipsy jest
zapowiedź nagrody, która czeka na zwycięzcę (νικῶντι). Słowo to, zaczerpnięte z terminologii sportowej lub, co jeszcze bardziej prawdopodobne, wojskowej197, jest imiesłowem czasu teraźniejszego od czasownika νικάω — zwyciężam, i dosłownie oznacza „zwyciężającemu”, „temu, który zwycięża”198.
W ten sposób podkreślona została myśl, iż to zwyciężanie jest pewnym procesem, który się ma realizować cały czas w życiu chrześcijanina, w życiu, które pomimo już zapewnionego tryumfu Boga199, w doczesnej rzeczywistości
nadal pozostaje ciągłą walką ze złem200.
Warto się teraz zastanowić, na czym polega to zwyciężanie i jakie warunki
muszą spełnić wierzący, aby osiągnąć ten sukces. Z odpowiedzią przychodzi
treść przekazu Chrystusa, zawartego nie tylko w Liście do Kościoła w Efezie,
ale we wszystkich siedmiu listach, gdyż one wszystkie kończą się wezwaniem
do słuchania tego, „co mówi Duch do [wszystkich] Kościołów”. Wyciągając
wnioski z całego fragmentu Ap 2–3201, można powiedzieć, że warunkiem
tryumfu i otrzymania obiecanych nagród jest właściwa, wierna relacja chrześcijan i ich pasterzy do Chrystusa oraz troska o otrzymaną od Niego naukę202.
Jednakże oprócz generalnego przesłania, każdy z listów zawiera szczegółowe,
konkretne uwagi i wskazówki, odnoszące się do lokalnej sytuacji wspólnoty,
do jej stanu duchowego i zagrożeń czyhających na nią. I tutaj wspólnota efe194
195
196
197

Popowski, s. 416.
Abramowiczówna, t. 2, s. 402–403; Popowski, s. 256–257.
Abramowiczówna, t. 3, s. 396; Popowski, s. 462.
Por. J. Bluj, ὁ νικῶν δώσω... Nagrody dla zwycięzcy w Listach do siedmiu Kościołów
Ap 2–3, ‹http://www.da.wroclaw.dominikanie.pl/dokumenty/Ap2–3.pdf›, s. 2, [dostęp 11.02.2012].
198 Por. F. Sieg, Listy do Siedmiu Kościołów Apokalipsy, Pelplin 2009, s. 69.
199 Por. A. Y. COLLINS, Apokalipsa św. Jana, [w:] R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy (red.), Katolicki komentarz biblijny, Warszawa 2010, s. 1550.
200 Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 92.
201 Dokonuje się tu jedynie ogólnego podsumowania wszystkich siedmiu listów, oczywiście bez podjęcia szczegółowej analizy korespondencji skierowanej do pozostałych gmin, gdyż nie jest ona przedmiotem niniejszej pracy.
202 Por. F. Sieg, Warunki zwycięstwa…, dz. cyt., s. 68.
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ska skarcona została za brak „pierwotnej miłości” i dlatego została wezwana
do nawrócenia się, do powrotu do żarliwości, bo gdy to nie nastąpi wówczas
nie otrzyma nagrody, a co więcej utraci te wartości, które ma — czyli swoją
przodującą rolę203. Zatem stoi ona przed wyborem, którego skutki zrealizują
się zgodnie z dużo wcześniejszą zapowiedzią Jezusa: „Powiadam wam: Każdemu, kto ma, będzie dodane (sytuacja nawrócenia i otrzymania nagrody);
a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma (brak poprawy i ruszenie świecznika)” (Łk 19, 26; por. Mt 13, 12; Mt 25, 29).
Po wyjaśnieniu tego, kim jest zwycięzca i jakie posiada przymioty, można
przejść do omówienia nagrody, która na niego czeka: „Zwycięzcy dam spożyć
owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga” (Ap 2, 7b). Obraz ten jest niewątpliwie nawiązaniem do opisu z Księgi Rodzaju, gdy po stworzeniu, człowiek
został umieszczony przez Boga w Ogrodzie Eden, w którym znajdowało się
drzewo życia (Rdz 2, 8–3, 24)204. Jednakże po popełnieniu grzechu pierwsi
ludzie zostali stamtąd wygnani przez Stwórcę, aby nie utrwalili na zawsze
stanu upadku, co dokonałoby się na skutek spożycia owoców z tego drzewa205.
Aczkolwiek pragnienie szczęścia, bliskości Boga i nieśmiertelności nadal pozostało w człowieku, czego przejawy widać choćby w apokaliptyce żydowskiej
(Iz 11, 6–9; 43,18–19; Ez 34, 25; Testament Lewiego 18, 11; Apokalipsa Henocha
24, 4; 25, 4), w której pojawiały się zapowiedzi, iż w dniach ostatecznych ludzkość na nowo będzie miała dostęp do raju i do tego, co się w nim znajduje206.
I teraz, w Apokalipsie św. Jana207, Chrystus rzeczywiście obiecuje zwycięscy
ponowną możliwość spożywania owoców z drzewa życia, owoców dających
mu życie wieczne i pełnię prawdziwej radości208. Co więcej, porównując ten
obraz z Listu do Kościoła w Efezie, z przedstawieniem historii Adama i Ewy
można zauważyć pewne podobieństwa. Obie te sytuacje (mimo tego że pierwsza zaistniała w kontekście prześladowań, a druga toczyła się w szczęśliwości)
były pewną próbą, której ludzie nie sprostali — pierwsi okazali się nieposłusz203 Por. F. Sieg, Listy do Siedmiu Kościołów Apokalipsy, Pelplin 2009, s. 70.
204 Por. D. H. Stern, Komentarz żydowski do Nowego Testamentu, Warszawa 2004, s.
1062.
205 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu kościołów…, dz. cyt., s. 117–118.
206 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., s. 149.
207 Ponadto warto zauważyć, że drzewo życia pojawia się jeszcze w ostatnim rozdziale
Apokalipsy, w wizji Nowego Jeruzalem, i jak wskazuje tamten opis, jego liście drzewa „służą do leczenia narodów” (Ap 22,2).
208 Por. M. Czajkowski, Ostatnie proroctwo, [w:] J. Frankowski (red.), Wprowadzenie
w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych. Ewangelia św. Jana, Listy Powszechne, Apokalipsa,
Warszawa 1992, s. 184–185.
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ni Bogu, zrywając owoc z drzewa poznania dobra i zła (por. Rdz 2, 17; Rdz
3, 6), podczas gdy Efezjanie odstąpili od „pierwotnej miłości” (por Ap 2, 4).
Ale Bóg nie pozostał bierny wobec tej sytuacji i wyszedł ludziom na przeciw,
ogłaszając Adamowi i Ewie zwycięstwo nad złem (por. Rdz 3, 15), a zwycięscy
obiecując wieczną szczęśliwość (por. Ap 2, 7)209. Zatem z obu tych sytuacji
płynie też przesłanie, iż Bóg nie potępia grzesznika, lecz daje mu możliwość
nawrócenia się.
Istnieją też inne210, „bardziej odległe” interpretacje tego symbolu. Spośród nich w sposób szczególny wartą zauważenia jest ta, która w drzewie
życia widzi krzyż Chrystusa, symbolizujący Jego zbawczą mękę. Takie rozumienie drzewa życia ma swoje uzasadnienie w tekście greckim omawianego fragmentu. Chodzi tu mianowicie o użyte wyrażenie τοῦ ξύλου τῆς
ζωῆς — drzewo życia. Należy dostrzec, że nie zastosowano tu słowa δένδρον,
oznaczającego drzewo „żywe” — rosnące, lecz wyraz ξύλον, który odnosi się
do drzewa ściętego, pnia, belki, czy też drewna211. Co więcej, jeśli chodzi
o drugie słowo składające się na omawianą frazę, to nie jest nim βίος, czyli życie biologiczne, lecz ζωή, które w Septuagincie określało życie psychiczne, ale
też życie o charakterze nadprzyrodzonym212. Całe wyrażenie τοῦ ξύλου τῆς
ζωῆς ma swoje uzasadnienie starotestamentalne, gdyż występuje w Księdze
Rodzaju w opowiadaniu o upadku pierwszych rodziców (por. Rdz 2, 9; Rdz 3,
22.24) i w księdze proroka Ezechiela w wizji ożywiającej rzeki wypływającej
ze świątyni (por. Ez 47, 7)213. Natomiast rzeczą charakterystyczną jest fakt, iż
to wyrażenie pojawia się bardzo rzadko w literaturze greckiej, przy jedno209 Por. P. F. Szymański, Czyny w dialogu homiletycznym…, dz. cyt., s. 120.
210 Ponadto w symbolu „drzewa życia” różni komentatorzy widzieli też samego Chrystusa, owoce sakramentu chrztu (który według świadectw wczesnochrześcijańskich
był rozumiany jako wejście do raju i nowe stworzenie por. List Barnaby 6,11; 16,8;
Ody Salomona 11,16) czy też Eucharystię (na którą może wskazywać użyty tu czasownik ἐσθίω — spożywać). Por. P. F. Szymański, Czyny w dialogu homiletycznym…,
dz. cyt., s. 119–123. Te dwie ostatnie interpretacje są o tyle ciekawe iż pasują do kontekstu przedstawionego wyżej rozumienia drzewa życia. Bowiem możliwość życia
wiecznego, która wysłużona została przez zbawczą mękę Jezusa, w doczesności
realizuje się w życiu chrześcijan poprzez sakramenty — chrztu, włączającego w mistyczne Ciało Chrystusa, oraz Eucharystii, umożliwiającej pełnię komunii z Jego
osobą.
211 Por. F. Sieg, Listy do Siedmiu Kościołów Apokalipsy, Pelplin 2009, s. 71.
212 Por. J. Bluj, ὁ νικῶν δώσω... Nagrody dla zwycięzcy w Listach do siedmiu Kościołów
Ap 2–3, ‹http://www.da.wroclaw.dominikanie.pl/dokumenty/Ap2–3.pdf›, s. 5, [dostęp: 11.02.2012].
213 Por. F. Sieg, Listy do Siedmiu Kościołów Apokalipsy, Pelplin 2009, s. 71.
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czesnym, w miarę częstym występowaniu sformułowania „drzewo śmierci”,
oznaczającego drewniane narzędzie wymierzania kary, a więc także i krzyż214.
Podsumowując to wszystko, można powiedzieć, iż te przesłanki stanowią
dość przekonujący materiał za tym, by poprzez symbol drzewa życia widzieć
również krzyż Chrystusa, który był drewnianym narzędziem kary (ξύλον),
i na którym Syn Boży poniósł swoją zbawczą i paradoksalnie życiodajną (ζωή)
mękę. Jednocześnie ta hipoteza jest tym bardziej prawdopodobna, z tego powodu, że nie kłóci się ona z przedstawioną powyżej interpretacją drzewa życia jako nieśmiertelności i pełni szczęścia utraconych w raju. Wszakże Jezus
właśnie poprzez swoją zbawczą ofiarę na krzyżu, przywrócił nam możliwość
osiągnięcia wiecznego życia z Nim i Jego Ojcem.
Odniesienia biblijne i językowe nie stanowią całości przesłania, znajdującego się w obietnicy nagrody dla zwycięscy. Aby uzyskać pełnię trzeba wziąć pod
uwagę jeszcze sytuację panującą w mieście Efez. Mieściła się tam świątynia
Artemidy, a całość terenu tego sanktuarium tworzyła παράδεισος215 — ogród,
a dokładniej mówiąc święty gaj, w którym oddawano kult drzewu zasadzonemu ku czci tej bogini216 i stąd święte drzewo stało się emblematem i wizytówką Artemizjonu, a z czasem może nawet całego miasta217, co potwierdzają
monety i skrzynie z tym znakiem, wydobyte podczas wykopalisk archeologicznych218. Rzeczą nie bez znaczenia jest też fakt, iż teren świątyni Artemidy był miejscem azylu, a więc bezpiecznego pobytu dla wszelkiego rodzaju
przestępców. Przywilej ten był zresztą dość mocno wykorzystywany przez
kryminalistów i to do tego stopnia, że cesarz Tyberiusz miał zamiar ograniczyć to prawo, z czego się jednak wycofał po wykazaniu przez mieszkańców
Efezu, iż zasada azylu panującego w Artemizjonie jest odwieczna219. Zbierając teraz to, co powiedziano o świątyni Artemidy i zestawiając to z obrazem
„owocu drzewa życia, które jest w raju Boga” (Ap 2, 7b), można dostrzec kilka
ciekawych podobieństw. Po pierwsze w obu przypadkach mamy do czynienia
214 Por. P. F. Szymański, Czyny w dialogu homiletycznym…, dz. cyt., s. 121.
215 παράδεισος — wyraz pochodzenia perskiego; pierwotnie park, ogród, zwierzyniec;
w NT raj, o nadprzyrodzonym miejscu szczęśliwości. R. Popowski, Wielki słownik
grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1994, s. 462.
216 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu kościołów…, dz. cyt., s. 121–122.
217 Por. J. Bluj, ὁ νικῶν δώσω... Nagrody dla zwycięzcy w Listach do siedmiu Kościołów
Ap 2–3, ‹http://www.da.wroclaw.dominikanie.pl/dokumenty/Ap2–3.pdf›, s. 5, [dostęp: 11.02.2012].
218 Por. J. M. Ford, Revelation. Introduction, Translation, and Commentary, (The Anchor Bible 38), New York 1975, s. 388.
219 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu kościołów…, dz. cyt., s. 122–123.
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z motywem ogrodu rajskiego, gdyż w przypadku świętego gaju Artemizjonu,
oprócz użycia tego samego słowa ogród, raj (παράδεισος), rzeczą wartą zauważenia jest również to, iż prawdopodobnie przypominał on Eden swoim
wyglądem220. Po drugie, zarówno w przypadku sanktuarium efeskiego jak
i w raju Boga mamy do czynienia z znajdującymi się tam drzewami, odgrywającymi ważną rolę. Ponadto oba te miejsca w pewien sposób wiążą się z ideą
uwolnienia. Ale w tym miejscu te podobieństwa się kończą, gdyż ocalenie
jakie miało miejsce w świątyni Efeskiej nie ma nic wspólnego z Chrystusowym zbawieniem. Pogańskie sanktuarium Artemidy jest ucieczką, z której
korzystają ludzie źli i nie koniecznie chcący się poprawić. Poza tym, jest to
azyl tylko czasowy. Przestępcy, jeśli nie tu na ziemi, to po śmierci będą musieli
ponieść konsekwencję swoich czynów. Natomiast Chrystus poprzez „drzewo
życia” — Swój krzyż, wysłużył ludziom odpuszczenie win (i to skutkujące na
zawsze) oraz życie wieczne. Jednakże osiągnięcie tego prawdziwie Boskiego
odkupienia, nie wiąże się z jakimś, niby wyjątkowym miejscem, lecz z postawą nawrócenia się i wewnętrzną przemianą221.
Zatem zwyciężający — ten, który wiernie trwa przy Chrystusie, zostanie
nagrodzony „owocem z drzewa życia”, czyli nieśmiertelnością i możliwością wiecznego przebywania w bliskości Boga. Co prawda, żeby doświadczyć
tych wspaniałych rzeczy chrześcijanin musi spełnić pewne warunki, ale jednocześnie musi pamiętać, że obietnica życia wiecznego i łaska przebywania
z Bogiem nie są czymś na co sobie można zasłużyć, lecz są Jego dobrowolnym
darem, co potwierdza wypowiedziane przez Chrystusa, a użyte w obietnicy,
słowo „dam” (δίδωμι)222. Tak więc odpowiedzią wierzącego na Boską łaskawość powinna być szczera gorliwość i oddawanie Mu czci całym swoim życiem.
Po dokonaniu analizy egzegetycznej i językowej można przejść do bardziej
dokładnego i szczegółowego wyciągnięcia wniosków teologicznych płynących z treści listu do wspólnoty Kościoła w Efezie.

220 Por. P. F. Szymański, Czyny w dialogu homiletycznym…, dz. cyt., s. 121. Co więcej, jak
wskazuje R. Tkacz za H. Hemerem zachowanemu opisowi repliki świątyni Efeskiej
odpowiada wizja Nowego Jeruzalem w Ap 22,2. Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu kościołów…, dz. cyt., s. 126–127.
221 Por. J. Bluj, ὁ νικῶν δώσω... Nagrody dla zwycięzcy w Listach do siedmiu Kościołów
Ap 2–3, ‹http://www.da.wroclaw.dominikanie.pl/dokumenty/Ap2–3.pdf›, s. 5, [dostęp: 11.02.2012].
222 Por. F. Sieg, Listy do Siedmiu Kościołów Apokalipsy, Pelplin 2009, s. 71.
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. Przesłanie Listu do Kościoła w Efezie
W Apokalipsie św. Jana można dostrzec trzy najważniejsze tematy teologiczne
przewijające się w treści całej księgi: chrystologię, eklezjologię oraz eschatologię. Warto dokonać analizy, która wykaże czy i w jakim zakresie te treści są
obecne w Liście do Kościoła w Efezie oraz jaką mają wartość dla tamtejszej
wspólnoty i nas, dzisiaj czytających tę biblijną perykopę. Struktura tego Listu, podobnie jak sześciu pozostałych, ujawnia występowanie owych trzech
zagadnień. W chrystologii zostanie podkreślona prezentacja Chrystusa jako
wszechmocnego i wszechwiedzącego Pana. W eklezjologii, zajmującej wiodące miejsce w Liście, położy się akcent na wskazanie treści odnoszącej się do
tematyki posłannictwa Kościoła na ziemi oraz nieustannej walki wiernych
Kościoła ze złem. Eschatologia, zamykająca List, ale jednocześnie uwarunkowana poprzednimi tematami, szczególnie podkreśli rzeczy ostateczne, które
mają nadejść dla zwyciężających w Chrystusie.

. . Wymiar chrystologiczny
List do Kościoła w Efezie, nie licząc wstępu ukazującego adresata, rozpoczyna się od autoprezentacji mówcy. Słowa „To mówi Ten” nie pozostawiają
złudzeń, iż osoba wypowiadająca się posiada wielki autorytet i poważanie
wśród słuchaczy. Zwrot ten Autorowi Apokalipsy jest doskonale znany ze
Starego Testamentu, gdzie często był używany przez proroków i przywódców
narodu wybranego (por. Wj 7, 17). Z wizji wstępnej, która jest równocześnie
swoistym wyjaśnieniem dla późniejszych Listów, wyłania się Jezus, jakby Syn
Człowieczy, który ma wspierać i karcić swoje wspólnoty kościelne. Zna On
dobrze ich sytuację, dlatego objawia swojemu słudze Janowi przesłanie nadziei i zwycięstwa223.
Analizowany fragment Apokalipsy ukazuje nam Chrystusa, który jest sędzią. Jak słusznie zauważa L. Jańczuk list skierowany do Kościoła w Efezie, po
wymienieniu adresata, tak jak każdy z pozostałych Listów, rozpoczyna się od
zwrócenia uwagi na atrybuty Chrystusa (w. 2, 1)224. Jezus w tym Liście zostaje
ukazany jako Ten, który w prawej ręce trzyma siedem gwiazd i przechadza
się pośród siedmiu świeczników wykonanych ze złota. Wydaje się, że obraz
ten zawiera wyraźne przesłanie chrystologiczne. Na wymiar ten zdają się
223 X. Leon-Dufour (red.) Słownik teologii biblijnej, Poznań 1994, s. 511.
224 L. Jańczuk, Listy do siedmiu Kościołów Azji (Ap 2–3), Warszawa 2010, s. 9.
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wskazywać: siedem gwiazd i siedem złotych świeczników225. Poprzez obraz
siedmiu lamp ognistych autor nawiązuje do Ap 4, 5: „A z tronu wychodzą
błyskawice i głosy, i gromy, i płonie przed tronem siedem lamp ognistych,
które są siedmioma Duchami Boga”, co powszechnie przyjęło się ujmować
jako obrazowe przedstawienie wszechwiedzy Boga i pełnię Ducha Świętego.
Siedem gwiazd może zatem obrazować światło Ducha Świętego który działa
w siedmiu Kościołach wyobrażonych w postaci symbolicznych świeczników.
Obecność gwiazd w prawej ręce Chrystusa wskazuje na piastowaną przez
Niego władzę rządzenia, którą wypełnia w Duchu Świętym (por. Ap 2, 7). Co
więcej, w odniesieniu do słów: „co mówi Duch do Kościołów” jest to również
informacja o władzy posyłania Ducha, jaką ma Jezus. Taką władzę widzimy
także w innych tekstach św. Jana, czego przykładem są chociażby następujące cytaty: „Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca”
(J 15, 26) czy „jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli
odejdę, poślę Go do was” (J 16, 7). Zadaniem i powinnością Ducha Świętego
jest przemawiać do Kościoła, zaś Kościół zobowiązany jest tych słów słuchać
z zachowaniem prawdziwego, ewangelicznego posłuszeństwa.
Z kolei użycie słowa „przechadza się” można odczytać jako funkcję nauczycielską, którą również Jezus spełnia wobec Swojego Kościoła. Przywołuje
to na myśl powszechny w Ewangeliach obraz Jezusa — Mistrza, nauczającego
zarówno wybranych przez Siebie apostołów jak i podążające za Nim tłumy
chętnych poznać jego naukę. Bardzo często lektura Nowego Testamentu ukazuje Jezusa, który naucza w drodze, idąc, przechadzając się czy podróżując.
Na potwierdzenie tych słów wystarczy przywołać choćby scenę z Ewangelii
Mateusza 16, 13: „Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej” zrobił indywidualny wykład swoim uczniom na temat swojej misji i głoszonej nauki.
Co więcej czasownik „przechadza się” wskazuje również na to, że Chrystus
jest zawsze obecny w Swoim Kościele, a to sprawia, że ma On doskonałą wiedzę na temat danej wspólnoty. To z kolei powoduje, że Jezus jest sprawiedliwym sędzią, gdyż zna doskonale sytuację swoich wiernych. Chrystus w analizowanym obrazie ukazany jest zarazem jako najważniejsza i najwyższa osoba
w Kościele, punkt odniesienia i centrum życia wspólnoty. Bez Jego obecności
osoby wierzące nie mogą niczego dokonać. Warto również podkreślić, że
przez to, iż Jezus pozostaje w centrum ma wzmiankowaną już doskonałą
wiedzę zarówno o poszczególnych kościołach lokalnych — wyobrażonych
w symbolu poszczególnych świeczników, które widzi, jak również o całym
Kościele powszechnym, gdyż patrzy na nie niejako z góry, ze środka. Odpo225 L. Jańczuk, Listy do siedmiu Kościołów Azji (Ap 2–3), Warszawa 2010, s. 9.
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wiednio do tej znajomości udziela On pochwał, nagan upomnień, wzywa do
nawrócenia, pokazuje nadchodzące zagrożenia i w końcu obiecuje nagrodę
zwycięzcy226.
Chrystus to również niezawodny opiekun, który dzierży w Swej prawej
ręce siedem gwiazd, czyli wszystkich przełożonych wspólnot. Tak jak Jezus
siedzi po Prawicy Ojca, tak też używa prawej ręki, aby podtrzymać i aby pomóc Kościołowi w dążeniu do zbawienia. Jezus ukazany jest zatem w Liście
do Kościoła w Efezie jako Imperator i Pan tego co się dzieje, ale i tego co dziać
się powinno227.

. . Wymiar eklezjologiczny
Adresatem Listu do Kościoła w Efezie jest anioł tego kościoła, który wypełnia
funkcję przewodniczącego zgromadzenia liturgicznego i ma za zadanie obwieścić treść orędzia przekazanego przez Chrystusa. Jest on zatem stróżem
depozytu wiary i wypełnia zadanie proroka, dostosowując słowa Jezusa do
potrzeb swojej wspólnoty228. Jego zadanie i postawa przypomina nieco zadanie, jakie postawiono sługom z przypowieści Chrystusa, którzy stojąc na
skrzyżowaniach dróg i ulic, zapraszali przechodniów na ucztę weselną Syna
królewskiego (por. Mt 22, 9–10)229.
Orędzie Chrystusa nie zawęża się jednak tylko i wyłącznie do Kościoła
w Efezie, na co wskazuje obraz siedmiu złotych świeczników. Wpisana w ten
obraz symboliczna liczba siedmiu kościołów sugeruje, że dotyczy ono wszystkich wspólnot, nad którymi czuwa Duch Boży. Łączy je wszystkie sprawa
Chrystusa, bowiem poznali Go i uwierzyli w Niego, a także podporządkowali
Mu całe swoje życie230. Równocześnie symbolika tego obrazu może być odczytana szerzej, jako wyobrażenie Chrystusa zmartwychwstałego, który jest
przechadzającym się w Kościele powszechnym, pomyślanym, zamierzonym
i ustanowionym przez Niego. Natomiast złoty kolor świeczników symbolizuje
bogactwo duchowe, jakim został obdarzony Kościół. Wystarczy chociażby
wspomnieć sakramenty, które Jezus zostawił dla zbawienia świata. Kościół
powszechny symbolizowany przez świeczniki ma tak jak one dawać światło,
które rozświetla mroki świata doczesnego, co można odnieść do słów Jezusa:
226 D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana, Częstochowa 2008, s. 60.
227 F. Gryglewicz, Teologia Dziejów Apostolskich, listów katolickich i pism św. Jana
Ewangelisty, Lublin 1986, s. 152.
228 J. Klinkowski, Miasta Kościołów Apokalipsy, Wrocław 2011, s. 33–34.
229 P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 45.
230 Tamże, s. 44.
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„Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby
świeciło wszystkim, którzy są w domu” (Mt 5, 15).
Warto również dodać, że złote świeczniki, jako przedmioty związane
z kultem sprawowanym w Izraelu, mogą być także odczytywane w kluczu
eklezjologiczno-liturgicznym. Takie ujęcie przedstawia nam obraz aktywnej
liturgicznie wspólnoty, w której działa Chrystus Zmartwychwstały. W ten
sposób, poprzez odniesienie do sprawowania liturgii wyraża się związek kościoła ziemskiego i niebieskiego, z zaznaczeniem, że idea tego ostatniego jest
kontynuowana i eksponowana w dalszej części Apokalipsy, miedzy innymi
w obrazie „Zasiadającego na tronie” (Ap 4, 8–11) oraz Baranka (Ap 5, 8–17)231.
Kościół w Efezie nie był bierną wspólnotą. Sam Jezus mówi o jego czynach, trudach i wytrwałości. Słowo trud występuje w tej formie w Nowym
Testamencie osiemnaście razy, lecz w Apokalipsie spotykamy je jeszcze tylko
we fragmencie: „Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów,
bo idą wraz z nimi ich czyny” (Ap 14, 13). Cytat ten nawiązuje do osób, które w wizji nazywane są „błogosławionymi”, czyli tymi, które dostepują nagrody jeszcze przed paruzją. W tym samym fragmencie odnajdujemy, dość
często stosowane słowo „praca, czyn”. To wskazuje jednoznacznie na fakt, iż
praca, jaką wierzący w Chrystusa wykonują na rzecz Królestwa Bożego jest
nieodłącznie związana z trudem i mozołem, a zatem nie jest czymś łatwym,
i niejednokrotnie wręcz kosztującym wiele wysiłku. Warto również zwrócić
uwagę na fragment dotyczący czynów, za które człowiek odpowie na końcu
czasów, przy paruzji. Autor Apokalipsy w końcowym fragmencie pisze bowiem: „I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych
z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów” (Ap 20,12b). Zatem przybywający Syn Człowieczy rozliczy wspólnoty Kościoła za czyny, jakie na ziemi
podejmowały na rzecz krzewienia Królestwa oraz pomocy bliźniemu, który
jest obrazem Chrystusa w myśl słów samego Pana: „Zaprawdę, powiadam
wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).
Wspólnota efeska dwukrotnie jest chwalona przez Jezusa za wytrwałość.
Słowo to pojawia się w Apokalipsie siedmiokrotnie, z czego czterokrotnie
w listach do Kościołów Azji Mniejszej. Może to oznaczać, że jest to jedna
z ważniejszych kwestii, jakie Jezus chce podkreślić. Wytrwałość w dążeniu do
obiecanej nagrody jest niezwykle istotna. Także wytrwałość w wyznawaniu
wiary i świadczeniu o Chrystusie. Kolejny raz omawiane tu słowo pojawia się
we fragmencie z rozdziału 14 Apokalispy: „Tu się okazuje wytrwałość świę231 D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana, Częstochowa 2008, s. 61.
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tych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa” (Ap 14, 12). Warto
zaznaczyć, że jest to cytat poprzedzający ten, w którym występują czyny i trudy, a zatem wytrwałość w znoszeniu przeciwności i postepowanie według woli
Chrystusa jest wpisana zarówno w historię konkretnego Kościoła, jakim jest
efeska wspólnota, ale równiez odnosi się do wszystkich członków Koscioła
powszechnego. Nie sposób nie przytoczyć tu fragmentu z 2 Listu do Tymoteusza, gdzie św. Paweł także nawołuje do wytrwaości w trudach i niedogodnościach z powodu imienia Jezusa: „Weź udział w trudach i przeciwnościach
jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa!” (2 Tm 2, 3).
Wspólnota Efeska nie mogła pogodzić się z faktem, iż w jej szeregi wstępowali nie tylko ludzie dobrzy i prawego sumienia. Wprawdzie wypowiedź
jest w drugiej osobie, co by sugerowało odniesienie do jednej, konkretnej
osoby, jednak idąc za przewodnią ideą Listów chodzi tu o cały kościół danego miejsca. Słowo o tym samym rdzeniu, oznaczające „złych” występuje
w Apokalipsie jeszcze tylko jeden raz, we fragmencie 16, 2: „A wrzód złośliwy,
bolesny, wystąpił na ludziach, co mają znamię Bestii, i na tych, co wielbią jej
obraz”. Z tego cytatu można wysnuć wniosek, że Jezusowi nie chodziło tylko
o ludzi złych w sensie źle czyniących, ale takich, którzy są złośliwi, a zatem
uprzykrzający codzienną egzystencję bez wyraźnego powodu. Takich to ludzi
Kościół powinien się wystrzegać, co też robi i jest za to pochwalony.
Kościół, odkąd istnieje musi zmagać się z fałszywymi oskarżeniami, z ludźmi, którzy próbują prawdę o Chrystusie zagarnąć dla siebie, przypasować do
własnych teorii. Słowo „kłamca” występuje w Nowym Testamencie tylko trzykrotnie. Dwukrotnie w Apokalipsie, w analizowanym liście oraz w Ap 21, 8:
„A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy,
bałwochwalców i wszelkich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem
i siarką. To jest śmierć druga”. Warto równiez dodać, że zwrot ten pojawia się
jeszcze w Dziejach Apostolskich w odniesieniu do fałszywych, podstawionych
świadków, którzy swoimi zeznaniami doprowadzili do śmierci pierwszego
męczennika, św. Szczepana: „Tam postawili fałszywych świadków, którzy
zeznali: „Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko Prawu” (Dz 6, 13). Kościół zatem musi uważnie przyglądać
się osobom wypowiadającym, aby nie byli owymi fałszywymi świadkami,
którzy doprowadzaliby raczej do wypaczenia nauki Chrystusa, a przez to do
popadania w herezje czy nieposłuszeństwo Jezusowi.
Kościół Efeski nie był idealny. Można to wywnioskować na podstawie
fragmentu, w którym Jezus upomina wspólnotę. Upadek zawsze kojarzy się
z czymś negatywnym, choć jest on również pozytywnym, gdy odnosi się do
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upadnięcia na kolana i oddania pokłonu większemu od siebie. Słowo „pamiętaj” podkreśla, iż wierni Efezu zapominają o swoim pochodzeniu. Nie
wydaje się, by chodziło tu o rodowody, ale o znamię chrztu świętego, czyli
pochodzenie od Boga, jako „przybrane dzieci Boże”.
Chrystus nakazuje wspólnocie: nawróć się. Słowo użyte przez św. Jana pojawia się w Listach do Kościołów aż ośmiokrotnie, zawsze jako nakaz wobec
czy to zgromadzenia czy osób, które się od niego odłączyły. Ten sam czasownik znajdujemy w Dz 8, 22: „Odwróć się więc od swego grzechu i proś Pana,
a może ci odpuści twój zamiar”, gdzie św. Piotr upomina Szymona i nakazuje
mu nawrócenie, gdyż kara może być wyjątkowo dotkliwa. W Apokalipsie
spotykamy ten zwrot w odniesieniu do ludzi, którzy mimo zbliżającej się paruzji nie nawrócili się od dzieł swoichh rąk, od wielbienia demonów i bożków,
od zabójstw nierządu i kradzieży. Od teo wszystkiego zatem Kościół efeski
ma się odwrócić i przylggnąć do Jezusa.
Wspólnota wierzących jest także przynaglana przez Chrystusa do podjęcia
„pierwszych czynów”. Nie chodzi tu, jak już wspomniano w części egzegetycznej o kolejność działania, a o pierwotne, pełne zaangazowania i roztropności
czyny na rzecz rozwoju wiary i miłości do Jezusa. Używając imperativu w wypowiedzi Jan nie pozostawia złudzeń: Chrystus nie prosi, nakazuje.
Także w czasach obecnych Kośció przeżywa przeróżne aspekty misterium
Chrystusa. Dlatego na wzór Kościoła w Efezie i pozostałych wspólnot do
ktorych skierowane zostały podobne Listy, ma on znosić godnie wszelkie
prześladowania jakie nań przychodzą. Pociechą i pokrzepieniem w ich przezwyciężaniu powinna być przede wszystkim świadomość, że tak jak wierni
w Efezie, jest on strzeżony przez Boga i karmiony zadatkami zmartwychwstania. Właściwą postawą towarzyszącą przeciwmnościom i doświadczeniom,
która zapewnia przetrwanie tej próby jest wytrwalość, czyli szczególna forma
wierności, a jej ostatecznym przejawem jest świadectwo męczeństwa232.
Pouczenie o charakterze eklezjologicznym zawierają także wersety 2, 2–3,
które są pochwałą dla biskupa Efezu, który wykazał się trudem apostolskim
oraz wytrwałością w rozpoznawaniu zagrożeń płynących z nauki fałszywych
apostołów i kłamców. Wycierpiał też wiele dla imienia Chrystusa i był wytrwały233.
Co więcej, Kościół jest zobligowany czynić ciągłą refleksję nad swoimi
działaniami po to, by Jego posługiwanie zawsze było na najwyższym po232 E. Szymanek, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990, s. 503.
233 Por. F. Sieg, Apokalipsa św. Jana. Listy do siedmiu Kościołów (Ap 1–3), Pelplin 2009,
63.
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ziomie, jeśli chodzi o realizację i głoszenie Chrystusa. Wspólnota ma ponadto wykazywać nieustanną gotowość do nawracania się i czynienia dobra. W przeciwnym razie może narazić się na doczesną karę, która będzie
sprawiedliwym i wychowawczym wyrokiem za brak gorliwości234. Kościół
ukazany jest tu zatem jako wspólnota ziemska, doczesna, widzialna, która
doświadcza nieustannej pomocy ze strony Chrystusa, a także jako Zwycięski i Tryumfujący, który po walce na ziemi dostępuje nagrody korzystania
z owoców drzewa życia. W ten symboliczny sposób List oddaje tajemnicę
i bogactwo posługi Kościoła235.

. . Wymiar eschatologiczny
Przesłanie Chrystusa skierowane do biskupa Efezu, mimo że wyrażone
w drugiej osobie nie odnosi się wyłącznie do przełożonego tej wspólnoty,
lecz dotyczy Kościoła powszechnego: „Jeśli zaś nie — przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz” (Ap 2, 5b). Użyte tu
słowo „przyjdę” odsyła myśl czytelnika do paruzji, czyli ponownego przyjścia Chrystusa w celu dokonania sądu i określenia, kto zostanie zbawiony,
a kto pójdzie na potępienie wieczne.W kluczu eschatologicznym może być
również odczytana groźba Chrystusa mówiąca o ruszeniu całego świecznika,
czyli symbolicznie wyrażonej karze, która będzie udziałem całego Kościoła. W nawiązaniu do sytuacji historycznej Kościoła w Efezie, jest jasnym, iż
jeżeli nie zachowa on wiary w nienaruszonym stanie i nie będzie rozwijał
swojego powołania, zostanie ukarany przez Jezusa, a tą karą będzie swoistego
rodzaju degradacja. Kościół w Efezie, w czasie, kiedy Jan spisuje swoją wizję
był wiodącą wspólnotą Azji Mniejszej, dlatego tekst ten był wyjątkowo jasno
zrozumiały dla chrześcijan mieszkających na terenie miasta.
List do Kościoła w Efezie zawiera także inne pouczenie o wymiarze eschatologicznym, które mówi o tym co należy spełnić i jak postępować, aby otrzymać wieczną nagrodę. Podstawowym warunkiem jest właściwa relacja chrześcijan i ich pasterzy do Chrystusa oraz troska o otrzymaną od Niego naukę.
O samej nagrodzie jaka czeka na zwycięzcę czytamy w Ap 2, 7b: „Zwycięzcy
dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga”. Chociaż obraz ten
niewątpliwie odsyła myśl czytelnika do drzewa życia opisanego w Księdze
Rodzaju (por. Rdz 2, 8–3, 24) jest on także symbolem pragnienia odzyskania utraconego szczęścia, wyrażającego sie przede wszystki w przebywaniu
234 E. Szymanek, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990, s. 505
235 P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 44.
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w doskonałej bliskości Boga i nieśmiertelności (Iz 11,6–9; 43, 18–19; Ez 34,25).
W analizowanej preykopie Chrystus rzeczywiście obiecuje zwycięscy ponowną możliwośc spożywania owoców z drzewa życia. Zerwanie owocu z drzewa
poznania dobra i zła opisane w Rdz 2, 4b–3, 24 poskutkowało wprowadzeniem grzechu na świat i utratą Edenu wyraźnie wyrażoną w symbolicznym
oddzieleniu pierwszych ludzi od drzewa życia, które stało się dla nich niedostępne. Natomiast w Liście do Kościoła w Efezie owoce drzewa życia dzięki
Chrystusowi są dostępne dla wszystkich ludzi, którzy w pełni spełniają warunek wierności Jego orędziu. Owoce te dają życie wieczne i pełnię prawdziwej radosci przebywania z Bogiem w Niebie. Specyficzny dostęp do owych
owoców mamy już tu na ziemi, bowiem jednym z nich niewątpliwie jest Eucharystia, która jest pokarmem na życie wieczne236. Chrześcijanin, który się
nawraca i w pełni bierze udział w Uczcie Paschalnej staje się na ziemi zwycięzcą. To dla niego aktualna jest Chrystusowa zapowiedź, że będzie mógł
w raju spożywać owoce z drzewa życia. W ten sposób stanie się uczestnikiem
rzeczywistości niebieskiej.
Tak oto zawarta w Liście do Kościoła w Efezie wizja rzeczywistości ostatecznej rzutuje na specyficzny aspekt życia chrześcijańskiego, jakim jest życie
sakramentalne. Uświadamia nam to, że każdy sakrament Koscioła stawia nas
wobec rzeczywistości ostatecznej, włącza i zespala z nią i daje łączność z Chrystusem eklezjalnym współbudowanym przez nas i budującym się w nas: „Kto
spożywa Moje Ciało i Krew Moją pije, trwa we Mnie, a Ja w Nim” (J 6, 56).
Jednocześnie poza spełnieniem warunków, o których wczesniej była mowa
należy pamiętać, że obietnica życia wiecznego i łaska przebywania z Bogiem
nie są czymś, co można sobie wysłużyć, ale jest to dar Boga, na co wskazuje
użyte przez Chrystusa słowo „dam”. Należy także zwrócić uwagę na termin
„zwycięzca”, który akcentuje prawdę, iż życie każdego wierzącego obfituje
w walkę duchową. Św. Jan często używa tego zwrotu, o czym świadczą fragmenty: 1 J 2, 13; 1 J 4, 4; 1 J 5, 4. Ponadto warto zauważyć, że słowa „zwycięzca”
używa Jan cytując słowa Jezusa: „To wam powiedziałem, abyście pokój we
Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył
świat” (J 16, 33). Zatem partycypacja w obietnicy korzystania z owoców drzewa
życia jest skutkiem zwycięstwa, które może być także skutkiem mądrego życia
na co wskazuje pouczenie zawarte w Księdze Przysłów (3, 18), gdzie czytamy:
„Dla tego, co strzeże jej, drzewem jest życia, a kto się jej trzyma — szczęśliwy”.
Na podstawie dotychczasowej analizy watków eschatologicznych w Liście
do Kościoła w Efezie widać, że teologiczna wizja raju w zawarta w Apokalipsie
236 G. Ravasi, Apokalipsa, Kielce 2002, s. 29.
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mocno koresponduje z teocentryczną chrystologią tej Księgi, bo nie kto inny,
ale właśnie Chrystus Zmartwychwstały daje spożywać owoc z drzewa życia.
Samo drzewo życia jest z kolei symbolem wiecznego, niczym nie ograniczonego życia, które staje się udziałem wchodzących do niebiańskiej Jerozolimy,
jak czytamy w dalszej części Księgi: „Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty,
aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do
Miasta” (Ap 22, 14) oraz „A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa,
to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w Mieście Świętym — które są
opisane w tej księdze” (Ap 22, 19).
Warto również zwrócić uwagę na to, że omawiana tu obietnica dla zwycięzcy stanowi element wspólny wszystkich apokaliptycznych Listów do Kościołów, bowiem w każdym z nich zawarte są inne obietnice (por. 2, 11; 2, 17;
2, 26–28; 3, 5; 3, 12; 3, 21). Co więcej odniesienie do drzewa życia i raju Boga
mieści się w analogicznej kategorii teologicznej jak treść pozostałych obietnic,
bowiem podobnie jak one wyraża także perspektywę życia wiecznego. Zatem
reasumując należy stwierdzić, że z teologicznego punktu widzenia, możliwość
spożywania owoców z drzewa życia będącego w raju Boga jest jednym z wielu
obrazów jednej rzeczywistości eschatologicznej, jakim jest zbawienie.

Li do Kościoła w Smyrnie (Ap , – )
Drugi list Apokalipsy kierowany jest do Kościoła w Smyrnie. Warto postawić
kilka pytań na początek. Jakie to było miasto u końca I wieku po Chrystusie.
Czy było bogate, czy biedne? Jaka była sytuacja Kościoła w tym mieście? Dlaczego w tekście listu są same tylko pochwały, a nie ma nagany jak w słowach
kierowanych do innych wspólnot? Tych pytań wiele ciśnie się na usta, ale nie
trzeba uprzedzać faktów, tylko rozpocząć prezentację po kolei, a wtedy można będzie znaleźć na nie odpowiedź bardziej wyczerpującą. Najpierw zostanie przedstawiona historia miasta a następnie dzieje wspólnoty chrześcijan.
Na tym tle łatwiej będzie zrozumieć tekst listu kierowanego do chrześcijan
mieszkających w Smyrnie i jego znaczenie dla ludzi XXI wieku.
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. Smyrna
. . Historia Smyrny
Miasto Smyrna, czyli obecny Izmir, to jedno z najważniejszych centrów handlowo-wypoczynkowych starożytnej Anatolii. Nazwa Smyrna w dawnych
czasach była używana przez Greków na określenie aromatycznych olejków1.
Jeśli zaś wierzyć historykowi Herodotowi, ateński bohater Tezeusz nazwał
tak miasto na cześć swojej żony, która pochodziła z plemienia Amazonek2.
Z kolei „Praktyczny słownik biblijny” tłumaczy ten wyraz jako „miarę”3. Językoznawcy zaś wywodzą nazwę od określeń Artemidy: Samonia, Samorna
i przypuszczają, że słowo to jest pochodzenia anatolijskiego4
Smyrna leży w środkowo-zachodniej części Turcji, pomiędzy zatoką Hermajską (dziś Izmirską) a górami Spil (dziś Tepekule) na północy i Nif (utożsamiana z Pagos) na północy, które należą według mitologii greckiej do grupy 19 gór Olimpu5. Do zatoki Hermajskiej w antyku wpadała rzeka Hermos
(dziś Gediz Çayı), jednak w 1886 r. zmieniono bieg rzeki by w ostateczności
nie dopuścić do zamulenia zatoki. Obecnie jest to trzecie co do wielkości
miasto tureckie, liczące 5 milionów mieszkańców. Utrzymuje się ono głównie
z eksportowania drogą morską, z regionu egejskiego, produktów takich jak
tytoń, wyroby tekstylne, olejki różane czy figi a także z wysoko rozwiniętego
handlu i przemysłu.
Położenie Smyrny w strefie podzwrotnikowej sprawia, że zimy są tu dosyć
ciepłe (średnia temperatura stycznia wynosi 9°C) a lata upalne i suche (średnia temperatura lipca wynosi 30°C). Skromne opady deszczu przypadają na
jesień, zimę i wczesną wiosnę i wynoszą nie więcej niż 350–500 mm rocznie6.
Walory klimatyczne i położenie geograficzne miasta zostały docenione już
w czasach starożytnych. Wielu pisarzy antycznych wychwalało Smyrnę. Filozof grecki Arystydes pisał, że jest to najbardziej perfekcyjne miasto na świecie
o nazwie „Skarb Azji”, „Kwiat Azji” czy „Miłość Azji” albo też „Korona Azji”.
Wspomina on o tutejszych świątyniach dających ukojenie dla duszy, a także

1
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o łaźniach, które były miejscem relaksu fizycznego. Z kolei według Cycerona
Smyrna to najlepiej rozwinięte miasto w Azji7.

. . . Czasy najstarsze
Historia miasta swoimi początkami sięga trzech tysięcy lat przed narodzeniem Chrystusa. Wtedy to starożytne ludy greckie (Eolianie) zasiedliły północne tereny zatoki. Obecnie miejsce to znajduje się w dzielnicy Bayrakli,
na niewielkim wzniesieniu obsadzonym plantacjami winogron. Informacji tych dostarczyły badania archeologiczne prowadzone przez naukowców
z Uniwersytetu w Ankarze oraz Brytyjską Szkołę Archeologii w Atenach pod
kierunkiem John’a Cook’a i Ekrem’a Akurgal’a w latach 1948–19518. Pierwsi
osadnicy budowali tu swoje siedziby wykorzystując skalne groty i jaskinie
w czasie, kiedy powstawała Troja I i II. Na podstawie odkryć archeologicznych
w Bayrakli można stwierdzić, że w II tysiącleciu przed Chr. te ziemie zostały
zajęte przez ludność hetycką, która stopniowo podbijała Anatolię. Świadczą
o tym chociażby odnalezione, w warstwach z tego okresu, dwie płaskorzeźby
hetyckie — Tudhaliya w Kemalpasa na zboczu góry Nif oraz Bogini-Matki
Kybele na zboczu góry Spil w Manisie9.

. . . Czasy Jońskie
Około X/IX w. przed Chr., jak podaje Herodot, miasto zostało zdobyte przez
Jonów, którzy przewyższali siłą i rozwojem technicznym ludy eoliańskie i hetyckie10. Wtedy Bayrakli (8 km na północ od obecnego centrum Izmiru)
zostaje przebudowane w stylu hellenistycznym. Prawdopodobnie z tego też
czasu pochodzi nazwa miasta-Smyrna. Najważniejsze odkrycie archeologiczne datowane na ten czas to świetnie zachowane pozostałości warsztatów
ceramicznych zbudowanych z zachowaniem wszelkich zasad proporcji i geometrii. Natomiast jednoizbowe domy wymurowane z cegły suszonej na słońcu, odnalezione w tych miejscach, są najstarszymi i najlepiej zachowanymi
zabudowaniami z tego okresu11. Na poszczególnych poziomach wykopalisk
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w czasie prowadzenia prac zostały odsłonięte również i młodsze domostwa,
z IX, VIII i VII wieku przed Chr.
Z tego też czasu pochodzi najważniejsza budowla antycznej Smyrny, świątynia Ateny usytuowana w najwyższej części wzniesienia. To jedna z najwcześniejszych i najpiękniejszych religijnych budowli zachodniego świata
greckiego w Azji Mniejszej. Od niej odchodziła główna arteria miejska, schodząca aż do murów miejskich. Na wprost świątyni znajdował się Megaron,
miejsce spotkań mieszkańców miasta. Niedaleko świątyni odnaleziono także
fragmenty czterech wielkich lwów z VII–VI wieku przed Chr. Nie powinno
to dziwić, gdyż właśnie głowy lwów były symbolem starożytnej Smyrny12.
Na podstawie tych badań archeologicznych zostały stworzone mapy miasta
z tego okresu.

. . . Czasy Lidyjskie i Perskie
W drugiej połowie VII wieku przed Chr., przebudowane i szybko rozwijające
się miasto zostało zaatakowane przez Lidyjczyków. Najpierw bezskutecznie
próbował je zdobyć król Gyges, bo Jonom udało się odeprzeć ataki. Dopiero
kolejny król Lidii, Alyattes III zdobył Smyrnę w roku 600 przed Chr.13 Wtedy to miasto zostało całkowicie zniszczone, król zburzył świątynię i domy
znajdujące się na płaskowyżu. Mieszkańcy zostali przesiedleni poza miasto.
Jednak już po kilkunastu latach nastąpił powrót i odbudowa zniszczonych
zabudowań. W 560 roku przed Chr. na tron Lidii wstąpił Krezus, ostatni
z dynastii Mermandów, który w trzynaście lat po objęciu władzy wszczął
wojnę z królem Persji Cyrusem Wielkim. W wyniku tych działań wojennych
w 545 roku przed Chr. Smyrna została zdobyta przez Persów i doszczętnie
zniszczona. Po tym zniszczeniu na długo nie odzyskała swojej świetności. Na
ponad dwieście lat, aż do czasów Aleksandra Wielkiego, zniknęła z map Azji
Mniejszej i stała się nic nieznaczącą wioską.

. . . Czasy Macedońskie
Zaraz po objęciu władzy nad Macedonią w 336 roku przed Chr. młody Aleksander wyruszył na podbój Anatolii, aby otworzyć sobie drogę do zdobycia
Persji. W 334 roku przed Chr. przybył do Sardes, które zajął praktycznie bez
walki, skąd udał się na Zachód, właśnie w okolice Smyrny. Legenda głosi, że
12 Tamże.
13 E. C. Blake G. Edmonds, Biblical sites in Turkey, s. 125.
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Aleksander pewnego popołudnia zasnął pod drzewem nieopodal sanktuarium Nemezyd. Kiedy spał, usłyszał głos bogiń mówiących, iż osoba, która
zbuduje na Wzgórzu Pagos miasto będzie siedmiokrotnie bardziej szczęśliwa.
Po obudzeniu władca zarządził budowę miasta14. Potwierdzeniem popularności tej legendy są monety z czasów Filipa Araba (244–249 po Chr.) z wyobrażeniem Aleksandra śpiącego pod drzewem oraz Nemezyd (fot. 12). Znajdują
się one w kolekcji von Aulock’a w Stambule15. Według historyka Strabona
miasto zostało zbudowane przez Antygona i rozbudowane przez Lizymacha.
Pomimo tego fundatorem miasta pozostaje Aleksander16.
Praktycznym powodem, dla którego miasto zostaje usytuowane na zboczach góry Pagos jest też to, że starożytne zabudowania Smyrny mogły pomieścić zaledwie kilka tysięcy mieszkańców, co nie pozwalało sprostać potrzebom zasiedlenia. Dlatego też ludność przeniosła się na szersze tereny Pagosu.
Lizymach zbudował na wzgórzu akropol a na nim fort pełniący rolę obronną, w miejscu obecnych ruin Kadifekale. W centralnym punkcie umieścił
świątynię ku czci bogiń Nemezyd obok tej ku czci boga Dionizosa. Odtąd co
roku odbywały się festiwale ku czci Dionizosa, na które zjeżdżali mieszkańcy
okolicznych miast17. W następnych latach mieszkańcy miasta zbudowali teatr
i Świątynię Zeusa oraz Kybele (matki wszystkich bogów Anatolii). Niestety
ani teatr, ani stadion nie zachowały się do naszych czasów. Natomiast z Aksamitnej Twierdzy pozostały ruiny przebudowy bizantyjskiej i osmańskiej.

. . . Czasy rzymskie
Około roku 230 przed Chr. Smyrna, jak większość miast zachodniej Azji
Mniejszej, weszła w skład państwa pergamońskiego, rządzonego przez dynastię Attalidów. Władcy ci z upodobaniem kierowali się ku Rzymowi, co
sprawiło, że miasta im podległe rozwijały się podobnie jak miasta rzymskie.
W 133 roku przed Chr. ostatni władca Attalos III przekazał w testamencie
wszystkie swoje dobra wraz z państwem Rzymowi, a większość miast obdarował wolnością na wzór greckich polis18. Do ich grona należała również
Smyrna. Wraz z Efezem stała się ona głównym portem Rzymu na drodze do
Azji. Ciekawy jest fakt, że kult cesarski w Azji Mniejszej miał swój początek
14
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właśnie w Smyrnie. To tu w roku 195 przed Chr. powstała pierwsza świątynia ku czci bogów Rzymu19. Miasto przeżywa wtedy okres swojej świetności.
Rzymianie chętnie spędzają czas wolny w Smyrnie odpoczywając nad zatoką
oraz w łaźniach termalnych. W mieście działała również szkoła medioplatońska z takimi sławnymi filozofami jak Teon czy Albinus20. Z tych czasów
pochodził również tzw. Homereion wzniesiony na cześć wyśmienitego poety
Homera, który prawdopodobnie urodził się i tworzył w Smyrnie. Po otrzymaniu przez Smyrnę neokorii od Hadriana (124 r. po Chr.), dzięki fundacji
cesarskiej i przy wydatnej pomocy bogatych obywateli miasta wzniesiono
także świątynię Hadriana, gimnazjon, założono forum zbożowe i zorganizowano igrzyska21. Niestety do obecnych czasów nie zachowało się nic z tych
budowli, brak jest również źródeł pisanych pozwalających na odtworzenie
miejsca ich lokalizacji.
Smyrna przeżywała swój rozkwit, aż do roku 178 po Chr. kiedy to miasto
zostało doszczętnie zniszczone w wyniku trzęsienia ziemi. Na szczęście przez
wielki sentyment Rzymian do tego miejsca, Marek Aureliusz przysłał pieniądze i ludzi co pozwoliło na odbudowę miasta22. Podczas wykopalisk prowadzonych przez Rudolfa Naumanna i Salahattina Kantara w latach 1932–1941
pod patronatem Tureckiego Stowarzyszenia Historycznego zostały odkryte
znaczne fragmenty rynku smyrneńskiego pochodzącego z czasów Marka Aureliusza. Cała agora miała 120 metrów szerokości i ok. 80 metrów długości.
Z każdej strony otoczona była przez hale kolumnowe o szerokości 17,5 m, podzielone w środku na trzy części przez dwa rzędy kolumnad. Dodatkowo pod
północną halą odkryto wspaniałą piwnicę ze zdobionym sklepieniem, która
zachowała się w bardzo dobrym stanie aż do obecnych czasów23. W czasach
rozkwitu cesarstwa bizantyjskiego Smyrna przeżywała swój wielki rozwój
gospodarczy, zwłaszcza jako drugi po Efezie port przeładunkowy. W drugiej
połowie V wieku została zaatakowana i podbita przez władcę Hunów Attylę
(437–453). W 673 r. Arabowie ponownie zaatakowali miasto jednak nie udało
się im go podbić. Dopiero po pokonaniu Cesarstwa Bizantyjskiego przez Turków Seldżuckich w 1071 r. Smyrna została zdobyta. Jednak nie na długo, ponieważ Turcy mieli władzę nad miastem zaledwie 20 lat, kiedy to Bizancjum
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ponownie zdobyło miasto. W wyniku wielkich zawirowań przez niemal trzy
wieki miasto przechodziło z rąk do rąk aż do czasów osmańskich.
Smyrna została oddana pod panowanie Rzymu jeszcze w czasach republikańskich, bo dopiero rok 27 przed Chr. czyli nadanie przez senat tytułu augustus, zarezerwowanego bogom, imperatorowi Oktawianowi stanowi początek
cesarstwa rzymskiego24. Za czasów Oktawiana Smyrna weszła w skład tzw.
koine, czyli związku miast o charakterze kultyczno-organizacyjnym. Z racji
lokalizacji trafiła do koine Azja ze stolicą w Pergamonie. W koine Azji było
150 przedstawicieli miast greckich tego regionu, którzy rozstrzygali spory lokalne, organizowali kult cesarski, wysyłali poselstwa do Rzymu oraz wnosili
skargi przeciwko namiestnikom25.
Smyrna pod względem władzy sądowniczej uzyskała, podobnie jak 12 innych miast, pewną niezależność stając się tzw. conventus, co dawało członkom
rady conventusu możliwość podejmowania decyzji w drobnych sprawach lokalnych, a także wspólnie z urzędnikami koinonu zajmowania się celebracjami kultu cesarskiego26.
Pomimo, iż miasto miało nadane prawa rzymskie, jego obywatele nie
otrzymywali obywatelstwa rzymskiego, wykluczając przyjezdnych z terenów
Cesarstwa oraz żołnierzy stacjonujących w Smyrnie. Związane to było z tym,
że praw obywatelskich Rzym udzielał niechętnie. W większości przypadków
przyznawano je miastom za wierność cesarstwu, protegowanym ważnych
osobistości oraz miejscowej arystokracji i ludziom kultury27. Dopiero w roku
212 po Chr. cesarz Karakalla nadał wszystkim mieszkańcom cesarstwa rzymskiego prawa obywatelskie28.
W Smyrnie obywatele posługiwali się wieloma językami. Oficjalnym była
greka, dzięki której wszystkie dokumenty mogły być odczytywane na terenie
Azji Mniejszej i na terenach basenu Morza Śródziemnego. Diaspora żydowska
dodatkowo posługiwała się aramejskim, językiem swoich przodków29.

. . . Życie społeczne i religijne w czasach rzymskich
Życie codzienne mieszkańców Smyrny w tym okresie nie odznaczało się niczym szczególnym w odniesieniu do reszty miast Azji Mniejszej znajdują24
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cych się pod panowaniem Rzymu. Mężczyźni w zdecydowanej większości
zajmowali się różnego rodzaju rzemiosłem oraz handlem międzynarodowym,
co umożliwiał wielki port przeładunkowy. Związane z tym było zrzeszanie
się w cechy rzemieślnicze. Każdy z cechów miał swoje bóstwo opiekuńcze,
któremu składał ofiary w dniu jego święta. W ten sposób pracownicy chcieli
zapewnić sobie dobrobyt na kolejne miesiące pracy. Kobiety z kolei dbały
o dom i wychowanie najmłodszych dzieci oraz nauczenie córek prac domowych (tkactwa, przędzenia, szycia)30. Chłopcy po ukończeniu 7 roku życia
byli oddawani pod wyłączną opiekę ojców, który w miarę zamożności, posyłał
synów do szkoły, tzw. gimnazjonu, aby tam odebrali solidne wykształcenie31.
Rozrywki, jakim oddawali się mieszkańcy miasta były dokładnym odzwierciedleniem tych w Rzymie. Smyrneńczycy z lubością korzystali z łaźni, chodzili
na spektakle teatralne, brali udział w festiwalach i ucztach ku czci bóstw oraz
samego cezara, a także korzystali z domów publicznych i winiarni32.
Wierzenia Smyrneńczyków to zlepek wierzeń starożytnej Grecji i Rzymu. Do najważniejszych bóstw, których kult zajmował szczególne miejsce
należą: Kybele (bogini-matka), Zeus (bóg nieba i ziemi), Nemesis (bogini
sprawiedliwości i przeznaczenia), Dionisos (bóg urodzaju i winorośli) oraz
Atena (bogini mądrości i sztuki)33. W okresie cesarstwa na plan pierwszy
wysunął się kult cesarski, zapoczątkowany przez Oktawiana Augusta w 27
roku przed Chrystusem34. Smyrna uzyskuje przywilej wzniesienia świątyni
na cześć Tyberiusza, Liwii i Geniuszu Senatu w roku 26 po Chr., zatem otrzymuje przywilej neokorii w podziękowaniu za pomoc w walce z Seleucydami
oraz wierność Rzymowi. Drugą neokorię otrzymała w 84 r. od Domicjana
a trzecią w 124 r. od Hadriana35.

. . . Imperium Osmańskie
Władca imperium osmańskiego, Mehmed I przyłączył Smyrnę do własnego kraju w roku 1411 i zmienił nazwę na Izmir36. Dla rozwoju miasta duże
znaczenie miał rok 1535, kiedy to Sulejman Wspaniały podpisał historycz30 L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa
1983, s. 259.
31 J. A. Ostrowski, Między Bosforem a Eufratem, Wrocław 2005, s. 113.
32 J. Kim, Seven Churches in Asia Minor, Turcja 1999, s. 63.
33 C. Estin, H. Laporte, O mitologii Greków i Rzymian, 1995, s. 223.
34 J. Kim, Seven Churches in Asia Minor, Turcja 1999, s. 63.
35 E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy, Warszawa 1999, s. 113.
36 J. Kim, Seven Churches in Asia Minor, Turcja 1999, s. 63.
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ny traktat handlowy z królem Francji, Franciszkiem I. Na jego mocy kupcy
z całego świata mieli pozwolenie na zamieszkanie na terenach należących
do sułtana. To sprawiło, że Izmir stał się najbardziej nowoczesnym miastem
Turcji — wielonarodowościowym konglomeratem. Przyczyniło się to także
do rozwoju infrastruktury miasta, ponieważ jego ulice i budynki budowano
w stylu miast europejskich. W ten sposób nastał dla miasta okres pięciu wieków względnego spokoju, nie licząc dwóch potężnych trzęsień ziemi w 1688
r. i 1778 r., który trwał aż do czasów I wojny światowej37.

. . . Republika Turecka
Imperium osmańskie poniosło dotkliwą klęskę w czasie I wojny światowej,
a nad miastem zarząd przejęła Grecja, która podjęła próbę ekspansji w głąb
lądu. W odpowiedzi na nią wojska tureckie pod wodzą Ataturka zdobyły
miasto 9 listopada 1922 r., i choć państwo tureckie zostało proklamowane
jako świeckie, wkroczenie wojsk nosiło wszelkie znamiona świętej wojny
muzułmańskiej. W ciągu trzech dni armia turecka mordowała i plądrowała,
w wyniku czego zginęło ok. 100 000 chrześcijan greckich, Ormian i Żydów,
a 70% miasta doszczętnie spłonęło. Na podstawie traktatu z Lozanny z 1923r.
miasto zostało ponownie przyznane Republice Tureckiej i nastąpiła wymiana
ludności, dlatego też obecnie Izmir zamieszkują głównie Turcy. Te wydarzenia sprawiły, że obecny Izmir nosi wszelkie znamiona nowoczesnego miasta,
gdyż musiało ono zostać w całości odbudowane.

. . Chrześcijaństwo w Smyrnie
. . . Czasy apostolskie
Na tle tak zarysowanej historii miasta Smyrny nasuwa się pytanie: jak wyglądała historia Kościoła smyrneńskiego? Jak podaje wielu autorów, początki
Kościoła smyrneńskiego należy wiązać z postaciami św. Pawła oraz św. Jana38.
Biorąc pod uwagę, że odległość między Efezem a Smyrną wynosi zaledwie
80 km jest wielce prawdopodobne, iż mieszkańcy tego miasta uczestniczyli
w nauczaniu św. Pawła i to oni przynieśli ową naukę do miasta oraz założyli
Kościół. Wiemy, że na terenie Smyrny była spora diaspora żydowska, która
37 E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy, Warszawa 1999, s. 110.
38 R. Tkacz, Listy do siedmiu kościołów. Studium egzegetyczno-historyczne, Warszawa
2003, s. 139.
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mocno przeciwstawiała się nowemu trendowi, jaki przynosiła ze sobą wspólnota chrześcijańska. Pierwszym biskupem Kościoła był Strataes, następnie
Bucolus, Polycarp, Ireniusz, Papiriusz, Cameriusz i Eumon. To w czasach
Bucolusa św. Jan kieruje swój list do Kościoła w Smyrnie. Tertulian stwierdza,
że Kościół smyrneński, jako drugi po Rzymie Kościół lokalny może wykazać się sukcesją swoich biskupów od Apostołów (Polikarp został mianowany
przez św. Jana jako jego uczeń).
Już na początku II wieku Kościół smyrneński jest uformowany, czego dowodzą słowa Ignacego skierowane w liście do tej wspólnoty: „Wszyscy idźcie
za biskupem, jak Jezus za Ojcem i za waszymi kapłanami, jak za Apostołami
a diakonów poważajcie jak przykazania Boże”39. Wspólnota gromadziła się na
modlitwie i Eucharystii sprawowanej przez biskupa lub osobę przez niego wyznaczoną. Spośród innych grup religijnych odznaczała się ona przede wszystkim: dbałością o chorych i ubogich, szacunkiem do każdego człowieka bez
względu na stan majątkowy i sytuację społeczną oraz miłością wobec siebie40.
Życie wspólnoty chrześcijańskiej w Smyrnie nie należało do łatwych.
Mieszkańcy miasta słynęli z prowadzenia rozrywkowego stylu życia, pełnego wina i pięknych kobiet. Lubili oddawać się zabiegom w łaźniach i chętnie
składali ofiary czy to bóstwom czy cezarowi. Wszystkie te wydarzenia nie
przystawały do nowej religii, jaką było chrześcijaństwo. Zasady, jakimi kierowali się przedstawiciele tej wspólnoty odczytywano jako zagrożenie mogące
doprowadzić do dużego ubytku w skarbcu miejskim. Dlatego też gubernator
postanowił pozbyć się niewygodnych mieszkańców i każdy chrześcijanin,
który ujawnił się ze swoją wiarą, nie wyrzekł się jej i nie złożył ofiary ku czci
cezara, ginął na stadionie miejskim jako przestroga dla innych41.
Problemem dla chrześcijan była również możliwość utrzymania rodziny.
Żaden uczeń Chrystusa poważnie traktujący swoją wiarę nie mógł pracować
jako rzemieślnik jakimkolwiek zawodzie. Związane to było ze zrzeszaniem
się w tzw. cechy rzemieślnicze. Były to stowarzyszenia, które dbały o swoich członków, aby mieli klientów na swoją pracę, kontrolując i jednocześnie
zabiegając o dobrą jakość wyrabianych przez nich dóbr lub świadczonych
usług. Niestety wiązało się to ze składaniem ofiar bóstwom, które opiekowały
się poszczególnymi cechami. To bezpośrednio kłóciło się z zasadami życia
chrześcijańskiego, w którym nie tolerowano składania ofiar jakimkolwiek
39 Ignacy Antiocheński, Do Kościoła w Smyrnie, [w:] M. Starowieyski, Pierwsi świadkowie. Pisma ojców apostolskich, Kraków 1998, s. 138.
40 M. Cary, H. Hayes-Scullard, Dzieje Rzymu, Warszawa 1992, s. 286.
41 J. Kim, Seven Churches in Asia Minor, Turcja 1999, s. 65.
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bóstwom poza Jedynym Bogiem. O tej sytuacji pisze Ignacy Antiocheński
w liście do Polikarpa: „Unikaj rzemiosł nieuczciwych, a nawet wygłoś przeciw nim homilię”42.
Kolejnym problemem młodego Kościoła smyrneńskiego, jak i wielu innych
Kościołów Azji Mniejszej, jest fakt traktowania wszystkich ludzi jednakowo, czy to bogatych czy biednych, kobiety czy mężczyzn, niewolników czy
wolnych43. Ówczesny świat nie mógł pozwolić sobie na zniesienie niewolnictwa, dlatego też chrześcijańska idea braterstwa mogła być groźna w swoich
podstawach. Jest jeszcze jedna kwestia nieodzownie związana z problemem
niewolnictwa, o której pisze Ignacy Antiocheński do Polikarpa. Otóż często
zdarzało się, że niewolnik nawracał się na wiarę w Jezusa po to tylko, by
wspólnota wykupiła go od jego pana44. Dlatego też często takich niewolników
wykluczano z gminy chrześcijańskiej, jako nienawróconych i przywiązanych
do swoich pragnień.
Patrząc na historię kościoła smyrneńskiego okresu apostolskiego należy
wymienić dwie kluczowe postacie dla życia i działalności wspólnoty: św. Jan
Ewangelista oraz Polikarp Męczennik.
Jan Apostoł urodził się w Betsaidzie ok. 10 r. po Chr. w rodzinie żydowskiej
(ojciec Zebedeusz, matka Salome). Wraz z bratem św. Jakubem, św. Piotrem
i św. Andrzejem został, jako jeden z pierwszych, powołany przez Jezusa w czasie pracy nad połowem ryb nad Jeziorem Galilejskim. Należał do uprzywilejowanej grupy uczniów Pana, dlatego brał udział w takich wydarzeniach,
jak: wskrzeszenie córki Jaira, przemienienie Jezusa i modlitwa w Ogrojcu. Po
śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa św. Jan nauczał w Jerozolimie. Po Zesłaniu Ducha Świętego bardzo często występuje w towarzystwie Piotra, co może
świadczyć o byciu przez niego jednym z filarów rodzącego się Kościoła, co
potwierdza św. Paweł w liście do Galatów (Ga 2, 9). W czasie wybuchu powstania żydowskiego Jan schronił się w mieście Puelii w Zajordanii. Następnie po
roku 70 po Chr. udał się do Efezu, gdzie mieszkał aż do momentu zesłania
go na wyspę Patmos przez cesarza Domicjana. Po śmierci monarchy w 96
roku po Chr. Jan wrócił do Efezu, gdzie zmarł ok. roku 100, jak podają św.
Ireneusz i Polikrates, biskup Efezu. Pomimo iż w żadnych źródłach nie ma
wzmianki o obecności bezpośredniej apostoła Jana w Smyrnie, jego wpływ
na rodzącą się wspólnotę w owym mieście jest niezaprzeczalny, chociażby ze

42 Ignacy Antiocheński, Do Kościoła w Smyrnie…, dz. cyt., s. 141.
43 M. Cary, H. Hayes Scullard, Dzieje Rzymu, Warszawa 1992, s. 286.
44 Ignacy Antiocheński, Do Kościoła w Smyrnie…, dz. cyt., s. 138.

74

względu na fakt, że Jan mianował biskupów dla tej wspólnoty i uczył wiary
posługujących w tym kościele.
Polikarp urodził się w Smyrnie ok. 70 r. w greckiej rodzinie chrześcijańskiej, o czym świadczy chrzest w wieku dziecięcym, którym sam chwali się
przed prokonsulem w czasie przesłuchań. Był uczniem św. Jana Apostoła, który trzydziestoletniego Polikarpa mianował biskupem Smyrny45. O dalszych
poczynaniach młodego przywódcy Kościoła nic nie wiemy aż do czasów,
kiedy zostaje pojmany i męczeńsko zabity przez Heroda. O jego nauczaniu
możemy dowiedzieć się z listów Ireneusza z Lyonu, który był jego uczniem.
O swoim mistrzu pisze on tak: „zgodnie z Pismem opowiadał, co przejął
od świadków naocznych Słowa Żywota”46. Mając 86 lat Polikarp zginął jako
dwunasty męczennik za wiarę w Smyrnie47. Sam Polikarp nie narażał się
specjalnie na męczeństwo, wręcz przeciwnie uciekał od niego dopóki mógł
nie przysparzając kłopotów swoim współwyznawcom. Po pojmaniu Polikarp
został postawiony przed prokonsulem Stacjuszem Kwadratusem. Ten prosił
go, aby wyparł się swojej wiary, przeklął Chrystusa i oddał cześć cezarowi. Na
wyraźny sprzeciw Polikarpa prokonsul straszył go najpierw dzikimi bestiami,
następnie ogniem. Święty mąż wiedział, że zginie w ogniu, gdyż przed pojmaniem przyśniła mu się płonąca poduszka. Po ogłoszeniu przez posłannika
prokonsula na stadionie w Smyrnie informacji o przyznaniu się Polikarpa do
bycia chrześcijaninem tłum w większości złożony z pogan i Żydów zaczął wykrzykiwać, że „to burzyciel naszych bogów, który uczy by nie składano ofiar
i nie kłaniano się im”48. Pomimo, iż stos, na którym biskupa postawiono, został podpalony, Polikarpowi nic się nie stało a z ognia unosił się piękny zapach
kadzideł. Z tego powodu święty mąż został przebity mieczem, a jego ciało
po śmierci zostało spalone. Kości oraz prochy biskupa zostały zebrane przez
jego współbraci w wierze i złożone w stosownym miejscu. Jak napisał autor
Męczeństwa: „tam też, jeśli to będzie możliwe, pozwoli nam Pan spotkać się
razem w weselu i radości, aby obchodzić rocznicę męczeństwa Polikarpa”49.
Jest to pierwsze świadectwo kultu męczenników w pierwotnym kościele. Od
dnia swojej męczeńskiej śmierci, tj. od 22 lutego 156 roku Polikarp stał się
głównym patronem kościoła smyrneńskiego, który starał się zachowywać
jego nauki, a poprzez to również nauki samego Jezusa Chrystusa.
45
46
47
48
49

M. Starowieyski, Pierwsi świadkowie. Pisma ojców apostolskich, Kraków 1998, s. 151.
Por. Tamże, s. 151.
Por. Tamże, s. 169.
Por. Tamże, s. 167.
Por. Tamże, s. 168.
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. . . Czasy poapostolskie
W czasach panowania Cesarza Decjusza (249–251) starszy Kościoła smyrneńskiego Pioniusz został aresztowany w rocznicę śmierci Polikarpa. Podobnie
jak jego poprzednik został umęczony za odmowę złożenia ofiary bóstwom
rzymskim. Kolejne lata nie pozostawiły żadnej informacji na temat historii
kościoła. Wiemy, że na sobór w Nicei przybywa biskup Smyrny Eutyches. Historycy Sokrates i Sozomen, świeccy kontynuatorzy dzieła Euzebiusza z Cezarei Historii kościelnej, napisali, że grupa Macedonian wybrała się na spotkanie
z biskupem Smyrny w sprawie ich negowania boskości Ducha Świętego. Sam
Euzebiusz nie pozostawił nam żadnych informacji na temat kościoła w Smyrnie, ani nie wymienił żadnego biskupa tego miasta, co według historyków
może oznaczać marginalizację chrześcijaństwa na tym terenie50. Posiadamy
jednakże spis następujących po sobie biskupów Smyrny: Iddia (431), Aiterico
(451), Fozio (518) i Caloas (536)51. W czasach Imperium Bizantyjskiego, kiedy
wyraźnie wzrosła liczba wyznawców chrześcijaństwa, najważniejsze arcybiskupstwo było właśnie w Smyrnie.

. . . Czasy współczesne
Obecna archidiecezja izmirska została założona 18 marca 1818 r. przez papieża
Piusa VII jako bezpośrednio podległa Stolicy Apostolskiej. Siedziba biskupów
znajduje się w Katedrze św. Jana Apostoła w Izmirze.
W roku 1906, podczas spisu ludności okazało się, że w mieście mieszka
135 tysięcy prawosławnych, 115 tysięcy katolików, 92 tysiące muzułmanów,
25 tysięcy Żydów i 3 tysiące wyznawców innych religii52.
W roku 1922, podczas masakry dokonanej przez wojska Ataturka zginęło
ok. 100 000 wiernych. Kolejnych 150000 w roku 1923 wyemigrowało w ramach
wymian ludności na teren obecnej Grecji, przez co liczba wyznawców chrześcijańskich spadła do niewiele ponad 2000 wiernych.
W roku 2006 podczas badań statystycznych okazało się, że w archidiecezji
jest zaledwie 1950 wiernych wyznania katolickiego. Liczy ona dziesięć parafii,
na terenie, których pracuje trzynastu kapłanów: jeden diecezjalny i dwunastu
zakonników.

50 J. Danielou, H. Marrou, Historia Kościoła, t. 1, Warszawa 1986, s. 172.
51 A. Dalbesio, F. Aliani, Turchia. I luoghi delle origini Cristiane, Parma 1987, s. 303.
52 J. Kim, Seven Churches in Asia Minor, Turcja 1999, s. 78.
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. Egzegeza Listu do Kościoła w Smyrnie
. . Tekst
GNT Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ
ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν· οἶδά σου τὴν θλῖψιν καὶ τὴν πτωχείαν,
ἀλλὰ πλούσιος εἶ, καὶ τὴν βλασφημίαν ἐκ τῶν λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι
ἑαυτοὺς καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ σατανᾶ. μηδὲν φοβοῦ ἃ μέλλεις
πάσχειν. ἰδοὺ μέλλει βάλλειν ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε
καὶ ἕξετε θλῖψιν ἡμερῶν δέκα. γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν
στέφανον τῆς ζωῆς. Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.
Ὁ νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου.
BTP Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz: To mówi Pierwszy i Ostatni, który był
martwy, a ożył: Znam twój ucisk i ubóstwo — ale ty jesteś bogaty — i obelgę
[rzuconą] przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana. Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma
niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście zostali poddani próbie,
a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam
ci wieniec życia. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.
Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody.

. . Struktura tekstu
Crivellaro zaproponował podział listu na trzy komponenty w zależności od
tonu wypowiedzi Chrystusa. I tak całość została usystematyzowana w następujące po sobie części:
1. Wystąpienie Jezusa z pewnymi atrybutami.
2. Rachunek sumienia kościoła poprzez osąd i zachętę do działania.
3. Przyrzeczenie życia wiecznego53.
W literaturze można również spotkać strukturę retoryczno-treściową:
1. Adres: „Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz”.
2. Autoprezentacja Chrystusa: „to mówi Pierwszy i Ostatni, który był
martwy, a ożył”.

53 Por. P. Crivellaro, Dzieje Apostolskie oraz Listy i Apokalipsa. O początkach Kościoła,
Paryż 1984, s. 393.
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3. Osąd nad Kościołem: „Znam twój ucisk i ubóstwo — ale ty jesteś bogaty — i obelgę [rzuconą] przez tych, co samych siebie zowią Żydami,
a nie są nimi, lecz synagogą szatana.
4. Wezwanie szczegółowe: „Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał”.
5. Wezwanie ogólne: „Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do
Kościołów”.
6. Obietnica dla zwycięzcy: „Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody”54.
A. Jankowski podaje jeszcze inny, formalny schemat listu, jednocześnie
zwracając uwagę na fakt, że w porównaniu z klasycznym listem starożytnym,
mającym zaledwie trzy niezmienne składniki: inscriptio, corpus epistulae
i conclusio, listy apokaliptyczne są znacznie bardziej rozbudowane. I tak:
1. Inscriptio składa się z dwóch elementów:
– apostrofa Chrystusa do Jana podająca adresata: „Aniołowi Kościoła
w Smyrnie napisz”;
– formuła wstępna: „mówi Pierwszy i Ostatni, który był martwy,
a ożył”.
2. Corpus epistulae zawierające trzy części:
– Formuła — stwierdzenie: „Znam twój ucisk i ubóstwo”;
– Ocena postępowania: „Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał”;
– Zachęta: „Bądź wierny aż do śmierci”.
3. Conclusio mającą dwa elementy:
– Formuła stała: „Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do
Kościołów”;
– Zapowiedź nagrody: „Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody”55.
Biorąc pod uwagę przestawione rozwiązania dotyczące struktury listu należy skonkludować, iż występowanie niezmiennych elementów nadaje tekstowi hieratyczną stylizację, pełną podniosłości i jednocześnie starającą się po
części ukryć indywidualność ludzkiego autora listów.

54 Tą strukturę, ze zamianą kolejności 5 i 6 punktu zaproponował: U. Vanni, La struttura letteraria dell’Apocalisse, Brescia 1980, s. 302–304.
55 Tą strukturę zaproponował: A. Jankowski, Aktualność apokaliptycznych listów do
siedmiu Kościołów, RBL 12 (1959) s. 261–263.
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. . Adres (Ap , a)
Tekst
GNT Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον
BTP Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz

Znaczenie terminów
ἄγγελος, ου, ὁ — posłaniec, anioł, poseł, wysłannik Boga, zwiastun, strażnik, sługa56
ἐκκλησία, ας, ἡ — wspólnota, społeczność, zgromadzenie chrześcijan57
Σμύρνα, ης, ἡ — Smyrna, mirra58
γράφω — pisać59

Egzegeza
Forma gramatyczna użyta w tym zdaniu zwraca jednoznacznie uwagę na
adresata listu. Słowo anioł stoi w dativie, co oznacza, że właśnie to on jest
tym, do kogo pisze autor. Dookreśleniem osoby jest rzeczownik ἐκκλησίας,
również stojący w dativie, co pozwala wnioskować, że jest to wysłannik jakiejś
wspólnoty, zgromadzenia. Bynajmniej nie jest to jakaś anonimowa grupa,
o czym informuje nas nazwa miejscowości: ἐν Σμύρνῃ, znajdująca się w środku zwrotu. Należy więc sądzić, że chodzi o anioła zgromadzenia miasta Smyrny. Nasuwa się pytanie, kim jest ów tajemniczy anioł? Patrząc na dosłowne
tłumaczenie tekstu, można by sądzić, że chodzi o przedstawiciela Kościoła
w Smyrnie, który przybędzie do uwięzionego na wyspie Patmos Jana, aby
odebrać list, a którego Jan ujrzał w widzeniu60. Hipoteza związana z sytuacją
historyczno-kulturową głosi, że ów poseł to nikt inny jak tylko lektor wspólnot, któremu w żydowskiej synagodze odpowiada urząd „posłańca”. Według
tradycji synagogalnej, jeżeli odczytujący tekst pomyli się, cała wspólnota odpowiada przed Bogiem za owy błąd, gdyż jest on jakby ich przedstawicielem61. Nowsze badania przyniosły jeszcze inne rozwiązanie, może chodzić
56
57
58
59
60
61

Abramowiczówna, t. 1, s. 8; Popowski, s. 4; Strong, s. 6.
Abramowiczówna, t. 2, s. 64; Popowski, s. 183; Strong, s. 239.
Abramowiczówna, t. 4, s. 77; Popowski, s. 559.
Abramowiczówna, t. 1, s. 481; Popowski, s. 114.
Por. E. Ehrlich, Apokalipsa. Księga Pocieszenia, Poznań 1996, s. 35.
Por. C. S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, Warszawa 2010, s. 28.
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o „anioła-stróża” Kościoła62. Najbardziej jednak dojrzałym wydaje się wyjaśnienie przedstawione przez E. B. Allo: „anioł kościoła to uosobiony duch
danej gminy, wcielony w osobie jej biskupa jako widomego przedstawiciela
tej żywej, organicznej jedności”63.
Słowo γράψον jest formą rozkazującą czasu przeszłego prostego w stronie
czynnej. Liczba i rodzaj wskazuje na bezpośredni nakaz skierowany do jakiejś
osoby. Z samej treści listu nie wynika, kto ma ów tekst zredagować. Trzeba
cofnąć się do Ap 1, 11, kiedy to ponaglenie pojawia się po raz pierwszy.
ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις (Ap 1, 11).
(„Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom”). Słowa te wypowiada tajemniczy głos do Jana, kiedy on przebywa na wygnaniu, jak sam pisze
z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Odnosi się to, jak wiadomo do
zesłania Jana na wyspę Patmos z Efezu za rządów cesarza Domicjana. Jak się
później można dowiedzieć z wizji Jana, głos mówiący pochodzi od samego
Chrystusa Uwielbionego, który uspokaja przestraszonego apostoła i ponawia
nakaz spisania tego, co widzi, co jest, a następnie, co stać się musi.

. . Autoprezentacja Chrystusa (Ap , b)
Tekst
GNT Τάδε λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν·
BTP To mówi Pierwszy i Ostatni, który był martwy, a ożył:

Znaczenie terminów
λέγω — mówić, wypowiadać64
πρῶτος, η, ον — pierwszy65
ἔσχατος, η, ον — ostatni, ostateczny66
γίνομαι — stać się, pojawiać się, rodzić; a także jako substytut εἰμί: być,
okazywać się67
νεκρός, ά, όν — umarły, zmarły, martwy68
62
63
64
65
66
67
68

Por. E. Ehrlich, Apokalipsa. Księga pocieszenia, Poznań 1996, s. 35.
E. B. Allo, Saint Jean. L’Apocalypse, Paris 1933, s. 28.
Abramowiczówna, t. 3, s. 18; Popowski, s. 359–365.
Abramowiczówna, t. 3, s. 755; Popowski, s. 538–539.
Abramowiczówna, t. 2, s. 5; Popowski, s. 236.
Abramowiczówna, t. 1, s. 465; Popowski, s. 108–110; Strong, s. 160n.
Abramowiczówna, t. 3, s. 195; Popowski, s. 408.
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ζάω w kontrakcji ζῶ — ożyć, żyć znowu, żyć, oddychać, cieszyć się życiem69

Egzegeza
Druga część wersetu ósmego rozpoczyna się od zwrotu zapowiadającego autoprezentację mówcy. Czasownik λέγει jest wyrażony w trzeciej osobie liczby
pojedynczej, zatem wskazuje na jakiegoś autora mówiącego w swoim imieniu. W dalszej części ujawniają się cechy owego mówcy. Przymiotniki πρῶτος
i ἔσχατος stoją na równi i wskazują na kogoś będącego uprzednim wobec wszelkiego stworzenia oraz ostatnim, czy wręcz ostatecznym w stosunku do innych
podmiotów. W całej Apokalipsie św. Jan owego zwrotu używa w odniesieniu
do Chrystusa (por. Ap 1, 17; 22, 13), a przenosi je najprawdopodobniej z księgi
Izajasza (Iz 41, 4; 44, 6; 48, 12)70, gdzie tożsamy zwrot użyty został jako samookreślenie Jahwe. Zwrot ten był wykorzystywany jako podkreślenie wiecznego
istnienia i absolutnej władzy jedynego, prawdziwego Boga nad wszystkim. Co
więcej, ów zwrot nie określa Jezusa jako drugiego Boga, lecz umieszcza Go
w „bycie” jedynego Boga Izraela71. Pewnym dookreśleniem osoby mówiącej jest
zwrot: ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν. Słowo γίνομαι użyte jest w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasu przeszłego dokonanego i tłumaczy się przez „był”.
Dopełnieniem tego zwrotu jest stojący w rodzaju męskim przymiotnik νεκρός,
oznaczający umarłego. Spójnik καί w tym przypadku oznacza przeciwstawienie
części następującej w stosunku do poprzedzającej. Czasownik ἔζησεν, podobnie jak ἐγένετο jest użyty w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasu przeszłego
dokonanego, a tłumaczony jako: „ożył”. Wyrażenie to jest zapewne powtórzeniem z prologu Ap 1, 18: καὶ ὁ ζῶν, καὶ ἐγενόμην νεκρὸς καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων (żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki
wieków). Podobne wyrażenie możemy spotkać w Ewangelii Łukasza, w przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15, 32): ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν
καὶ ἔζησεν, καὶ ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη (ten brat twój był umarły, a znów ożył,
zaginął, a odnalazł się). Ten zwrot w odniesieniu do Jezusa wskazuje nie tylko
na zmartwychwstanie jako na zwycięstwo nad śmiercią i złem, lecz także na całość misterium paschalnego, a więc na mękę oraz skonanie na krzyżu. Ramsay
uważa, że użycie tego akurat zwrotu nie jest przypadkowe. Według niego Smyr69 Abramowiczówna, t. 2, s. 400; Popowski, s. 256; Strong, s. 332n.
70 Faktem jest, iż w Septuagincie nie użyto na określenie Boga „ostatni” słowa greckiego
ἔσχατος. Prawdopodobnie jest to spowodowane brakiem pojęcia kresu w historii, a co
za tym idzie Boga jako „Ostatniego” prowadzącego do celu, jakim jest zbawienie.
71 D. Kotecki, Bądź wierny aż do śmierci, VV Nr 11 (2007), s. 165.
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neńczycy widzieli uderzające podobieństwo między wyrażeniem „był umarły,
a ożył” a historią własnego miasta, tylekroć burzonego i plądrowanego a następnie odbudowywanego72. Zwraca się również uwagę na fakt, iż wspólnota
smyrneńska często była narażona na aresztowania, co w konsekwencji prowadziło do skazania i śmierci, dlatego też umierający i zmartwychwstały Chrystus
jest dla nich wzorem i pokrzepieniem w wyznawaniu wiary73. Ciekawym może
być również fakt, na jaki zwrócił uwagę Aune. Mianowicie czasownik ζάω poza
przytoczonymi powyżej fragmentami (Ap 1, 18; 2, 8) nie występuje na określenie
zmartwychwstania Jezusa. Co więcej autor apokalipsy nie posługuje się zwyczajowymi czasownikami, które na określenie powstania z martwych używają
inni autorzy Nowego Testamentu (ἐγείρω, ἀνίστημι)74. W Apokalipsie jeszcze
raz zostaje użyty czasownik ζάω na określenie zmartwychwstania, lecz tym razem ludzi w wersecie Ap 20, 4b: καὶ ἔζησαν καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ Χριστοῦ
χίλια ἔτη (i ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem). Owo ożyli odnosi się
do męczenników, którzy oddali swoje życie dla świadectwa Jezusowego i nie
oddali nigdy pokłonu szatanowi, nie przyjęli jego znamion.

. . Osąd nad Kościołem (Ap , )
Tekst
GNT οἶδά σου τὴν θλῖψιν καὶ τὴν πτωχείαν, ἀλλὰ πλούσιος εἶ, καὶ τὴν βλασφημίαν
ἐκ τῶν λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτοὺς καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ
σατανᾶ.
BTP Znam twój ucisk i ubóstwo — ale ty jesteś bogaty — i obelgę [rzuconą] przez
tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana.

Znaczenie terminów
οἶδα — znać kogoś, coś75
σύ — ty76
θλῖψις, εως, ἡ — ucisk, utrapienie, udręka77
72 W. M. Ramsay, Listy do siedmiu Kościołów, s. 251–252.
73 A. Y. Collins, Apokalipsa Świętego Jana [w:] R. E. Brown, J. A. Fotzyer, R. E. Murphy
(red.), Katolicki komentarz biblijny, Warszawa 2001, s. 1550.
74 Por. Mk 16, 6, Łk 24, 6; D. E. Aune, Revelation 1–5, s.161.
75 Abramowiczówna, t. 2, s. 28; Popowski, s. 420–421.
76 Abramowiczówna, t. 4, s. 125; Popowski, s. 567–570.
77 Abramowiczówna, t. 2, s. 464; Popowski, s. 282.
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πτωχεία, ας, ἡ — bycie ubogim, ubóstwo niedostatek78
ἀλλά — lecz, ale79
πλούσιος, ία, ιον — zamożny, bogaty w coś80
εἰμί — być81
βλασφημία, ας, ἡ — bluźnierstwo, przekleństwo, znieważanie, obelga82
ἐκ; przed samogłoską ἐξ — spośród83
λέγω — mówić powiedzieć rzec mówić coś o czymś84
Ἰουδαία, ας, ἡ — Judejczycy, Żydzi w sensie przynależności etnicznej bądź
religijnej85
ἑαυτοῦ, ῆς, οῦ — oni sami86
συναγωγή, ῆς, ἡ — miejsce zebrań, zgromadzeń; synagoga, zebranie, zgromadzenie87
σατάν, ὁ — przeciwnik, przeciwnik Boga i wszystkiego, co Boże88

Egzegeza
Werset 9 rozpoczyna się od słowa οἶδα, stojącego w formie oznajmującej czasu
przeszłego dokonanego w stronie czynnej, w liczbie pojedynczej, tłumaczonego jako „znam”. Nasuwa się pytanie: kto zna i kogo oraz jak? Odpowiedzi
należy poszukiwać w samym tekście. Patrząc na werset 8 jasnym staje się,
że to sam Jezus Chrystus zna swój kościół. Jest to znajomość dogłębna, pełna, wynikająca z troski o wspólnotę89. Wiedza ta dotyczyła sytuacji ucisku
(θλῖψις) i ubóstwa (πτωχεία). Słowo θλῖψις w Nowym Testamencie użyte jest
24-krotnie, w kilku kontekstach. Apostoł Paweł pisze w Liście do Kolosan
o ucisku przeżywanym w sensie współcierpienia członków cierpiącego Kościoła (Kol 1, 24): Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασιν ὑπὲρ ὑμῶν καὶ ἀνταναπληρῶ
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Abramowiczówna, t. 3, s. 761; Popowski, s. 539–540.
Abramowiczówna, t. 1, s. 90; Popowski, s. 23.
Abramowiczówna, t. 3, s. 561; Popowski, s. 501.
Abramowiczówna, t. 2, s. 35; Popowski, s. 161–169.
Abramowiczówna, t. 1, s. 428; Popowski, s. 97.
Abramowiczówna, t. 2, s. 49; Popowski, s. 176–178.
Abramowiczówna t. 3, s. 18; Popowski, s. 359–365.
Abramowiczówna, t. 2, s. 504; Popowski, s. 299.
Abramowiczówna, t. 2, s. 6; Popowski, s. 150.
Abramowiczówna, t. 4, s. 179; Popowski, s. 580.
Abramowiczówna, t. 4, s. 37; Popowski, s. 551.
Jak napisał D. Kotecki nie zostaje w tym tekście użyty czasownik γινώσκω, który
sugeruje mniejszy zakres przedmiotu znajomości, jak w Ewangelii Jana 21, 17: „Panie
Ty wiesz (οἶδας) wszystko, Ty wiesz (γινώσκεις), że Cię kocham”.
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τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί μου ὑπὲρ τοῦ σώματος
αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία (Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej
strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała,
którym jest Kościół).
Ucisk wiąże się również z eschatologiczną naturą czasów, co widać we
fragmencie Ewangelii św. Marka (Mk 13, 19): ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι
θλῖψις οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως ἣν ἔκτισεν ὁ θεὸς ἕως τοῦ
νῦν καὶ οὐ μὴ γένηται (Albowiem dni owe będą czasem ucisku, jakiego nie
było od początku stworzenia Bożego aż dotąd i nigdy nie będzie).
Natomiast Św. Jan pisze o ucisku w sensie dosłownym, jako wynik chrześcijańskiego życia w świecie (J 16, 33): ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην
ἔχητε. ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔχετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον
(To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie
ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat).
W Apokalipsie słowo ucisk pada pięciokrotnie (Ap 1, 9; 2, 9.10.22; 7, 14).
Wszystkie one wskazują na cierpienie i trudności o charakterze zewnętrznym, które pochodzą od środowiska, w którym żyją wyznawcy Chrystusa90.
Kontekstem owego cierpienia jest walka pomiędzy Bogiem a szatanem, siłami
dobra i zła (Ap 1, 9): Ἐγὼ Ἰωάννης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ συγκοινωνὸς ἐν τῇ
θλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν Ἰησοῦ, (Jan, wasz brat i współuczestnik
w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie). Mogą jednak owe trudności
być także karą Bożą za nieprzestrzeganie przykazań i sprzeciwianie się woli
Pana (Ap 2, 22): ἰδοὺ βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην καὶ τοὺς μοιχεύοντας μετ᾽ αὐτῆς
εἰς θλῖψιν μεγάλην, ἐὰν μὴ μετανοήσωσιν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῆς (Oto rzucam
ją na łoże boleści, a tych, co z nią cudzołożą — w wielkie utrapienie, jeśli
od czynów jej się nie odwrócą). W odniesieniu do wspólnoty smyrneńskiej
wydaje się, że ucisk to prześladowanie, jakie spotyka kościół ze strony pogan
oraz judaizujących.
Jezus nie zauważa tylko ucisku, ale i ubóstwo Smyrny. Słowo πτωχεία
w znaczeniu rzeczownikowym oprócz omawianego fragmentu występuje
w liście do Koryntian, gdzie święty Paweł odnosi się do sytuacji kościołów
Macedonii (2 Kor 8, 2): ὅτι ἐν πολλῇ δοκιμῇ θλίψεως ἡ περισσεία τῆς χαρᾶς
αὐτῶν καὶ ἡ κατὰ βάθους πτωχεία αὐτῶν ἐπερίσσευσεν εἰς τὸ πλοῦτος τῆς
ἁπλότητος αὐτῶν (jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowały się bardzo i jak
skrajne ich ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty). Słowa te odnosi także
do Chrystusa (2 Kor 8, 9): γινώσκετε γὰρ τὴν χάριν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ, ὅτι δι᾽ ὑμᾶς ἐπτώχευσεν πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ
90 D. Kotecki, Bądź wierny aż do śmierci, VV Nr 11 (2007), s. 167.
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πλουτήσητε (Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który
będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić).
W komentarzach do owego zwrotu z Ap 2, 9 znajdujemy kilka wyjaśnień.
Ubóstwo mogło odnosić się od składu społecznego Kościoła smyrneńskiego, który rekrutował się głównie spośród biedniejszej części mieszkańców
miasta91. Więcej, ponieważ rekrutował się spośród Żydów przybyłych jako
emigranci z Galilei i Judei, wysiedlonych z ojczyzny w następstwie wojny żydowskiej. Pochodząca z II wieku inskrypcja wzmiankuje o ludziach zwanych
„dawnymi Judejczykami”92. Ta interpretacja została odrzucona, gdyż dowiedziono, że pierwotne chrześcijaństwo nie ograniczało się do klas niższych,
lecz obejmowało wszystkie stany miejskie93. Dwa kolejne objaśnienia wydają
się jeszcze bardziej nieprawdopodobne, a mianowicie: iż majątki chrześcijan
były konfiskowane lub grabione przez sąsiadów pogańskich oraz że sami siebie doprowadzili do skrajnego ubóstwa przez szczodrość swoich działań94.
Wytłumaczenie zaś odnoszące się do bezkompromisowości chrześcijan, którym trudno było w świecie pogańskim zarabiać pieniądze i utrzymać rodzinę,
nie sprzeciwiając się swojej wierze wydaje się najbardziej prawdopodobne,
zwłaszcza odnosząc się do danych historycznych95.
Po zwrocie „ubóstwo” następuje jakby wtrącenie w zdanie, upewnienie
Smyrny, że jej sytuacja nie jest beznadziejną ani dramatyczną. Czasownik εἶ
jest tutaj użyty w formie oznajmującej czasu teraźniejszego w stronie czynnej,
drugiej osobie liczby pojedynczej i tłumaczony: „jesteś”. Nasuwa się pytanie
jaki? Odpowiedź jest natychmiastowa: bogaty (πλούσιος). Ów przymiotnik
wyjaśniany jako bogaty tworzy kontrast z poprzednim słowem ubogi. Najwyraźniej nie chodzi tu Jezusowi o bogactwo materialne kościoła, lecz o duchowy potencjał, jaki wspólnota posiadała. Terminu tego w Nowym Testamencie
użyto 28 razy, najczęściej na określenie osoby majętnej (Łk 6, 24; 12, 16; 14, 12;
16, 1.19). Znaleźć można także ów zwrot w odniesieniu do bogactwa wiary w liście Jakuba (Jk 2, 5): Ἀκούσατε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί· οὐχ ὁ θεὸς ἐξελέξατο
τοὺς πτωχοὺς τῷ κόσμῳ πλουσίους ἐν πίστει (Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze?). Jest to
tożsame z rozumieniem omawianego zwrotu w Ap 2, 9. W samej apokalipsie
słowo πλούσιος pojawia się czterokrotnie (Ap 2, 9; 3, 17; 6, 15; 13, 16). Wydaje
91 K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, Poznań-Kraków 1999, s. 602.
92 A. Y. Collins, Apokalipsa Świętego Jana…, dz. cyt., s. 1550.
93 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu kościołów…, dz. cyt., s. 143.
94 Por. Tamże.
95 I. Antiocheński, Do Kościoła w Smyrnie…, dz. cyt., s. 141.
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się jednak, iż tylko w przypadku listu do Kościoła w Smyrnie to słowo ma
wydźwięk jak najbardziej pozytywny.
Druga część wersetu dziewiątego jest kontynuacją poprzedniej myśli. Jezus nie tylko zna ucisk i ubóstwo, lecz także doświadczanie przez chrześcijan
w Smyrnie obelgi i przekleństwa (βλασφημίαν). Słowo to stoi w accusativie
liczby pojedynczej i jest tłumaczone jako obelgę. Zwrot βλασφημία jako rzeczownik występuje w tekstach Nowego Testamentu osiemnastokrotnie. Ma
wiele znaczeń, w zależności od kontekstu użycia. Najczęściej stosowano go na
określenie bluźnierstwa przeciwko Bogu, Duchowi Świętemu oraz rzeczom
związanym z bóstwem (Mt 12, 31; 26, 65; Mk 14, 64; Łk 5, 21, J 10, 33; Dz 6, 11; Ap
13, 1.5.6; 17, 3). Na przykład w Dziejach Apostolskich czytamy τότε ὑπέβαλον
ἄνδρας λέγοντας ὅτι ἀκηκόαμεν αὐτοῦ λαλοῦντος ῥήματα βλάσφημα εἰς
Μωϋσῆν καὶ τὸν θεόν (Podstawili więc ludzi, którzy zeznali: «Słyszeliśmy,
jak on mówił bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu»). Często również
βλασφημία jest używane jako pojęcie ogólne oznaczające oskarżenie, zniszczenie dobrego imienia, złe wyrażanie się o kimś (Mt 15, 19; Mk 3, 28; 7, 22;
Ef 4, 31; Kol 3, 8; 1 Tm 6, 4), co obrazuje zastosowanie w liście św. Pawła do
Efezjan 4, 31: πᾶσα πικρία καὶ θυμὸς καὶ ὀργὴ καὶ κραυγὴ καὶ βλασφημία
ἀρθήτω ἀφ᾽ ὑμῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ (Niech zniknie spośród was wszelka gorycz,
uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie — wraz z wszelką złością). Ciekawym jest fakt, że w liście Judy (Jud 1, 9) zwrot βλασφημία po raz pierwszy
i ostatni występuje jako możliwe przekleństwo, którego archanioł Michał
nie używa w stosunku do diabła, pozostawiając osądzenie tego ostatniego
Panu: Ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο
περὶ τοῦ Μωϋσέως σώματος, οὐκ ἐτόλμησεν κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας
ἀλλὰ εἶπεν· ἐπιτιμήσαι σοι κύριος. (Gdy zaś archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku
bluźnierczego, ale powiedział: «Pan niech cię skarci!»). W omawianym fragmencie βλασφημία nosi znamiona ogólności, jednak odnosi się do konkretnej
wspólnoty, na którą owe obelgi i przekleństwa spadają.
Nasuwa się pytanie, kto te bluźnierstwa kieruje przeciwko kościołowi
smyrneńskiemu. Tożsamość ujawniona zostaje przymiotnikiem Ἰουδαίους,
który stojąc w accusativie pluralis można by wytłumaczyć „Judejczykami,
Żydami”. Nazwę tą Św. Jan stosuje bardzo często, 67 razy w Ewangelii. Kilka
wyjaśnień znaleźć można dla tegoż miana. Aune je wszystkie zbiera w cztery
grupy pisząc, że Ἰουδαῖος to: 1) Żyd urodzony jako taki; 2) poganin związany
z judaizmem lecz nie prozelita; 3) ktoś pochodzący z Judei, niekoniecznie
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Żyd; 4) imię, osoba posłuszna woli Bożej96. Według Hemera słowo Ἰουδαίους
odnosi się do Żydów, stanowiących wyłączną, żydowską, ortodoksyjno-judaistyczną synagogę na terenie miasta, która bez względu na okoliczności zachowała tożsamość i uważała siebie, za jedyny naród wybrany przez Boga97. Co
więcej, sprzeciwiała się młodemu, rodzącemu się kościołowi chrześcijańskiemu98. Imiesłów czasu teraźniejszego strony czynnej λεγόντων pochodzący od
czasownika λέγω wyjaśniany jest jako „mówiących”, co by oznaczało, że owi
bluźniercy, o których mówi Jezus, sami uważają się za Żydów.
Czasownik εἰσὶν wyjaśniany jako są w połączeniu z zaprzeczeniem οὐκ
wprowadza antytezę, że istotnie nie są to prawdziwi Żydzi. Kim natomiast są
dowiadujemy się na końcu wersetu: συναγωγὴ τοῦ σατανᾶ „synagogą szatana”. Greckie słowo συναγωγὴ odnosi się nie tylko do miejsca spotkań gmin
żydowskich (Dz 13, 14; 14, 1; Mk 6, 2) ale i do samej grupy gromadzącej się
na modlitwie (Dz 6, 9). Tylko w Apokalipsie nazwa ta występuje w złożeniu z τοῦ σατανᾶ, w rozpatrywanym fragmencie oraz w Ap 3, 9a: ἰδοὺ διδῶ
ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ σατανᾶ τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι, καὶ
οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται (Oto Ja ci daję ludzi z synagogi szatana, spośród
tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami — a nie są nimi, lecz kłamią). Tkacz
konkluduje, iż termin ten może nawiązywać do procesu odłączenia się Kościoła od synagogi, gdyż trudno sobie wyobrazić w tym miejscu wyrażenie
„kościół szatana”99. Samo słowo σατάν w Nowym Testamencie pojawia się
36 razy i zawsze w tym samym znaczeniu, przeciwnika Boga, oskarżyciela
wyznawców Boga. A. Jankowski zwraca uwagę na swoistą trawestację tytułu
 — קְהַ ֥ל י ְהוָ ֽהsynagoga Jahwe (Lb 16, 3; 20, 4), która została świadomie przez
św. Jana dokonana100. W tłumaczeniu LXX termin ten został oddany greckim: τὴν συναγωγὴν κυρίου. Widać również podobieństwo pomiędzy użytym zwrotem συναγωγὴ τοῦ σατανᾶ z Apokalipsy a „zgromadzeniem Beliala”
z tekstów wspólnoty qumrańskiej, co oznacza, że sytuacja konfliktu między
Żydami a chrześcijanami w Smyrnie jest analogiczna do tej między grupą
z Qumran a resztą Żydów101.
96 D. E. Aune, Revelation 1–5, s. 164.
97 C. J. Hemer, The Letters to the Seven Churches of Asia in their local settings, Michigan
1986, s. 7–9.
98 M. Wróbel, Synagoga a rodzący się Kościół. Studium egzegetyczno-teologiczne czwartej Ewangelii (J 9, 22; 12, 42; 16, 2), Studia Biblica, Kielce 2002, s. 196.
99 R. Tkacz, Listy do siedmiu kościołów…, dz. cyt., s. 144.
100 A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana. Wstęp, przekład, komentarz, (PŚNT XII), Poznań
1959, s. 147.
101 A. Y. Collins, Apokalipsa Świętego Jana…, dz. cyt., s. 1551.
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Istnieje kilka teorii, dlaczego św. Jan tak nazywa grupę Żydów, w odniesieniu do wspólnot Smyrny i Filadelfii. Wyznawcy Chrystusa w tych miastach
byli wydawani urzędnikom prowincji przez tzw. delatores rekrutujących się
z gminy żydowskiej. Tak było w przypadku św. Polikarpa102. Niechęć i wrogość, bluźnierstwa i ekskomuniki rzucane przez Żydów przeciwko Chrześcijanom są udowodnione w tekstach patrystycznych103. Termin ten został
użyty być może również jako określenie tej części narodu izraelskiego, która
odrzuciła Chrystusa i tym samym obróciła się przeciwko samemu Bogu104.

. . Wezwanie szczegółowe (Ap ,

)

Tekst
GNT μηδὲν φοβοῦ ἃ μέλλεις πάσχειν. ἰδοὺ μέλλει βάλλειν ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς
φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε καὶ ἕξετε θλῖψιν ἡμερῶν δέκα. γίνου πιστὸς ἄχρι
θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς.
BTP Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród
was wtrącić do więzienia, abyście zostali poddani próbie, a znosić będziecie
ucisk przez dziesięć dni.

Znaczenie terminów
μηδείς, μηδεμία, μηδέν — nikt, nic, nie, ani jeden, żaden105
φοβέομαι — bać się, lękać się, obawiać się, odczuwać strach106
ὅς, ἥ, ὅ — kto, co, który, ten107
μέλλω — mieć, zamierzać, zamyślać coś robić108
πάσχω — cierpieć, znosić udrękę, znosić przykrość i szkodę109
ἰδού — spójrz, zobacz; oto110
102 C. S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy…, dz. cyt., s. 28.
103 św. Justyn Męczennik, Dialog z Żydem Tryfonem 16, 4; 47, 5; 93, 4; 95, 4; 96, 2; 108, 3;
133, 6; 137, 2; Apologia 1, 31.36; Tertulian, Scorpiace 10; Euzebiusz z Cezarei, Historia
Kościelna 5, 16.
104 L. Jańczuk, Listy do siedmiu Kościołów Azji (Ap 2–3), s. 14.
105 Abramowiczówna, t. 3, s. 86; Popowski, s. 397; Strong, s. 504.
106 Abramowiczówna, t. 4, s. 543; Popowski, s. 642.
107 Abramowiczówna, t. 3, s. 325; Popowski, s. 437.
108 Abramowiczówna, t. 3, s. 102; Popowski, s. 383; Strong, s.494.
109 Abramowiczówna, t. 3, s. 454; Popowski, s. 474.
110 Abramowiczówna, t. 2, s. 29; Popowski, s. 288.
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βάλλω — rzucać, ciskać, wrzucać, kłaść, spadać111
διάβολος, ον — skłonny do oszczerstw, oskarżający fałszywie, rzeczownikowo: oszczerca, potwarca, zły duch112
φυλακή, ῆς, ἡ — strażnica, więzienie, loch; rzymska miara czasu113
πειράζω — wystawiać na próbę, kusić114
ἔχω — mieć, trzymać, być115
ἡμέρα, ας, ἡ — dzień116
δέκα — dziesięć117
πιστός, ή, όν — wierny, zaufany, wiarygodny, pewny, zdolny do wierzenia118
ἄχρι, ἄχρις — dotąd, aż do, stopień nasilenia119
θάνατος, ου, ὁ — śmierć, zgon, skonanie120
δίδωμι — dać121
στέφανος, ου, ὁ — wieniec, korona122

Egzegeza
Kolejny wers zaczyna się od rozkazu: „Nic nie bój się”. W zdaniu μηδέν stoi
jako dopełnienie czasownika φοβέομαι, który występuje w drugiej osobie liczby pojedynczej trybu rozkazującego. Poprzez użycie μηδέν całe wyrażenie jest
wzmocnione, spotęgowane do „nie bój się absolutnie”. Samo słowo φοβέομαι
w różnych formach gramatycznych używane było dość powszechnie, w Nowym Testamencie 97-krotnie. Ze złożeniem zaprzeczenia jednak częściej występuje w formie μὴ φοβοῦ co jest tłumaczone „nie bój się” i oznacza ogólny
apel o nieprzyjmowanie postawy lęku i bojaźni, natomiast zwrot μηδὲν φοβοῦ
nawołuje w sposób bardziej sprecyzowany do nie ulegania lękom, z powodu
cierpień, jakie mają nastąpić123. Jeżeli przyjrzeć się temu zjawisku, druga oso111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

Abramowiczówna, t. 1, s. 412; Popowski, s. 90.
Abramowiczówna, t. 1, s. 521; Popowski, s. 126; Strong, s. 182.
Abramowiczówna, t. 4, s. 567; Popowski, s. 645.
Abramowiczówna, t. 3, s. 462; Popowski, s. 481.
Abramowiczówna, t. 2, s. 391; Popowski, s. 249.
Abramowiczówna, t. 2, s. 421; Popowski, s. 263.
Abramowiczówna, t. 1, s. 503; Popowski, s. 10.
Abramowiczówna, t. 3, s. 540; Popowski, s. 496.
Abramowiczówna, t. 1, s. 402; Popowski, s. 88.
Abramowiczówna, t. 2, s. 440; Popowski, s. 267.
Abramowiczówna, t. 1, s. 567.
Abramowiczówna, t. 4, s. 105; Popowski, s. 564.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu kościołów…, dz. cyt., s. 150.
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ba liczby pojedynczej jest użyta, gdyż Jezus zwraca się do anioła wspólnoty.
To napomnienie również bezpośrednio skierowane jest do tegoż anioła. Nie
da się nie zauważyć, że ów zwrot jest niemal identyczny z Jezusowymi napomnieniami z Ewangelii synoptycznych, wskazującymi na kontynuowanie
Chrystusowej idei ufności i zawierzenia. Dla przykładu z Ewangelii Łukasza
12, 4: Λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου, μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ
σῶμα καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι (Lecz mówię wam,
przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą). Podobnie na początku Apokalipsy takie stwierdzenie
Jezus kieruje do apostoła Jana, by nie bał się tego, co widzi, Ap 1, 17: Καὶ ὅτε
εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός, καὶ ἔθηκεν τὴν δεξιὰν
αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμὲ λέγων· μὴ φοβοῦ· ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος (Kiedym Go
ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę,
mówiąc: «Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni).
Następnie otrzymujemy informację, czego miałby się bać Kościół smyrneński. Zwrot ἃ μέλλεις πάσχειν został wyjaśniony jako: „tego, co będziesz
cierpieć”. Zaimek ἃ stoi w bierniku liczby mnogiej rodzaju nijakiego i jest dopełnieniem bezokolicznika πάσχειν. Mέλλεις z kolei jest zwróceniem uwagi,
poprzez wprowadzenie czasu teraźniejszego drugiej osoby liczby pojedynczej
strony czynnej, że owo cierpienie jest bliskie, być może już odczuwalne. Słowo πάσχειν użyte zostało w Nowym Testamencie 42-krotnie, zazwyczaj na
określenie cierpienia Chrystusowego (Mt 16, 21; Mk 8, 31; Łk 9, 22; Hbr 5, 26)
lub ludzkiego związanego z chorobą lub prześladowaniami za wiarę (Mt 27, 19;
Mk 5, 26; Łk 13, 2, Flp 1, 29, 1 Tes 2, 14). Co ciekawe św. Jan tylko raz używa
tego czasownika, właśnie w liście do wspólnoty Smyrny. Drugie słowo μέλλεις
powszechnie używane w Nowym Testamencie występuje 109 razy, na określenie czynności Boskiej (Łk 10, 1; J 14, 22; Dz 17, 31), ludzkich działań (Łk 7, 2;
Mt 2, 13; J 6, 15.71; Dz 20, 3) lub bezosobowo (Dz 23, 20). Jednakże tylko w Ap
2, 10b ów czasownik opisuje działanie diabła. Cierpienia, o których mówi
autor zapewne odnoszą się do tych wszystkich okoliczności, które były już
opisywane przy okazji słowa „ucisk” i ubóstwo”.
Zdanie kolejne rozpoczyna się od częstego zwrotu, zwłaszcza u proroków (np. Ez 1, 4.15): „Oto”, aby podkreślić charakter profetyczny dalszej treści. Podmiotem działającym w tym tekście jest ὁ διάβολος, który sprzeciwia
się ludowi Bożemu. Tylko raz rzeczownik ten, który w Nowym testamencie
występuje 37 razy, został użyty w odniesieniu do człowieka. Zrobił to sam
Chrystus mówiąc do apostołów (J 6, 70): ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· οὐκ ἐγὼ
ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην; καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν (Na to rzekł do
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nich Jezus: «Czyż nie wybrałem was dwunastu? A jeden z was jest diabłem»).
W Apokalipsie Jan używa nazwy ὁ διάβολος pięciokrotnie, lecz zawsze na
określenie wroga Boskiego i ludzi dobrych, kroczących za Panem.
Dwa czasowniki w zdaniu stoją odpowiednio: μέλλει w czasie teraźniejszym, stronie czynnej trybie oznajmującym trzeciej osoby pojedynczej, tłumaczonym jako „ma” oraz βάλλειν w bezokoliczniku, będącym dopełnieniem
tego pierwszego i wyjaśnianym jako „rzucać”. Tych czynności dokonuje diabeł, przeciwnik człowieka. Czasownik βάλλειν często występuje w Nowym
Testamencie, jednak jeśli chodzi o opis działań istot duchowych, to poza apokalipsą, gdzie jest aż siedmiokrotnie wykorzystane, mamy jeszcze taką sytuację w Ewangelii Mateusza (Mt 13, 50) i Marka (Mk 9, 22). Z punktu widzenia
omawianego fragmentu interesujący jest tekst drugi: καὶ πολλάκις καὶ εἰς πῦρ
αὐτὸν ἔβαλεν καὶ εἰς ὕδατα ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ᾽ εἴ τι δύνῃ, βοήθησον ἡμῖν
σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς (I często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go
zgubić. Lecz jeśli możesz co, zlituj się nad nami i pomóż nam!»). Działalność
złego ducha miała w tej sytuacji doprowadzić młodzieńca do śmierci, aby już
nie można mu było pomóc. Podobnie będzie z uciskiem, któremu zostaną
poddani mieszkańcy Smyrny, z tym, że czas tego dramatu jest z góry wiadomy. Zwrot ἐξ ὑμῶν tłumaczony jako „niektórych spośród was”, w przekładzie
dosłownym brzmi „z was”, co oznacza wybraną grupę wyznawców Chrystusa, którzy będą poddani owej próbie, nazwanej przez Jezusa φυλακή, stojącej
w akusativie liczby pojedynczej, co tłumaczy się jako więzienie. W Nowym
Testamencie zwrot ten użyto 47 razy, lecz w wielu znaczeniach. Oznacza nie
tylko strażnicę, loch (J 3, 24; Hbr 11, 36; Ap 2, 10; 18, 2), lecz także trzymanie
straży (Łk 2, 8), strażników (Dz 12, 10) czy też rzymską miarę czasu (Mt 14, 25;
Mk 6, 48). W powiązaniu z fragmentem omawianym chodziłoby o więzienie
duszy, a więc wcześniejszy ucisk, który ma trwać określony czas.
Część następna jest wyjaśnieniem i doprecyzowaniem owego „więzienia”, któremu niektórzy wierni kościoła Smyrny zostaną poddani. Zwrot ἵνα
πειρασθῆτε καὶ ἕξετε to połączenie aorystu i czasu przyszłego i ma na to swoje
uzasadnienie. Coniunctivus aorystu użyty jest, gdyż chrześcijanie z ogólnego
doświadczenia prześladowania przejdą do konkretnej próby. Czas przyszły
trybu oznajmującego strony czynnej czasownika ἔχω koncentruje się na elemencie zapowiedzi124. Należałoby ów zwrot przetłumaczyć: „wypróbowani
zostaliście, i mieć będziecie”. Następuje powtórzenie znanego nam już z wersu
wcześniejszego terminu θλῖψις, który jest dokładnie odzwierciedleniem tego,
co czeka owych niektórych spośród wspólnoty kościoła w Smyrnie. Fraza
124 Por. tamże, s. 151.
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ἡμερῶν δέκα zamykająca zdanie dotyczące więzienia i próby ujawnia czas,
jaki owe prześladowania będą trwały. Większość egzegetów uważa, iż wyrażenie „dziesięć dni” oznacza krótki okres cierpienia, udręki125. Niektórzy
widzą tutaj symbol całości, kompletności (jak liczba przykazań, plag egipskich)126. Ramsay uważa, że liczba dziesięć oznacza ściśle określone granice,
znany okres, o jaki może chodzić127. Są jednak i tacy egzegeci, którzy uważają,
że wyrażenie to odnosi się do „dłuższego czasu, ale nie bez ograniczeń”128.
Lurker pisze o liczbie dziesięć jako o symbolu, nawiązaniu do mocy wrogich
Bogu, oznaczających wszystko, co złe129. Jeszcze jedno wyjaśnienie związane
jest bezpośrednio z latami, jakoby tekst mówił wprost o dziesięciu latach130.
Zdanie następne rozpoczyna się od czasownika γίνομαι stojącego w aoryście trybu rozkazującego drugiej osobie singularis tłumaczonego jako „bądź”.
Jednakże wcześniej w wersecie 10 b,c,d mamy do czynienia z liczbą mnogą odnoszącą się do cierpiących prześladowania. Mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju powrotem do wersetu 9, gdzie Jezus zwraca się do anioła Kościoła
w Smyrnie. Jak pisze Tkacz to pozwala stwierdzić, że omawiane zdanie odnosi
się do całej wspólnoty, a nie do tych poddawanych próbie131. Co więcej, forma gramatyczna wskazuje na trwanie owego bycia, zatem lepsze wydaje się
tłumaczenie jako „stawaj się”, co nie odnosiłoby się do jednorazowego aktu,
a do ciągłego postępowania wiernego i oddanego Chrystusowi132. Przymiotnik πιστός występuje w Nowym Testamencie 67-krotnie, a w samej Apokalipsie 8-krotnie. Św. Jan używa tego zwrotu w trzech różnych znaczeniach.
Może być to określenie samego Boga (Ap 1, 5; 3, 14; 19, 11). Καὶ τῷ ἀγγέλῳ
τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ ἀμήν, ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς
125 Por. M. Czajkowski, Ostatnie proroctwo, [w:] J. Frankowski (red.) Wprowadzenie
w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych. Ewangelia św. Jana, Listy Powszechne, Apokalipsa,
Warszawa 1992, s. 181; H. Langkammer, Apokalipsa, Lublin 2010, s. 61; D. Kotecki, Bądź
wierny aż do śmierci, VV 11 (2007), s. 172; L. Morris, Revelation, Michigan 2002, s. 63.
126 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 152.
127 W. M. Ramsay, Listy do siedmiu Kościołów, s. 275.
128 F. F. Bruce, Revelation, [w:] G. C.D. Howley (red.) A New Testament Commentary,
Michigan 1969, s. 638.
129 M. Lurker, Słownik obrazów i pojęć biblijnych, Poznań 1989, s. 54.
130 U. Smith, Daniel and the Revelation, USA 1972, s. 369. Ponieważ tekst jest prorocki,
także i określenia muszą mieć taki zamysł. Dlatego Smith uważa, że 10 dni to dziesięcioletni okres. Faktem jest, iż najbardziej krwawe prześladowania kościoła chrześcijan trwały właśnie dziesięć lat od 303 do 313 roku, rozpoczęły się za panowania
cesarza Dioklecjana.
131 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 154.
132 Por. D. Kotecki, Bądź wierny aż do śmierci, VV 11 (2007), s. 172.
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καὶ ἀληθινός, ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ (Aniołowi Kościoła w Laodycei
napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego). Zwrotu tego używa Jan również, aby opisać słowa samego Boga
i potwierdzić ich wiarygodność i autentyczność (Ap 21, 5; 22, 6): Καὶ εἶπέν
μοι· οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί, καὶ ὁ κύριος ὁ θεὸς τῶν πνευμάτων
τῶν προφητῶν ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ
δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει (Rzekł mi: «Te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan,
Bóg duchów proroków, wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co
musi stać się niebawem). W znaczeniu, jaki pojawia się w omawianym fragmencie, a więc na opisanie postawy człowieka, wyrażenie πιστός pojawia
się również w Ap 2, 13: οἶδα ποῦ κατοικεῖς, ὅπου ὁ θρόνος τοῦ σατανᾶ, καὶ
κρατεῖς τὸ ὄνομά μου καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν μου καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις
Ἀντιπᾶς ὁ μάρτυς μου ὁ πιστός μου, ὃς ἀπεκτάνθη παρ᾽ ὑμῖν, ὅπου ὁ σατανᾶς
κατοικει (Wiem, gdzie mieszkasz: tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się
mego imienia i wiary mojej się nie zaparłeś nawet we dni Antypasa, wiernego
świadka mojego, który został zabity u was, tam gdzie mieszka szatan). Możemy je również spotkać w Ap 17, 14: οὗτοι μετὰ τοῦ ἀρνίου πολεμήσουσιν καὶ
τὸ ἀρνίον νικήσει αὐτούς, ὅτι κύριος κυρίων ἐστὶν καὶ βασιλεὺς βασιλέων καὶ
οἱ μετ᾽ αὐτοῦ κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί (Ci będą walczyć z Barankiem,
a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów — a także ci, co
z Nim są: powołani, wybrani i wierni»). Ów zwrot „stawaj się wierny” wielu
egzegetów odnosi do sytuacji mieszkańców Smyrny, którzy często słyszeli
ten termin w mowach politycznych133. Biorąc pod uwagę sprawę opozycji
pomiędzy kultem cesarskim a kultem prawdziwego Boga-Chrystusa, zwrot
ten nabiera szczególnego znaczenia.
W kolejnych słowach znajdujemy odpowiedź, do kiedy owa wierność ma
trwać. Zwrot ἄχρι θανάτου stojący w genetivie tłumaczony jest „aż do śmierci”. Termin śmierć (θάνατος) jest często używanym określeniem, w Nowym
Testamencie występuje aż 120 razy, w samej apokalipsie 19-krotnie Jan używa
tego słowa w trzech znaczeniach. W Ap 13, 3.12 jako o śmierci postaci apokaliptycznej, Bestii wychodzącej z morza. Z kolei we fragmentach Ap 6, 8;
20, 13.14a jako o ostatecznej śmierci, którą przezwycięża krew Baranka i wrzuca do jeziora ognia. W Ap 1, 18, w wizji początkowej słowo śmierć (θάνατος)
odnosi się do umierającego Chrystusa, który jednak powstaje z martwych.
W czterech fragmentach (Ap 2, 11; 20, 6.14; 21, 8) pojawia się złożenie śmierć
133 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., s. 150; R. H. Worth, The Seven
Cities of the Apocalypse and Greco-Asian culture, Nowy Jork 1999, s. 77; L. Jańczuk,
Listy do siedmiu Kościołów Azji (Ap 2–3), s. 15.
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druga (τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου), który zostanie dokładnie zanalizowany
przy egzegezie kolejnego fragmentu. Jednak najczęściej wyraz ten jest używany przez Jana na oznaczenie śmierci człowieka (Ap 2, 10; 2, 23; 9, 6; 12, 11;
18, 8; 21, 4). Egzegeci uważają, że termin ten nie oznacza męczeństwa, lecz konieczność pozostawania wiernym nauce Chrystusa przez całe swoje ziemskie
życie, bez względu na jego długość134.
W odpowiedzi podmiot uzyskuje informacje, co dostanie w zamian za
swoją dozgonną wierność Chrystusowi. Zdanie podrzędne zaczyna się od
orzeczenia δίδωμι w czasie przyszłym, stronie czynnej osobie pierwszej singularis wyjaśnianej jako „dam”, z dopełnieniem σοι — tobie. I ujawnia się co:
τὸν στέφανον τῆς ζωῆς — wieniec życia A. Jankowski zwraca uwagę, że jest
to konstrukcja genetivus epexegeticus, którą można by tłumaczyć: „wieniec,
jakim jest życie”135. Słowo ζωή jest powszechnie używanym w Nowym Testamencie na określenie „życia”, natomiast niezwykle interesujący jest zwrot
στέφανος. W Nowym Testamencie występuje 18-krotnie. Sam termin oznacza
wieniec z żywych roślin wręczany zwycięzcom podczas różnych uroczystości136. Korona z kwiatów była również wręczana przybywającym na ucztę
zaproszonym, a także darowana jako znak zwycięstwa sportowego w zawodach137. W tekstach nowotestamentalnych to pojęcie użyte jest w czterech
różnych kontekstach. W sensie dosłownym, jako wieniec wkładany na głowę
występuje w tekstach: Ap 4, 4.10; 6, 2; 9, 7; 12, 1; 14, 14. Dla przykładu warto
przytoczyć tekst Ap 6, 2: καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾽
αὐτὸν ἔχων τόξον καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος καὶ ἐξῆλθεν νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ
(I ujrzałem: oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk. I dano mu wieniec,
i wyruszył jako zwycięzca, by jeszcze zwyciężać).
Druga wartość to określenie korony cierniowej, którą Jezusowi włożono na
głowę w czasie biczowania, co zauważa się we fragmentach: Mt 27, 29; Mk 15, 17;
J 19, 2.5. Warto zacytować ostatni z podanych fragmentów J 19, 5: ἐξῆλθεν οὖν
ὁ Ἰησοῦς ἔξω, φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον. καὶ
λέγει αὐτοῖς· ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος (Jezus więc wyszedł na zewnątrz, w koronie
cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: «Oto Człowiek»).
134 Por. M. Czajkowski, Ostatnie proroctwo…, dz. cyt., s. 181; K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, Poznań-Kraków
1999, s. 602; L. Jańczuk, Listy do siedmiu Kościołów Azji (Ap 2–3), s. 15; U. Smith,
Daniel and the Revelation, USA 1972, s. 3; T. Whittemore, A commentary on the Revelation of St. John, the Divine, Boston 1848, s. 99.
135 A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., s. 150.
136 M. Lurker, Słownik obrazów i pojęć biblijnych, Poznań 1989, s. 260.
137 S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów (Ap 2–3), Kraków 2002, s. 28.
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W sensie chluby i chwały termin στέφανος jest obecny w dwóch fragmentach: Flp 4, 1 oraz 1 Tes 2, 19. Z punktu widzenia analizowanego fragmentu
najbardziej interesujący jest czwarty sens użycia pojęcia wieńca. To nagroda,
otrzymywana za wytrwałość w życiu. Świadczą o tym wersety 1 Kor 9, 25; Jk
1, 12; 2 Tm 4, 8; 1 P 5, 4 i Ap 2, 10 oraz 3, 11. Szczególnie ważny dla wytłumaczenia terminu „wieniec życia” fragment, który zawiera dokładnie ten sam
zwrot, także w języku greckim to myśl apostoła Jakuba (Jk 1, 12): Μακάριος
ἀνὴρ ὃς ὑπομένει πειρασμόν, ὅτι δόκιμος γενόμενος λήμψεται τὸν στέφανον
τῆς ζωῆς ὃν ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν (Błogosławiony mąż, który
wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec
życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują). M. Czajkowski w terminie „wieniec życia” widzi symbol boskości i uczestnictwa w życiu Boga — odpowiednik aureoli138. F. Sieg stwierdza, że ów zwrot jest czymś więcej niż
aureolą i nie należy go tak spłycać139. Niektórzy egzegeci uważają, że owo
pojęcie „wieńca życia” zostało użyte specjalnie, jako aluzja do ulubionych
przez mieszkańców Smyrny igrzysk i konkursów, a także do położenia miasta,
którego budowle nosiły nazwę „wieńca Smyrny” czy też do życzeń skierowanych przez Apoloniusza z Tiany na temat „wieńca cnotliwych obywateli”140.
Z tą tezą nie do końca zgadza się Aune, który wskazuje, że symbol wieńca
był wszechobecny w świecie hellenistyczno-rzymskim i nie trzeba szukać
potwierdzenia w historycznej sytuacji141. Tkacz zwraca uwagę, że choć tylko
w Jk 1, 12 występuje ten sam zwrot co w Ap 2, 10, to inne wyrażenia również oddają ideę nagrody pośmiertnej. Do takich zwrotów należą: „wieniec
nieprzemijający” (1 Kor 9, 25), „wieniec prawości” (2 Tm 4, 8); „niewiędnący
wieniec chwały” (1 P 5, 4; Wniebowstąpienie Izajasza 9.10–11; Testament Beniamina 4, 1) czy „wieniec nieśmiertelności” (Męczeństwo św. Polikarpa 17, 1;
Martyrium Lyons 36, 38, 42)142. W kontekście analizowanego listu, ów „wieniec życia” staje się metaforą pośmiertnej nagrody, którą za wierność w czasie
próby wręczy zmartwychwstały Chrystus.

138
139
140
141
142

M. Czajkowski, Ostatnie proroctwo…, dz. cyt., s. 184.
F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów Apokalipsy, Pelplin 2009, s. 84.
por. A. Jankowski, Aktualność apokaliptycznych listów…, dz. cyt., s. 267.
D. E. Aune, Revelation 1–5, s. 168.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 158.
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. . Wezwanie ogólne i obietnica dla zwycięzcy (Ap , )
Tekst
GNT Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Ὁ νικῶν οὐ μὴ
ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου
BTP Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy śmierć
druga na pewno nie wyrządzi szkody.

Znaczenie terminów
οὖς, ὠτός, τό — ucho, zmysł uwagi, zrozumienie143
ἀκούω — słuchać kogoś, czegoś, przesłuchiwać144
πνεῦμα, ατος, τό — dech, tchnienie, wiatr, duch, dusza145
νικάω — być zwycięzcą, wygrywać, brać górę nad czymś146
ἀδικέω — o krzywdzeniu ludzi, o szkodzeniu147
δεύτερος, α, ον — drugi148

Analiza
Ostatni werset listu do Kościoła w Smyrnie rozpoczyna się zwrotem znanym
już z wcześniejszego, do Efezu (por. Ap 2, 7). Czasownik ἔχω stoi w participium czasu teraźniejszego strony czynnej i jest tłumaczony jako „mający”.
Dopełnieniem jest słówko οὖς, czyli „ucho”. Cała fraza jest w nominativie
singularis, co wskazywałoby na jakąś jedną, konkretną osobę. Nasuwa się
pytanie jaką? Odpowiedź znaleźć można w słówku „ucho”, które oznacza nie
tylko narząd człowieka (por. Mt 10, 27; Mk 7, 33; Łk 1, 44; Dz 7, 57; 1 Kor 2, 9; Jk
5, 4), ale również zdolność do słyszenia i rozumienia tekstu (por. Mt 11, 15; Mk
4, 9; Łk 8, 8; Dz 7, 51; Rz 11, 8). Jest pewne, że w tym właśnie znaczeniu należy
odczytywać ów zwrot, w czym utwierdza użyty czasownik słuchać (ἀκούω)
występujący w trybie rozkazującym aorystu stronie czynnej, w trzeciej osobie
singularis, który należałoby przetłumaczyć „niech usłyszy”. Św. Jan używa
całego tego stwierdzenia w swoich tekstach 8-krotnie, w siedmiu Listach do
Kościołów, oraz jako zwrot do tych, którzy powinni dobrze rozpoznać cha143
144
145
146
147
148

Abramowiczówna, t. 3, s. 344; Popowski, s. 449.
Abramowiczówna, t. 1, s. 72; Popowski, s. 19.
Abramowiczówna, t. 3, s. 563; Popowski, s. 502–506.
Abramowiczówna, t. 3, s. 209; Popowski, s. 410.
Abramowiczówna, t. 1, s. 29; Popowski, s. 10.
Abramowiczówna, t. 1, s. 510; Popowski, s. 123.
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rakter Bestii wychodzącej z morza (Ap 13, 9): Εἴ τις ἔχει οὖς ἀκουσάτω (Jeśli
kto ma uszy, niechaj posłyszy!). Po tym sformułowaniu następuje dookreślenie, czego ów podmiot ma słuchać i rozumieć. Wyrażenie τί τὸ πνεῦμα λέγει
ταῖς ἐκκλησίαις w tłumaczeniu dosłownym brzmi „co Duch mówi zgromadzeniom”. Czasownik λέγω występuje w trybie oznajmującym czasu teraźniejszego, stronie czynnej, trzeciej osobie singularis i ewidentnie wskazuje
na τὸ πνεῦμα, jako na podmiot mówiący. Ów Duch zwraca się do Kościołów
(ταῖς ἐκκλησίαις). Określenie występuje w dativie liczby mnogiej, co oznacza
większą ilość niż dwie wspólnoty149. Niektórzy komentatorzy zwracają również uwagę, iż użycie liczby pluralis oznacza, że wiadomość nie jest kierowana
tylko i wyłącznie do chrześcijan Azji Mniejszej żyjących w czasach Janowych,
ale do każdego, który „ma uszy” i chce „usłyszeć” co mówi Duch. Rzeczownik
τὸ πνεῦμα w Nowym Testamencie występuje w wielu znaczeniach: na określenie istot bezcielesnych (Dz 23, 8; Hbr 1, 14), jako Duch Święty (Mt 12, 32; Mk
1, 8; Łk 2, 26; J 3, 34; Dz 1, 8; Ef 4, 30) , jako element konstytutywny osobowości
człowieka (Mt 27, 50; Łk 8, 55; J 19, 30; Dz 7, 59; Hbr 12, 23; Ap 11, 11), także jako
duch obcy Bogu (Mk 1, 23; Łk 11, 24.26; Dz 5, 16; Ap 18, 5). W tym fragmencie,
nie ma co do tego żadnych wątpliwości, mowa jest o Duchu Bożym.
Po tych słowach następuje opis nagrody dla członków kościoła smyrneńskiego za wytrwałość w znoszeniu cierpień i prześladowań. Fragment rozpoczyna czasownik νικάω występujący w formie imiesłowu czasu teraźniejszego
strony czynnej, tłumaczonego jako „zwyciężającemu”. W Nowym Testamencie słowo νικάω występuje 28-krotnie, z czego tylko trzykrotnie poza pismami
Janowymi. Zwrot ów używany jest w trzech znaczeniach: jako zwycięstwo
Jezusa (J 16, 33; Ap 3, 21b); jako czynność postaci apokaliptycznych (Ap 6, 2;
11, 7; 15, 2) a także jako czynność człowieka (Łk 11, 28; Rz 3, 4; 1J 2, 13.14; 1J
5, 4.5.; Ap 2, 7.11.17.26; Ap 3, 5.12.21a). Gratyfikacja owego „zwyciężającego” jest
wyrażona w negatywnej formie οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου,
jednak przedstawia treść pozytywną, w kontekście poprzedniego wiersza
i obietnicy „wieńca życia”. Czasownik ἀδικέω występujący w stronie biernej,
trzeciej osobie singularis wraz z przyimkiem ἐκ tworzy pewną przyczynowość, która jest wyrażona w tłumaczeniu: „nie dozna cierpienia” lub też „nie
wyrządzi szkody”. W Nowym Testamencie występuje on 28-krotnie, w różnych kontekstach, jednak w formie biernej tylko w omawianym fragmencie.
Ostatni, lecz nie najmniej ważny zwrot listu brzmi: τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου
stojący w genetivie singularis i wyjaśniany jako „śmierci drugiej”. Zwrot ten,
149 Gdyby miały to być dwie wspólnoty, z pewnością Św. Jan użył by greckiej liczby dualis, spotykanej w tekstach tego okresu.
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poza wspomnianym fragmentem występuje jeszcze trzykrotnie w Nowym
Testamencie. W Ap 20, 6: μακάριος καὶ ἅγιος ὁ ἔχων μέρος ἐν τῇ ἀναστάσει
τῇ πρώτῃ· ἐπὶ τούτων ὁ δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, ἀλλ᾽ ἔσονται
ἱερεῖς τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ βασιλεύσουσιν μετ᾽ αὐτοῦ [τὰ] χίλια ἔτη
(Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad
tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa
i będą z Nim królować tysiąc lat). Z tego cytatu wywnioskować należy, że
śmierć wtóra to inaczej wieczne potępienie dotykające tych, którzy nie są
zanurzeni w zmartwychwstaniu Jezusa. W kontekście kolejnego wersu Ap
20, 14 Jan wskazuje, jak należy rozumieć ów zwrot: καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης
ἐβλήθησαν εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός. οὗτος ὁ θάνατος ὁ δεύτερός ἐστιν, ἡ
λίμνη τοῦ πυρός (Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć
druga — jezioro ognia). Wiersz jest częścią opisu sądu nad narodami (ww.
11–15). Do tegoż jeziora trafią: śmierć; otchłań; wszyscy, których imiona nie zostały zapisane w księdze życia. Na podstawie tego opisu można by utożsamić
owo „jezioro ognia” z piekłem, miejscem odosobnienia od Boga, pozbawieniem życia wiecznego. W trzecim fragmencie Ap 21, 8, w kontekście nowego
Jeruzalem do jeziora trafia rzesza ludzi, którym przeznaczone jest zatracenie
w ogniu: τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσιν καὶ
πόρνοις καὶ φαρμάκοις καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσιν τοῖς ψευδέσιν τὸ μέρος
αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος
(A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy,
bałwochwalców i wszelkich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem
i siarką. To jest śmierć druga).
Wielu komentatorów biblijnych zwraca uwagę na fakt, że określenie
„śmierć druga” używane było już w literaturze judaistycznej150. Jak napisał
R. Tkacz oznacza ona śmierć totalną, eschatologiczną, pozbawienie udziału
w zmartwychwstaniu, pozostanie w grobach151.
Po dokonaniu egzegezy tekstu i wyjaśnieniu zagadnień literacko-historycznych, w kolejnym rozdziale przedstawię odniesienia teologiczne analizowanego Listu.

150 R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 160; A. Jankowski, Apokalipsa
św. Jana…, dz. cyt., s. 150; L. Jańczuk, Listy do siedmiu Kościołów Azji (Ap 2–3), s. 15,
H. Langkammer, Apokalipsa, Lublin 2010, s. 61.
151 Targum Jeremiasza 51, 57; Targum Powtórzonego Prawa 33, 6, Targum Izajasza 65, 15.
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. Przesłanie Listu do Kościoła w Smyrnie
W Apokalipsie św. Jana odnaleźć można trzy najważniejsze tematy teologiczne: chrystologię, eklezjologię i eschatologię. Warto zastanowić się, czy
w analizowanym fragmencie, Liście do Kościoła w Smyrnie te trzy zagadnienia są obecne i jaką mają wartość dla wspólnoty, do której autor się zwraca.
Struktura listu ujawnia występowanie owych trzech tematów: chrystologii,
eklezjologii i eschatologii. W chrystologii zostanie podkreślona charakterystyczna dla Jana korelacja osoby Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, a także prezentacja Chrystusa przy pomocy określeń Boga Jedynego ze Starego Testamentu.
W eklezjologii, zajmującej wiodące miejsce w liście, zostanie wskazana treść
odnoszącą się do tematyki posłannictwa Kościoła na ziemi oraz nieustannej
walki wiernych Kościoła ze złem. Eschatologia, zamykającą list, ale i uwarunkowana poprzednimi tematami, szczególnie podkreśli rzeczy ostateczne,
które mają nadejść dla zwyciężających w Chrystusie.

. . Wymiar chrystologiczny:
Pierwszy i Ostatni, Zmartwychwstały
List, podobnie jak sześć pozostałych, skierowanych do wspólnot w Azji
Mniejszej rozpoczyna się od określenia bezpośredniego odbiorcy tekstu. Po
przedstawieniu adresata następuje autoprezentacja mówcy. Jak wiadomo na
podstawie Ap 1, 13, jest nim Syn Człowieczy, uwielbiony Chrystus. Słowa,
jakie padają z ust Mówiącego na potwierdzenie tożsamości, niosą ze sobą
ważne treści. „Pierwszy i Ostatni”, zwrot Janowi doskonale znany ze Starego Testamentu, z Księgi Izajasza, nie pozostawia żadnych złudzeń, co do
faktu, iż przemawia do wspólnoty smyrneńskiej Bóg Jedyny. W tekście proroka Izajasza Jahwe potwierdza swoje wieczne istnienie oraz jedyność wobec
bóstw ludów ościennych, by utwierdzić Izrael w przekonaniu o słuszności
pokładania nadziei w Panu oraz służenia Mu: „Słuchaj mnie, Jakubie, Izraelu,
którego wezwałem: Ja sam, Ja Jestem pierwszy i Ja również ostatni” (Iz 48, 12).
Po owych zwrotach Bóg opisuje dzieło stworzenia, w którym to nic nie zostało stworzone ani nie rozwinęło się, jeżeli Pan na to nie zezwolił i tego sam
nie dokonał. „Pierwszy i Ostatni” można tłumaczyć również jako, „początek
wszystkiego” i „ostateczny”, „pełnia wszechrzeczy”. Zatem nie było niczego
przed Bogiem, On jest początkiem i przyczyną wszelkiego stworzenia i do
Boga wszelkie stworzenie zmierza, aby w Nim się zanurzyć i zatopić w dniu
ostatecznym. Odnosząc te słowa do Chrystusa, zwrócić należy uwagę przede
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wszystkim na fakt, iż nie jest On nowym Bogiem, drugim w jakiejś hierarchii
ważności czy mocy sprawczej152. To transcendentna i absolutna Boża egzystencja Jezusa, który używając określeń Swego Ojca daje do zrozumienia, że
posiada Boska naturę podobnie jak Ojciec, ale przychodząc na ziemię stał
się człowiekiem, o czym świadczy zwrot „Syn Człowieczy” użyty przez Jana
w Ap 1, 13 dla opisania postaci, która do niego przemawia i ukazuje mu wizje,
a jest odniesieniem do wizji z Księgi Daniela (Dn 7, 13). Zakładając, że chrześcijanie, którzy tworzyli wspólnotę w Smyrnie mogli w sporej większości rekrutować się z szeregów wyznawców Boga Jahwe, bardzo trafnym jest przedstawienie się właśnie tym zwrotem. W ten sposób Chrystus nie pozostawia
żadnych wątpliwości ani co do tego, kto mówi, ani jak należy traktować Jego
słowa. Ojciec zaś, pozostając w tym liście, jak zresztą w całości Apokalipsy,
niedostępnym i otoczonym majestatem, potwierdza posłanie Chrystusa na
ziemię wskrzeszeniem Go z martwych.
Dopełnieniem przedstawienia jest kolejny zwrot „który był martwy,
a ożył”. Wyrażenia „Pierwszy i Ostatni” oraz „który był martwy, a ożył” zostały wcześniej użyte przez Jezusa (Ap 1, 18), aby uspokoić Jana, przestraszonego wizją, jaką zobaczył. Do Smyrnian Chrystus zwraca się w tych samych
słowach. Nieodłącznie ma to związek z historią miasta, a przede wszystkim
z sytuacją prześladowania, aresztowań i w konsekwencji nierzadko egzekucji,
jakie czekały wyznawców Chrystusa mieszkających na terenie Azji Mniejszej.
W określeniu „był martwy, a ożył” ukryte jest całe misterium paschalne, od
momentu męki, poprzez śmierć aż do zmartwychwstania Jezusa153. Co więcej,
należy podkreślić, iż ofiara Jezusa była całkowicie dobrowolna i nieuwarunkowana żadnymi zewnętrznymi czynnikami. To wielka miłość do stworzenia,
do człowieka sprawiła, że Bóg postanowił oddać Siebie by zbawić swój lud.
Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią ma przynieść nadzieję, że pomimo
trudności, a nawet po ludzku rzecz ujmując, klęski w postaci utraty życia, każdy Jego wyznawca nie pozostanie umarłym, lecz wraz z Nim zmartwychwstanie. Na potwierdzenie tych słów warto podkreślić, że w Apokalipsie jeszcze
raz zostaje użyte słowo ożyć „ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa
i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi
i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem” (Ap 20, 4b). Ów cytat wskazuje, iż wyznawcy, którzy nie
tylko oddali życie, a więc męczennicy, jak również ci, którzy w życiu przeciwstawiali się złu, mogą oczekiwać nagrody w życiu w postaci korzystania
152 A. Jankowski, Jam jest Alfa i Omega, Kraków 2000, s. 167.
153 E. Szymanek, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990, s. 502.

100

z dóbr, jakich Bóg udzielił Kościołowi. Miano, którego używa Jezus, niesie
jeszcze jedną prawdę, bardzo ważną, szczególnie dla prześladowanego, rodzącego się Kościoła. Otóż, to Chrystus jest Panem życia i śmierci, nikt inny.
Taką władzę w Starym Testamencie posiadał tylko Bóg Jedyny, zatem Jezus,
będąc Jego Synem, również ten przymiot ma, a wydarzenia paschalne są tego
potwierdzeniem. To ważna kwestia dla młodego Kościoła, gdyż daje nadzieję
wszechmocy Boskiej, która skoro przejawia się w sprawach ostatecznych, to
tym bardziej w ziemskich problemach wspólnoty.
Zauważyć tu można pewną ciągłość myśli Janowej: przejście od nazewnictwa starotestamentalnego, potwierdzającego Bóstwo Jezusa Chrystusa oraz
nierozłączne związanie z Ojcem, do określeń nowotestamentalnych, wysuwających na plan pierwszy dzieło zbawienia, jakiego przez oddanie Siebie za
ludzkość, dokonał Syn Boży. F. Sieg zwraca również uwagę, iż jest to wskazanie zarówno drogi zstąpienia Boga — stanie się Człowiekiem, i wstąpienia — otoczenie Syna chwałą zmartwychwstania i uwielbienia oraz poddanie
wszystkiego, gdyż, jak czytamy w Apokalipsie: „Zostałeś zabity i nabyłeś Bogu
krwią twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu” (Ap 5, 9b)154.
Podobnie jak i Ojciec, Duch Święty zdaje się jakby ukrywać przez oczyma
wiernych Kościołów Apokalipsy. W omawianym fragmencie mamy wprawdzie zaznaczoną obecność Trzeciej Osoby Boskiej, jest jednak faktem, że poza
tym na Jej temat nie dowiadujemy się nic. Fraza: „Kto ma uszy niechaj posłyszy co mówi Duch do Kościołów” oznacza jedynie, iż mowa ta, którą słyszy
św. Jan, a następnie przekazuje czytelnikom, nie jest łatwa i nie wystarczy
zwykła zdolność słyszenia, ale przede wszystkim analizowania i wyciągania
wniosków z treści. Duch zatem pozostaje Kimś nieuchwytnym, kto jedynie
przemawia, ale i udziela owej zdolności rozumienia155.

. . Wymiar eklezjologiczny
Po rozpoznaniu mówcy, a także opisaniu Jego atrybutów należy się zastanowić, czego Jezus oczekuje od swoich wiernych? W jakich słowach się do nich
zwraca? Jakie przesłanie do „anioła kościoła w Smyrnie” Zmartwychwstały
kieruje? Warto również na tej podstawie odnieść owe słowa do obecnej sytuacji wspólnoty kościelnej.
Wszystkie siedem listów zaczyna się od zwrotu „Aniołowi Kościoła”. Na
podstawie analizy egzegetycznej wiadomym stało się, iż nie chodzi o anioła
154 F. Sieg, Listy do Siedmiu Kościołów Apokalipsy, Pelplin 2009, s. 80.
155 E. Szymanek, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990, s. 502.
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w sensie dosłownym, a więc o jakiegoś posłańca, czy też wręcz o istotę czysto
duchową, ale o biskupa danej wspólnoty w sensie ścisłym, a całą wspólnotę
Kościoła w sensie ogólnym. Wielu komentatorów zwraca uwagę, że tematyka
Kościoła zajmuje centralne miejsce w apokalipsie. Dokładnie taką samą sytuację spotykamy w liście. Nie jest on skierowany do poszczególnego człowieka,
do jednostki, a do grupy ludzi, wspólnoty dążącej do tego samego celu: do
życia z Chrystusem Zmartwychwstałym w Jego Królestwie.
Jezus mówi o znajomości problemów wspólnoty smyrneńskiej. Jest to wiedza dogłębna, pełna i wynikająca z troski. Oznacza to, że sytuacja Kościoła
nie jest dla Chrystusa obojętna, a losy człowieka będącego częścią wspólnoty
są tak samo ważne, jak losy całego świata. Kościół dla Chrystusa jest Oblubienicą, o którą dba, troszczy się i udziela wszelkiej pomocy w trudnościach.
Zadaniem Kościoła jest uwielbianie Baranka, czyli Jezusa Zmartwychwstałego. Jest nim również służba Chrystusowi przejawiająca się w dbaniu o poszczególnych członków Kościoła oraz pozyskiwanie nowych wyznawców dla
imienia Pana.

. . . Ucisk, ubóstwo, obelga, więzienie
Kościół pierwszego wieku, a więc i wspólnota w Smyrnie nie spotkał się od
początku swego istnienia z przychylnością władz, zarówno państwowych jak
również i religijnych. Nic dziwnego, skoro założyciel, Jezus Chrystus został
wyszydzony i przybity do krzyża. Podobnie jego wyznawców spotykał i spotyka podobny los, pełen cierpienia i nienawiści ze strony świata. Użyty zwrot
„ucisk” w apokalipsie odnosi się albo do kary za niewierność okazaną Bogu,
albo do wrogich działań szatana będących rodzajem próby, jakiej poddaje
Pan swoich wyznawców, czy też do eschatologicznej walki pomiędzy siłami
dobra i zła.
Już w Starym Testamencie Izraelici wierni Bogu doznają ucisku. Sytuacja analogiczna do listu smyrneńskiego występuje w opisie niewoli egipskiej,
gdzie Pan widząc ucisk, jakiego Izraelici doznają ze strony faraona, postanawia uwolnić swój lud i wysyła do tego zadania Mojżesza (Wj 4, 31): „I uwierzył
lud, gdy słyszał, że Pan nawiedził Izraelitów i wejrzał na ich ucisk. A uklęknąwszy, oddali pokłon”. Nie była to niedogodność spowodowana winą samego narodu, jak to ma miejsce w przypadku innych odniesień do ucisku,
chociażby w 2 Krn 20, 9: „Jeśli spadnie na nas nieszczęście, miecz karzący,
zaraza albo głód, staniemy przed tą świątynią i przed Tobą, ponieważ w tej
świątyni przebywa Twoje imię, i będziemy wołać do Ciebie w naszym ucisku,
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wtedy Ty wysłuchasz nas i ocalisz”. Tutaj słowa odnoszą się do niewierności i oddawaniu czci bóstwom ammonickim przez króla judzkiego Jozafata.
Ucisk zaś odnosi się do napaści ze strony krajów sąsiadujących, co niejednokrotnie Izraelici traktowali jako karę za postępowanie wbrew woli Pana.
W Księdze Daniela, do której treści niejednokrotnie odwołuje się Apokalipsa,
czas ucisku nieodłącznie wiąże się z czasem ostatecznym, który przyniesie
sprawiedliwym wybawienie, a grzesznikom karę za postępowanie niezgodne
z przykazaniami Boga156 — Dn 12, 1b: „Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego
nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród
twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze”. Słowa proroka Daniela naród wybrany odnosi często do wojny żydowskiej i zburzenia
Jerozolimy w 70 r. po Chr157.
W Nowym Testamencie czas ucisku nabiera nowego znaczenia, gdyż sam
Jezus mówi o nim. Zapowiada On nadejście czasów mesjańskich, natomiast
ucisk przedstawia jako etap, który muszą przejść wybrani, aby dostąpić zbawienia — Mk 13, 24.26: „W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego
w obłokach z wielką mocą i chwałą”. Jak podkreśla B. Widła, o ile w tradycji
synoptycznej „ucisk dni ostatecznych” jest zapowiedzią przyszłych wydarzeń,
o tyle w Apokalipsie jest to już wyjaśnienie tego, co się dzieje w teraźniejszości158. Na uwagę zasługuje również połączenie tego pojęcia z Ap 2, 9 z opisem
„stojących przed tronem Boga” z Ap 7, 14: „To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili”. Potwierdza
to wcześniejsze rozważania mówiące o czasie ucisku, jako drodze ku oglądaniu Boga. Z tego rozumienia pojęcia ucisk wypływa wniosek dla Kościoła
w Smyrnie. Jeżeli Jezus zna jego ucisk, to oznacza, że owa wspólnota weszła na
drogę ku zbawieniu i rozpoczęła podążanie śladami swojego Mistrza. I choć
sama sytuacja była uciążliwa i trudna, jednak jej doświadczenia, w świetle
słów Pisma Świętego, dają nadzieję na życie wieczne w przyszłym świecie ze
zmartwychwstałym i uwielbionym Chrystusem. Stąd też wniosek płynący
dla wspólnoty Kościoła obecnie: nie należy spodziewać się zaszczytów i ułatwień, czy to ze strony państwa, czy ludzi jako jednostek, gdyż taka jest kolej
156 W. Popielewski, Związek religii imperialnej z czasem ucisku: Sitz im Leben Apokalipsy, [w:] W. Chrostowski (red.) Duch i Oblubienica mówią: przyjdź, Warszawa 2001,
s. 367.
157 Tamże.
158 B. Widła, Antropologia egzystencjalna Apokalipsy Janowej, Medium Warszawa 1996,
s. 165.
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rzeczy: wiara w Jezusa i przynależność do Niego implikują ucisk ze strony
szeroko pojętego świata.
W Liście do wspólnoty Smyrny sam Jezus uściśla, czym jest ów ucisk
(Ap 2, 10c): „Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia,
abyście zostali poddani próbie, a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni”.
Zatem Chrystus mówi o ucisku jako o próbie, której zostaną poddani niektórzy spośród wspólnoty Kościoła smyrneńskiego. Zastanawiające jest, dlaczego tylko co niektórzy. Komentatorzy zwracają uwagę, iż może chodzić
o męczenników, którzy oddadzą życie za wiarę159. Z tekstów Nowego Testamentu wynika, że ucisk może dotyczyć szczególnie osób odpowiedzialnych za
wspólnotę, które powinny tym więcej dawać siebie, im więcej im powierzono
obowiązków względem Kościoła. Tak pisze św. Łukasz w Ewangelii 12, 48:
„Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono,
tym więcej od niego żądać będą”. I można rzec, że słowa Jezusa już niedługo po napisaniu znalazły potwierdzenie w historii wspólnoty smyrneńskiej,
gdyż w 156 r. ginie jako męczennik biskup wspólnoty, Polikarp, a w kolejnych
latach wielu bezimiennych, którzy sprzeciwili się oddawaniu czci innym bóstwom czy też postępowaniu przeciw przykazaniom Boga. Także i dzisiejsza
sytuacja Kościoła jest nieodłącznie związana z męczeństwem. Co kilka minut
na świecie umiera człowiek, który dla imienia Jezus poświęcił własne życie.
Męczeństwo i prześladowania, które zdarzały się w czasach Janowych, zdarzają się i dziś i są nieodłączną cechą Kościoła. Nigdy, aż do przyjścia Jezusa
Chrystusa powtórnie na świat, wspólnota wierzących nie będzie całkowicie
wolna od prześladowań i konieczności udowadniania swojego oddania Bogu
i Jego Królestwu.
Jezus wiąże czas ucisku z wtrąceniem, a dosłownie wrzuceniem do więzienia człowieka przez diabła. „Więzienie” nieodłącznie kojarzy się z brakiem
wyjścia, pozbawieniem wolności, izolacją, osamotnieniem i karą za popełnione winy. W Starym Testamencie analogiczną sytuację spotykamy w historii
Hioba, który jest wystawiany na próbę przez szatana160, aby się okazała jego
wierność względem Boga, niespowodowana zaszczytami czy dobrobytem.
Wprawdzie nie ma w tej księdze słowa więzienie czy ucisk, ale opis zdarzeń
z życia Hioba pasuje do pojęcia „czas ucisku” i w pewien sposób „więzienia”,
159 F. Sieg, Listy do Siedmiu Kościołów Apokalipsy, Pelplin 2009, s. 80; R. Tkacz, Listy
do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 150; A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt.,
s. 150.
160 Pomija się w tej syntezie kwestię różnic w postrzeganiu postaci szatana w Księdze
Hioba i w Nowym Testamencie

104

o którym mówi Jezus do Smyrnian. Podobnie również, choć w wymiarze czysto ludzkim, materialnym Pan nagradza Hioba za jego wierność i wytrwałość
w wierze Hi 42, 10: „I Pan przywrócił Hioba do dawnego stanu, gdyż modlił
się on za swych przyjaciół. Pan oddał mu całą majętność w dwójnasób”. Nie
jest to jednak zadziwiającym zjawiskiem w świetle Listu do Hebrajczyków,
gdzie w rozdziale 11 Bóg mówi:
W Nowym Testamencie, w Liście do Hebrajczyków autor przedstawiając
przykłady wierności Bogu, nawiązuje do ludu Starego Przymierza: „Jedni
ponieśli katusze, nie przyjąwszy uwolnienia, aby otrzymać lepsze zmartwychwstanie. Inni zaś doznali zelżywości i biczowania, a nadto kajdan i więzienia”.
Apostołowie często są więzieni ze względu na głoszenie zmartwychwstałego
Chrystusa. Tak dzieje się w przypadku Piotra i Jana, gdy przemawiają w Jeruzalem i zostają pojmani przez arcykapłanów i straż świątynną — Dz 5, 17–18:
„Wówczas arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do stronnictwa
saduceuszów, pełni zazdrości zatrzymali Apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia”. Tak jest również, gdy Paweł uwalnia niewolnicę spod władzy
złego ducha, zostaje pojmany i wtrącony do więzienia wraz ze swoim towarzyszem Sylasem — Dz 16, 23: „Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do
więzienia, przykazując strażnikowi, aby ich dobrze pilnował”. Zatem sytuacja
uwięzienia, jako czas próby i ćwiczenia wytrwałości w wierze nie jest czymś
niecodziennym i niesamowitym. Kościół, jeżeli naprawdę myśli o naśladowaniu Chrystusa oraz o krzewieniu wiary, nadziei i miłości, musi liczyć się
z konsekwencjami w postaci „więzienia”, czy to pod postacią represji, czy
faktycznego ograniczania wolności. Jest to jeden z niezawodnych sposobów,
dzięki którym wierni mogą zasłużyć na „lepsze zmartwychwstanie”, czyli
życie wieczne w Królestwie z Chrystusem.
Warto również, analizując sytuację Kościoła, nie tylko tego z pierwszych
wieków, ale i w odniesieniu do teraźniejszości, zatrzymać się na chwilę nad
słowem: diabeł. Już na samym początku historii człowieka diabeł pojawia
się w postaci węża, by zniszczyć przyjaźń, jaka była między Stwórcą a człowiekiem161. Jak będzie to widać w całej historii, zarówno narodu wybranego,
jak i później Kościoła, szatan działa zazwyczaj pośrednio: podsuwając pokusy, dając rozwiązania sytuacji niezgodne z wolą Boga, lecz po ludzku często
rozsądniejsze, ukrywając prawdziwy sens działania. Zawsze jednak decyzja
ostateczna co do postępowania jest w rękach człowieka, który musi opowiedzieć się po którejś ze stron.
161 A. Jankowski, Porozmawiajmy o Apokalipsie 2, Kraków 2004, s. 52.
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W sensie, o którym mowa w liście do Kościoła Smyrny postać diabła utożsamiana jest z oskarżycielem. Poddaje on próbie człowieka po to, aby go na
czymś złapać, co będzie sprzeczne z przykazaniami. W ten sposób diabeł chce
przekonać Pana, że stworzenie, jakie On obdarzył tak wielką miłością, nie
zasługuje na to. Więcej, jego działalność ma na celu prześladowanie Kościoła
i gnębienie Jego członków, aby załamywali się w wierze i upadali na duchu.
Taką sytuację spotykamy już w Starym Testamencie. Klasycznym przykładem, jest wspominana już postać Hioba, którego Bóg wystawia na wiele prób,
ale właśnie na prośbę diabła, który chce pogrążyć Hioba, a pośrednio udowodnić swoje racje przed Stwórcą, Hi 1, 11: Wyciągnij, proszę, rękę i dotknij jego
majątku! Na pewno Ci w twarz będzie złorzeczył. Podobną scenę znaleźć można w Księdze Zachariasz — Za 3, 1: Potem Pan ukazał mi arcykapłana Jozuego,
który stał przed aniołem Pańskim, a po jego prawicy stał szatan oskarżając go.
W Nowym Testamencie także spotykamy takie działania przeciwnika
Boga. Romaniuk pisze, że odniesieniem do Listu do wspólnoty w Smyrnie
jest fragment z Ewangelii św. Łukasza 22, 31: Szymonie, Szymonie, oto szatan
domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę162. Jezus rozmawiając z apostołami podczas ostatniej wieczerzy Jezus ujawnia, iż szatan u Boga upomniał się
o poddanie ludzi próbie i odrzuceniu części, która nie nadaje się do obecności
we wspólnocie wiernych. Według Jankowskiego diabeł jest istotnym sprawcą
prześladowań Kościoła163. Do tego również odnosi się termin użyty przez
Chrystusa w odniesieniu do wspólnoty chrześcijańskiej w Smyrnie, „obelga”.
W rozdziale drugim zostało wyjaśnione, czym mogła być owa „synagoga
szatana”, z której owe obelgi płynęły pod adresem Kościoła i jego wiernych.
Warte podkreślenia jest to, iż diabeł nie działa sam, a wysyła do niszczenia
i pozbawiania jedności tych, którzy mu służą, czy to świadomie czy też nie,
ale jednak doprowadzają do rozłamów i prześladowań.
Patrząc na słowa, jakie Zbawiciel kieruje do wspólnoty w Smyrnie podkreślić należy, że ucisk i więzienie mają ograniczony czas i nie będą trwały
wiecznie, w przeciwieństwie do błogosławieństwa i miłości, jakie Bóg kieruje do swoich wybranych. Płynie z tego wniosek dla Kościoła: nie należy
przesadnie zwracać uwagi na obecne niedogodności, czy to ze strony władz,
czy wewnętrznych kłopotów, gdyż one, dzięki Majestatowi i Dobroci Boga
kiedyś, i to w niedługim czasie, skończą się, a nastanie czas radości i błogosławieństwa.
162 K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, Poznań-Kraków 1999, s. 602.
163 A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., s. 150.
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Ubóstwo to druga cecha Kościoła w Smyrnie, którą Jezus zauważa i podkreśla. Choć nie ma pewności, iż wspólnota smyrneńska rekrutowała się spośród najuboższych warstw społeczeństwa, wymienienie ubóstwa tylko w tym
liście świadczy według wielu komentatorów o faktycznym ubóstwie materialnym wierzących w tym mieście. Jednak zaraz, jakby dodając otuchy, Jezus
mówi: „ale Ty jesteś bogaty”. W żadnym wypadku nie chodzi tutaj o bogactwo ziemskie czy zaszczyty, bo to nie było celem wierzących i nie przyniosłoby
im szczęścia w sensie duchowym. Mówiąc o bogactwie, Jezus ma na myśli
obfitość darów Ducha Świętego, wielkość wiary i błogosławieństwa Bożego.
Podobne określenie spotykamy w Ewangelii Mateusza Mt 5, 3: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”, kiedy to
opisuje tych, którzy będą szczęśliwi na końcu czasów. Zatem Kościół, który
wprawdzie materialnie biedny i upokarzany, cieszy się szczególnym udziałem
w bogactwie darów Chrystusa, będąc otwartym na Dobrą Nowinę i wiernym
wobec Zmartwychwstałego, strzeże wiary wśród obelg i prześladowania164.

. . . Odwaga, wierność, posłuszeństwo
Kościół zostaje wezwany przez Chrystusa do odrzucenia wszelkiego strachu,
do wierności aż do skończenia czasów, oraz do słuchania Ducha Świętego
i wypełniania misji, jaką powierzył Swoim wybranym Pan.
„Przestań się lękać” — woła Jezus do Kościoła w Smyrnie. Nie pierwszy raz
Zbawiciel stara się przekonać swoich wyznawców, iż z Nim naprawdę nie ma
się czego obawiać, ani ucisku, ani prześladowania, ani ubóstwa, czy nawet
śmierci. Mówi to do przyjaciół w Ewangelii Mateusza 10, 26: „Więc się ich
nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani
nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć”. Podobnie i apostołowie,
kierując listy do różnych wspólnot, zwracali uwagę na kwestię odwagi, dla
przykładu św. Piotr w Pierwszym Liście — 1 P 3, 14: :Ale jeżeli byście nawet coś
wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie obawiajcie się zaś
ich gróźb i nie dajcie się zaniepokoić!”. Choć po ludzku przeciwności, które
czekają na człowieka ze względu na wiarę i przynależność do Kościoła Chrystusowego, mogą być niezwykle uciążliwie, należy mieć zawsze w pamięci, iż
to Jezus jest Panem życia i śmierci. Skoro więc On wzywa do bycia odważnym,
to znaczy, że jest to możliwe, i Kościół do tej odwagi w wyznawaniu wiary
powinien dążyć i prowadzić swoich członków. Jak pisze A. Jankowski: hasło
164 Por. F. Sieg, Listy do Siedmiu Kościołów Apokalipsy, Pelplin 2009, s. 81.
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odwagi jest ciągle ważne dla nas, ludzi wierzących, gdyż lęk przed jakimś
cierpieniem bardzo często nas paraliżuje i odbiera nam ufność165.
Zgromadzenie Kościoła musi być wierne Swojemu Mistrzowi i przykazaniom, jakie pozostawił żyjącym na ziemi. Temat wierności przewija się
przez całą Apokalipsę (Ap 1, 9; 2, 2–3.10; 3, 10; 13, 10; 14, 12), jednak w liście
do Kościoła w Smyrnie jest szczególnie uwypuklony. Nie tylko przy okazji opisu nagrody eschatologicznej, która czeka każdego wiernego świadka
Chrystusa, ale zawsze, gdy mówi o prześladowaniach i niedogodnościach. A.
Jankowski zwraca uwagę, że przetłumaczony wyraz „wytrwałość” dokładnie
powinien zostać oddany przez wyrażenie „cierpliwa wytrwałość do końca”.
Chodzi o przetrwanie wszystkich prób mężnie, z zaufaniem, że pomoc łaski
Bożej przyjdzie166. Więcej, owa wierność jest nie tylko oddaniem typowym
dla sług — ale ma cechy przyjaźni, jak ta relacyjność z Ewangelii Janowej J
15, 15: „Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale
nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego”167. Zdaniem M. Czajkowskiego wierność to zdobycie
się na cierpliwy i trwały upór wobec wszelkich pokus za strony fałszywych
nauk i własnej słabości oraz przywrócenie w sobie stanu pierwotnej żarliwości
dla Chrystusa168.
Trzecim obowiązkiem Kościoła jest całkowite posłuszeństwo względem
Ducha Świętego. W każdym z listów pojawia się fraza: „Kto ma uszy niechaj
posłyszy co mówi Duch do Kościołów”. Wypełnieniem tego nakazu powinni zajmować się przede wszystkim pasterze wspólnot, poprzez wyjaśnianie
Pisma Świętego, a także Tradycji i słów, jakie Chrystus na przestrzeni wieków kierował do całego Kościoła. Duch Święty zawsze działa we wspólnocie
wierzących i zawsze potrzebni są przewodnicy, którzy wyjaśnią, czego Bóg
oczekuje od wiernych, oraz jak mają postępować.

. . Wymiar eschatologiczny
Cała eschatologia Apokalipsy, zatem i ta z Listu do wspólnoty w Smyrnie jest
przesiąknięta obecnością i wezwaniami Chrystusa, Sprawcy wszechrzeczy.
Jak pisze J. Kozyra najbardziej wyróżniającą się cechą eschatologii Janowej

165
166
167
168

A. Jankowski, Porozmawiajmy o Apokalipsie 1, Kraków 2004, s. 46.
A. Jankowski, Porozmawiajmy o Apokalipsie 1, Kraków 2004, s. 47.
A. Jankowski, Aktualność apokaliptycznych listów…, dz. cyt., s. 267.
Por. M. Czajkowski, Ostatnie proroctwo…, dz. cyt., s. 184.
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jest jej perspektywa chrystologiczna169. Rozpatrywane w liście pojęcia, odnoszące się bezpośrednio do przyszłych rzeczy, które nadchodzą, mają zarówno
charakter indywidualny (śmierć człowieka, sąd po śmierci oraz stan człowieka pomiędzy śmiercią a przyjściem Chrystusa) jak i powszechny (paruzja
Chrystusa obejmująca wskrzeszenie umarłych, sąd ostateczny, wieczne zbawienie lub potępienie oraz reintegrację kosmosu), a ponieważ w Objawieniu
Jana mamy do czynienia ze zjawiskiem continuum eschatologicznego, teksty
o paruzji należy stosować także do jednostek, i to przed zakończeniem dziejów zbawienia170.

. . . Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia
W zacytowanym powyżej fragmencie mamy zwrot „wieniec życia”, który jest
niezaprzeczalnym odniesieniem do stanu szczęśliwości człowieka po śmierci,
i jednocześnie stanowi on antytezę zwrotu z w. 11 — „śmierć druga”.
Kim jest ów zwycięzca i jakie cechy powinien posiadać, aby zasłużyć na
„wieniec życia” oraz na uniknięcie „śmierci drugiej”? A. Jankowski zwraca
uwagę na to, że zwrot „zwycięzca” powinien został sparafrazowany jako
„wciąż teraz zwyciężający”. Jest to związane z ogólną ideą eschatologiczną
Apokalipsy, pewnym „już” i „jeszcze nie”, które sprawia, że doczesność jest
wstępem do wieczności na skutek Wcielenia, które zapoczątkowało czas ostateczny, współistniejący z teraźniejszością171. Człowiek, wygrywając codziennie ze „śmiercią”, która w tym przypadku jest grzechem i odwróceniem się
od Boga, przybliża się do wiecznej radości w Królestwie Niebieskim, Nowym
Jeruzalem. Takie tłumaczenie znajdujemy w liście św. Jakuba — Jk 1, 12a: „Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany
próbie, otrzyma wieniec życia”.
Z w. 10 wynika jasno, iż osoba zasługująca na przebywanie z Bogiem „twarzą w twarz” musi wytrwale kroczyć po drogach Prawdy do końca swojego
ziemskiego życia. Jednak nie jest to jej jedyna cecha. Wszystkie zbiera z swoim artykule F. Sieg: wytrwałość w oczekiwaniu na przyjście Pana, nadzieja
budowana na dokonanym już zwycięstwie Jezusa, powrót do pierwszej miłości i gorliwości, wierność Panu, zachowanie życia Bożego i nieustanna czuj-

169 J. Kozyra, Eschatologia, [w:] M. Rosik, Teologia Nowego Testamentu, t. 2: Dzieła Janowe, Wrocław 2008, s. 261.
170 Por. A. Jankowski, Eschatologia biblijna Nowego Testamentu, Kraków 1987, s. 253.
171 Tamże, s. 246.
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ność172. Motyw walki podobnej do zmagań podczas zawodów sportowych
i wytrwałości w dążeniach często spotkać można w Nowym Testamencie. Tak
opisuje św. Paweł swoje starania o trwanie przy Chrystusie — 1 Tm 4, 7–8a:
„W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na
ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu
odda Pan”. Wieniec, będący trofeum dla wytrwałych zawodników w życiu
doczesnym, oznacza możliwość przebywania z Panem po śmierci, od razu
po sądzie indywidualnym, kiedy okaże się, kto na ziemi był prawdziwym
naśladowcą Chrystusa i człowiekiem wiary, a kto wręcz odwrotnie. Na takie
widzenie owej nagrody mamy dowód w postaci słów samego Jezusa, który
wisząc na krzyżu, rozmawia z łotrem i obiecuje mu: „Zaprawdę, powiadam
ci: Dziś ze Mną będziesz w raju” — Łk 23, 43

. . . Zwycięzcy śmierć druga nie wyrządzi szkody
Werset 11 ujawnia, iż zwycięzca nie dozna szkody od „śmierci drugiej”, nie
narazi się na wieczne potępienie. Przejdzie przez bramę śmierci i zmartwychwstanie do życia wiecznego173. Zastanawiający jest ów zwrot: „śmierć druga”.
W myśl logiki, jeżeli coś jest drugie, to i pierwsze być musi. Nasuwa się pytanie: co jest pierwszą, a co drugą śmiercią? A. Jankowski wyjaśnia, iż pierwsza śmierć to wejście w śmierć Chrystusa, czyli włączenie do wspólnoty Kościoła a druga śmierć to wieczne potępienie, po prostu piekło. Analogicznie:
pierwsze zmartwychwstanie dokonuje się podczas chrztu, natomiast drugie
to zmartwychwstanie ciała przy paruzji174. Inną interpretację tego zagadnienia podaje K. Romaniuk pisząc, iż śmierć druga to ostateczne utrwalenie
stanu śmierci pierwszej, nabytej w wyniku nieposłuszeństwa pierwszych rodziców, przeciwieństwem ich jest zmartwychwstanie do życia łaski (Ap 20, 5)
i zmartwychwstanie przy końcu czasów (J 5, 29)175.
Prawda o powszechnym zmartwychwstaniu i wiecznym szczęściu lub potępieniu występuje już w Starym Testamencie. W apokaliptycznej księdze
Daniel pisze — Dn 12, 2: „Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się:
jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie”. Sama idea
172 Por. F. Sieg, Warunki zwycięstwa według „Listów do siedmiu Kościołów” Ap 2–3,
AtenKapł 75 (1973), s. 62–68.
173 Por. M. Czajkowski, Ostatnie proroctwo…, dz. cyt., s. 184.
174 A. Jankowski, Porozmawiajmy o Apokalipsie 2, Kraków 2004, s. 85.
175 K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, Poznań-Kraków 1999, s. 602.

110

śmierci drugiej, choć nienazwana dokładnie tym zwrotem, znana była Narodowi Wybranemu.
W Nowym Testamencie, wyłączając omawianą księgę Apokalipsy, także
nie ma tego określenia, co nie znaczy, że Jezus przychodząc na świat i oddając życie za ludzi, zniósł możliwość wiecznego potępienia. Więcej, gdyby nie
istniało ryzyko potępienia, śmierć Chrystusa nie miałaby racji bytu. Sam
niejednokrotnie mówi o fakcie, iż nie wszyscy zostaną zbawieni. Tak jest
chociażby w Ewangelii Mateusza 25, 46: „I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”, czy też 13, 41–42: „Syn Człowieczy pośle
aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy
dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz
i zgrzytanie zębów”.
W Apokalipsie zwrot śmierć druga to inaczej jezioro ognia. Z opisu sądu
nad narodami (Ap 20, 11–15) jasno wynika, kto trafi do owego jeziora. To
przede wszystkim: Śmierć, która przez grzech weszła na świat, Otchłań pogrążająca wszystkich umarłych, Bestia walcząca z Niewiastą, Fałszywy Prorok
mamiący ludzi, diabeł zwodzący człowieka oraz wszyscy, którzy nie zostali
zapisani w księdze życia.
Pomimo wzmianki o „śmierci drugiej”, list jest bardzo optymistyczny. Każdy człowiek, będący wiernym nakazom Chrystusa oraz wytrwałym
w świadczeniu o Zmartwychwstałym nie ma żadnych podstaw, by obawiać się
potępienia wiecznego. Na podsumowanie rozważań nad nagrodą, jaka czeka
wiernych Bogu, ale i nad karą nieposłusznym i przeklętym, A. Mień napisał:
„Bądźcie przekonani, że te oczywiste i proste słowa skierowane są do każdego
z nas”176. List kierowany do Kościoła w Smyrnie jest również przesłany do
ludzi żyjących w Kościele obecnie. Z obietnicy danej wspólnocie małoazjatyckiej płynie wniosek dla ludzi wierzących XXI w. Każdy, kto został zanurzony w śmierci Chrystusa przez chrzest i stara się wypełniać nakazy Pana
odnośnie do życia i pełnienia różnorakich posług, w zależności od powołania,
może być pewien, że właśnie jest na drodze do zdobycia „wieńca życia”, czyli
do oglądania po śmierci Boga. A będąc codziennie zwyciężającym, walcząc
z pokusami i słabościami, może żywić przekonanie, że nie będzie zanurzony
w „jeziorze ognia”, czyli uniknie wiecznego potępienia.

176 A. Mień, Apokalipsa. Komentarz, Kraków 2000, s. 24.

Li do Kościoła w Pergamonie (Ap , – )
B. Giemza podkreśla bardzo istotną prawdę, że „Kościół pierwotny jest wzorem i modelem dla Kościoła wszystkich czasów”1. Wychodząc z takiego założenia warto przyjrzeć się trzeciemu z kolei Kościołowi, do którego Autor
Apokalipsy skierował list na wyraźne polecenie samego Chrystusa. Warto
zatem przyjrzeć się sposobowi życia chrześcijan w Pergamonie. Miasto to
stanowiło centrum kulturalno-religijne starożytności pogańskiej. Okazały
akropol, a także słynny na cały starożytny świat Asklepiejon, w którym leczono ludzi psychicznie chorych, stanowiły dwa centra religijności pogańskiej.
W dodatku miasto posiadało przywilej neokorii, czyli oddawania czci boskiej
Cesarzowi Rzymu. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy miasta przywiązani
do swoich miejsc kultu bardzo niechętnie odnosili się do chrześcijan. Niełatwo było odnaleźć się wyznawcom Chrystusa mieszkającym w pobliżu tak
potężnych pogańskich kompleksów religijnych promieniujących swym oddziaływaniem na całe rzymskie imperium
W analizowanym liście zawarte są, aż dwa określenia związane z Szatanem. Jedno stwierdza, że właśnie w tym mieście mieszka Szatan, a drugie że
jest tam jego tron. Jaka budowla jest tym tronem Szatana? A może jest nim
cały kompleks? Oto pytania na które będziemy poszukiwać odpowiedzi w tej
części pracy. Warto też zaznaczyć, że do dzisiaj zachowały się imponujące
ruiny akropolu starożytnego Pergamonu. A w Berlinie trzeba było zbudować
osobne Muzeum Pergamońskie poświęcone zabytkom przywiezionym przez
archeologów pracujących w tym starożytnym mieście. Ołtarz Zeusa znajdujący się w tym muzeum robi ogromne wrażenie na wszystkich zwiedzających
go. Wręcz trzeba stwierdzić, że dla dopełnienia wrażeń zdobytych po zwiedzeniu Pergamonu, niemal konieczna jest wizyta w Muzeum Pergamońskim,
aby uświadomić sobie świetność tych starożytnych zabytków.
A jednak, mimo tak potężnych budowli związanych z kultem pogańskim
w Pergamonie znaleźli się wyznawcy Chrystusa i wiernie trwali przy zasadach życia płynących z Ewangelii. Nie załamywali się nawet wtedy, gdy trzeba było przelać krew za wiarę. Jednak niektórzy ulegli zgubnym wpływom.
Ale o szczegółach możemy dowiedzieć się otwierając kolejne karty niniejszej
pracy...
1

B. Giemza, Rachunek sumienia Kościoła w świetle Apokalipsy, Kraków 2010, s. 10.
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. Historia i topografia Pergamonu
. . Położenie Pergamonu
Pergamon, czyli aktualnie Bergama, to miasto położone w Azji Mniejszej na
terenie dzisiejszej Turcji2. Znajduje się ono wg J. A. Thompsona w odległości
„80 km na północ od Smyrny”3 i około 26–28 kilometrów na wschód od wybrzeża Morza Egejskiego jak podaje E. Jastrzębowska4. Mimo iż na przykład
R. Pindel napisał o 30 kilometrach, jeśli chodzi o odległość od morza5, a P.
Ostański o 70 km, podając dystans do Smyrny6, różnice te nie są na tyle duże,
by móc mówić o problemach z lokalizacją miasta. Problem natomiast może
pojawić się, kiedy staramy się określić nazwę krainy, w której znajdowało się
owo miasto. Dzieje się tak dlatego, że historia osadnictwa na tym terenie sięga,
jak podają niektóre źródła nawet III tysiąclecia przed Chrystusem. Wszystko
zależy od tego, o którym okresie historycznym mówimy starając się podać
nazwę regionu czy państwa, na którego terenie był położony Pergamon. Jak
podaje M. Kunze był on położony pomiędzy Imperium Antagonidów w Macedonii i Seleucydów w Syrii, które stanowiły wówczas znaczące centra kultury helleńskiej7. Miało to niemały wpływ na sytuację społeczno-kulturową
miasta.
Starożytny Pergamon, jak napisała E. Jastrzębowska, został założony na
górze, czy też, jak woli W. Barclay, na stożkowatym wzgórzu8 o wysokości
330 m. n.p.m. w paśmie górskim Madara-dağ9. Miasto to, wg E. Jastrzębowskiej, wznosiło się od strony północnej nad doliną rzeki Kaikos – współcześnie Bakir Çayi (co A. Fic tłumaczy jako „rzeka miedzi”10), a od północnego
zachodu nad rzeką Selinos11. Po rozbudowie Pergamonu w czasach rzym2

Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz,
(PŚNT 12), Poznań 1959, s. 151.
3 J. A. Thompson, Biblia i archeologia, Warszawa 1965, s. 304.
4 Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy, Warszawa 1999, s. 133.
5 Por. R. Pindel, Turcja. Śladami apostoła Pawła i chrześcijaństwa pierwszych wieków,
Kraków 1994, s. 10.
6 Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa. Praktyczny komentarz do Apokalipsy, Ząbki 2005, s. 99.
7 Por. M. Kunze, The Pergamon altar. Its rediscovery, history and reconstruction, Berlin
1995, s. 20.
8 Por. W. Barclay, Objawienie św. Jana, t. 1, (rozdziały 1–5), Warszawa 1981, s. 111.
9 Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 133.
10 Por. A. Fic, Z podróży do siedmiu kościołów Azji, Włocławek 1930, s. 15.
11 Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 133.
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skich, owa rzeka Selinos została niejako włączona do terenów miejskich, gdyż
„miasto rzymskie” rozwinęło się po drugiej stronie Selinosu12.

. . . Korzyści wypływające z położenia
Przedstawiona wyżej lokalizacja Pergamonu miała swoje zalety. Do podstawowych należały „dobre warunki obronne”13. Po pierwsze wynikały one
z usytuowania miasta na wzgórzu, a po drugie z faktu, że było ono wtedy
porośnięte lasem14, co stanowiło kolejną trudność w przypadku prób jego
zdobycia. Mimo, iż E. Jastrzębowska wymienia to jako jedyną zaletę położenia Pergamonu, możemy doszukać się też innych. Jak podaje R. Tkacz, były to
tereny „szczególnie żyzne”15. Mieszkańcy Pergamonu mieli zatem dostęp do
pól uprawnych, które w jakiś sposób zabezpieczały zapotrzebowanie na żywność. Zwłaszcza pobliska dolina rzeki Kaikos dawała możliwość prowadzenia
upraw rolnych, natomiast na samym wzgórzu panowały dogodne warunki
do zakładania gajów oliwnych16. Samo położenie w górach dawało też dostęp
do jednego z podstawowych materiałów budowlanych miasta. Ponieważ są
to góry andezytowe, podstawowym materiałem budowlanym w Pergamonie
był ten właśnie tuf wulkaniczny17.

. . . Wady związane z położeniem miasta
Oprócz wspomnianych zalet, w położeniu miasta można doszukać się też pewnych wad. E. Jastrzębowska jako najpoważniejszą z nich wymienia „całkowity
brak na tym wzgórzu naturalnego źródła wody”18, co w przypadku oblężenia
miasta stwarzało ogromne zagrożenie. R. Tkacz sądzi jednak, że głównym problemem miasta był brak własnego portu. Skutkiem tego kupcy, musieli każdorazowo udawać się do portu w mieście Elaia, oddalonego o 25 km, by zaopatrzyć
się w różne towary19. Ten sam autor twierdzi, że problem z brakiem dostępu
do źródła wody został rozwiązany przez budowę systemu akweduktów. System
12 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów (Ap 2,1–3,22). Studium historyczno-egzegetyczne, (RSB 11), Warszawa 2003, s. 175.
13 E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 134.
14 Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 133.
15 R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 173.
16 Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 134.
17 Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 141.
18 E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 134.
19 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 173.
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ten rozwinięto do tego stopnia, że woda płynąc z wysokości 375 m n.p.m. była
transportowana przez dwie doliny, aż w końcu docierała nawet do najwyżej
położonego punktu miasta, czyli na wysokość 335 m n.p.m.20.
Pergamon posiadał również dobre warunki, jeśli chodzi o bliskość szlaków
komunikacyjnych, choć, jak twierdzi E. Jastrzębowska nie była ona tak dogodna, jak w przypadku innych większych miast w tym rejonie (Milet, Efez,
Smyrna), chociażby dlatego, że główne szlaki biegły wzdłuż większych rzek,
do których zalicza ona np. Meander21. Stąd też do innych ważnych miast prowincji mieszkańcy Pergamonu musieli podróżować przez Tiatyrę22.

. . Historia Pergamonu
. . . Czasy najdawniejsze
Nie wiadomo dokładnie kiedy zostało założone miasto Pergamon, jednak ze
względu na bardzo dobre warunki obronne można przypuszczać, że ludzie
zaczęli się tu osiedlać stosunkowo wcześnie23. Potwierdza tę hipotezę fakt, że
na terenie miasta odkryto naczynia ceramiczne pochodzące z VIII-VI wieku
przed Chrystusem. R. Pindel napisał nawet, że miasto, było zasiedlone „już
w III tysiącleciu przed Chrystusem”24. Nie przywołuje on jednak żadnych
konkretnych źródeł, które mogłyby to potwierdzić. Według legend założycielem miasta miał być Telefos — syn Heraklesa25. Stąd też mieszkańcy Pergamonu nazywali siebie potomkami Telefosa26. Pierwszą wzmiankę o tym
20
21
22
23
24
25

Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 173–174.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 133.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 133.
Por. E. C. Blake, A. G. Edmonds, Biblical sites in Turkey, Istambul 1998, s. 128.
R. Pindel, Turcja. Śladami Apostoła Pawła…, dz. cyt., s. 10.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 163. Telefos był synem Heraklesa i Auge. Zaraz po urodzeniu został porzucony na górze. Znaleziony przez pasterzy został przez nich przygarnięty, a następnie oddany władcy Koryntu. W wieku
dorosłym udał się do wyroczni delfickiej by dowiedzieć się czyim jest dzieckiem. Ta
poleciła mu udać się do Myzji (w tym regionie znajduje się Pergamon), do Teutrasa,
który poślubił jego matkę. Telefos odziedziczył po nim tron. Jako, że był związany
z Troją, stanął przeciwko grekom, gdy ci przybyli do Myzji. Pokonawszy wielu herosów, został zraniony i uleczony przez Achillesa. Aby spłacić dług wdzięczności,
przyłączył się do greckiej wyprawy przeciwko Troi. — por. J. Schmidt, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Katowice 1992, 1996, s. 289.
26 H. Heres, V. Kostner, The Telephos frieze, folder informacyjny Muzeum Pergamońskiego w Berlinie.
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mieście znajdujemy w dziele „Anabaza” Ksenofonta, który notuje, że tu odbyło się spotkanie dowódców spartańskich, którzy właśnie pokonali ateńczyków. Miało to mieć miejsce w 399 r. przed Chrystusem27. R. Tkacz doszukuje
się jednak, w tym samym dziele, jeszcze wcześniejszej wzmianki dotyczącej
istnienia miasta już w V wieku przed Chrystusem. Jest to „informacja o tym,
że całe terytorium było niezamieszkałe i pozostawało pod nominalną zależnością władcy perskiego”28. O historii miasta sięgającej V wieku przed Chrystusem napisał również W. M. Ramsay29.

. . . Czasy wojen miedzy generałami Aleksandra
Przez kolejne siedemdziesiąt lat od wspomnianego spotkania, na temat Pergamonu nie posiadamy żadnych wzmianek, aż do śmierci Aleksandra Wielkiego (323 r. przed Chrystusem). Wtedy to nastąpił podział państwa Aleksandra
między jego generałów. Ptolemeusz objął Egipt i Cyrenajkę, Lizymach Trację,
Antygon Jednooki Frygię, Pamfi lię i Licję, natomiast Antypater otrzymał
zwierzchnictwo nad Grecją i Macedonią30. Wszystko to nie obyło się bez
wpływu na statut miasta Pergamonu. Podział królestwa nie zadowalał bowiem aleksandryjskich generałów w związku z czym rozpoczęli wojnę między sobą. W efekcie tych wydarzeń, już ok. 301 r. przed Chrystusem pod
panowaniem Lizymacha znajdowała się nie tylko Tracja, ale również Frygia,
Lidia, Karia i Licja31. Samemu Lizymachowi — ambitnemu wodzowi — jak
napisała E. Wójcik, zależało na tym, by w swoim panowaniu wzorować się na
osiągnięciach Aleksandra Wielkiego32. Na terenach podległych Lizymachowi
znajdował się także Pergamon. Z opisu B. Bravo i E. Wipszyckiej wiemy, że już
wtedy była tam wybudowana twierdza, ponieważ, jak czytamy, zwierzchnictwo nad nią Lizymach powierzył Filetajrosowi33. Według R. Tkacza dokonało
się to po bitwie pod Ipsos, czyli w 301 r. przed Chrystusem. Podaje on także,
że Filetajros dowodził tą twierdzą w latach 281–263 przed Chrystusem. Dzięki
27 Por. E. C. Blake, A. G. Edmonds, Biblical sites in Turkey…, dz. cyt., s. 128.
28 R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 164.
29 Por. W. M. Ramsay, The Letters to the Seven Churches of Asia, b.m.w. 1904, [w:] Philologos, ‹http://philologos.org/__eb-lttsc/›, [dostęp: 03.03.2010].
30 Por. E. Wójcik (red.), Wielka historia świata. Świat okresu cywilizacji klasycznych,
(WHŚ 3), Kraków 2005, s. 240.
31 Por. E. Wójcik (red.), Wielka historia świata..., dz. cyt., s. 243.
32 Por. E. Wójcik (red.), Wielka historia świata..., dz. cyt., s. 244.
33 Por. B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. 3, Okres hellenistyczny,
Warszawa 1992, s. 247.
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niemu nastąpił rozwój miasta i początek tworzenia się bogatego królestwa.
Lizymach powierzając twierdzę Filetajrosowi, pozostawił mu do dyspozycji
również ogromną kwotę pieniędzy. R. Tkacz podaje za Strabonem, że było
to 9 tysięcy talentów złota34.

. . . Zwierzchnictwo Filetajrosa
Filetajros nie okazał się wierny swojemu zwierzchnikowi, bo kiedy nadarzyła
się okazja, wystąpił przeciwko niemu. Stało się to w 282 r. przed Chrystusem. W. M. Ramsay podaje, że ta data jest początkiem powstania Królestwa
Pergamońskiego ze stolicą w Pergamonie35. Działo się to wszystko w czasie,
gdy Seleukos I Nikator, władca imperium Seleucydów, rozpoczął wojnę z Lizymachem. Za Seleukosem opowiedziało się wiele miast greckich. Tak samo
uczynił dowódca wojsk w Pergamonie36, który przekazał do użytku Seleukosowi zarówno twierdzę, jak i wojsko37. R. Tkacz podaje trochę inną wersję
wydarzeń. Nic bowiem nie wspomina, jakoby Filetajros zdradził Lizymacha.
Napisał natomiast, że przeszedł on na stronę Seleukosa w 282 r. przed Chrystusem, już po śmierci swego pana, kiedy to Seleucydzi zajęli Pergamon38.
Bez względu na to, którą wersję przyjmiemy za prawdziwą, ważne jest, że
dopiero wtedy Pergamon zajął naczelne miejsce wśród miast Azji Mniejszej39.
Po śmierci Seleukosa Filetajros „zaczął uważać się za niezależnego władcę
Pergamonu”40. Jako że był wierny kolejnym Seleucydom, nie podważali oni
jego niezależności41. Od niego wzięła początek dynastia Attalidów42, która
począwszy od Eumenesa (rozpoczął panowanie w 263 r. przed Chrystusem),
a skończywszy na Attalosie III (do 133 r. przed Chrystusem) rządziła Królestwem Pergamonu43.

34 Stanowi to równowartość 308448 ton złota. Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 165.
35 Por. W. M. Ramsay, The Letters to the Seven Churches of Asia…, dz. cyt.
36 Por. E. Wójcik (red.), Wielka historia świata..., dz. cyt., s. 144.
37 Por. B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków…, dz. cyt., s. 247.
38 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 165.
39 Por. W. M. Ramsay, The Letters to the Seven Churches of Asia…, dz. cyt.
40 E. Wójcik (red.), Wielka historia świata..., dz. cyt., s. 244.
41 Por. B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków…, dz. cyt., s. 247.
42 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 165.
43 Por. W. M. Ramsay, The Letters to the Seven Churches of Asia…, dz. cyt.
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. . . Okres panowania A alidów
Jak podają E. C. Blake i A. G. Edmonds, za panowania Attalidów miasto
znacznie się rozwinęło. Powiększono jego terytorium, budowano cytadele
i ozdobne marmurowe konstrukcje44. O rozwoju miasta oraz wzroście jego
znaczenia świadczą wybijane tam w tym czasie monety. Filetajros emitował
monety z wizerunkiem Aleksandra, zaś swoje własne monety zaczął wybijać
ok. 275 r. przed Chrystusem. Znajdował się na nich wizerunek Seleukosa.
Eumenes I natomiast umieszczał na nich już swój portret45. Kolejni Attalidzi
coraz bardziej zaczynali zagrażać państwu Seleucydów. Szczególnie widoczne stało się to za panowania Attalosa I, który walczył nie tylko z Galatami,
najeżdżającymi Pergamon, ale i z Seleucydami46. B. Bravo i E. Wipszycka
podają następującą chronologię ich sukcesów militarnych: „Eumenes I (263–
241) pokonał Antiocha I, Attalos I (241–197) rozgromił Galatów, najeźdźców
Azji Mniejszej i Syrii”47. E. C. Blake i A. G. Edmonds przekazują związaną
z tymi wydarzeniami historię. Otóż przed bitwą król Attalos I złożył bogom
ofiarę, aby ci dali przepowiednię, mającą podbudować przestraszonych żołnierzy. Kapłan składający ofiarę, rzeczywiście ogłosił cud. Miały być nim
słowa „zwycięstwo dla króla”, które pojawiły się na wątrobie złożonej ofiary.
Sam król nie zdradził jednak żołnierzom, że to on sprawdzając ofiarę, przycisnął do wątroby swoją dłoń, na której wcześniej napisał owo proroctwo48.
Największym sukcesem militarnym Pergameńczyków było jednakże zwycięstwo Eumenesa II w bitwie pod Magnezją przeciwko Seleucydom i Galatom.
R. Tkacz podaje, że miało to miejsce w 190 r. przed Chrystusem49. Według E.
Jastrzębowskiej po tej bitwie odbyły się pierwsze Nikeforia, podczas których
w Pergamonie wmurowano kamień węgielny pod budowę majestatycznego
ołtarza Zeusa. Działo się to w roku 181 przed Chrystusem50. Skutkiem tego
aż do panowania Antiocha Wielkiego, Pergameńczycy stale powiększali swe
królestwo kosztem Seleucydów. Eumenes II miał szerokie wpływy również
w okolicznych miastach, między innymi w Pesynuncie — centrum kultu bogini Kybele, bardzo często atakowanym przez Galów, którzy byli również

44
45
46
47
48
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50

Por. E. C. Blake, A. G. Edmonds, Biblical sites in Turkey…, dz. cyt., s. 128.
Por. B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków…, dz. cyt., s. 363.
Por. tamże, s. 365.
B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków…, dz. cyt., s. 136.
Por. E. C. Blake, A. G. Edmonds, Biblical sites in Turkey…, dz. cyt., s. 129.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 167.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 154.
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wrogami Pergamonu51. O dobrych relacjach z kapłanami Matki Bogów52, możemy przeczytać w liście Eumenesa II do kapłana Attisa, w którym popiera
go za to, że wystąpił przeciwko swojemu bratu Eojorgowi53.
Władcy Pergamonu prowadzili pro-rzymską politykę. Możemy także dostrzec pewną wzajemność ze strony Rzymu — Cesarstwo pomogło Pergameńczykom w bitwie pod Magnezją, oraz na prośbę Attalosa III, przyszło im
z pomocą, gdy wspomniany Antioch Wielki, odbudowując swoje państwo,
zagrażał niezależności Królestwa Pergamonu. Dobra współpraca Pergamonu z Rzymem, albo raczej poczucie zależności władców Pergamońskich od
opinii Rzymu, jest również udokumentowane listownie. W korespondencji
Attalosa II z kapłanem Attisem, jest zawarty komunikat z posiedzenia rady gabinetowej Attalosa w którym czytamy: „Kiedy przedłożyłem im to, nad czym
naradzaliśmy się w Apamei, i zakomunikowałem moją decyzję, rozwinęła się
nadzwyczaj długa dyskusja i najpierw wszyscy skłaniali się do tego samego
zdania, które myśmy mieli, ale Chlorus gwałtownie wysuwał rzymski punkt
widzenia i radził, żeby nic bez Rzymian nie działać. [...] Postanowiłem więc
zawsze posyłać do Rzymu stałe informacje o kwestiach spornych, a siebie
starannie przygotowywać do obrony własnych interesów, gdyby tego zaszła
potrzeba”54. Stałe kontakty z Rzymem, a także porozumiewanie się z Senatem
w trudnych kwestiach zaowocowały tym, że Attalos III, jego następca, w roku
133 przed Chrystusem zostawił w testamencie swoje państwo Rzymianom55.

. . . Okres panowania rzymskiego
Attalos III, który umarł bezpotomnie, przekazał co prawda całe państwo
Rzymianom, ale jak się okazało musieli oni poniekąd zdobyć je siłą. Stało
się tak za sprawą Aristonika, syna Eumenesa II, który skupiwszy znaczną
armię, wzniecił powstanie. Skutkiem tego tereny Pergamonu stały się faktyczną własnością Rzymu dopiero w 127 roku przed Chrystusem, po tym
51 Por. Eumenes pergameński broni powagi kapłana, przeł. J. Schnayder [w]: List antyczny. Antologia, opr. J. Schnayder, AKN, Wrocław 2006, ad loc. 19, s. 22.
52 Tak nazywano boginię Kybelę.
53 Por. Eumenes pergameński broni powagi kapłana…, dz. cyt., s. 22.
54 Komunikat o posiedzeniu rady gabinetowej króla Attalosa, przeł. J. Schnayder, [w]:
List antyczny. Antologia…, dz. cyt., s. 23–24.
55 Por. W. M. Ramsay, The Letters to the Seven Churches of Asia…, dz. cyt. O motywach,
które kierowały Attalosem III, szerzej w: B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków…, dz. cyt., s. 372–374.
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jak konsul Manjusz Akwilusz uciekając się do terroru zlikwidował ostatnie
ogniska oporu56.
Trudno jest powiedzieć dokładnie jaką rolę pełnił Pergamon w utworzonej
z tego Królestwa Prowincji Azja Mniejsza. W pracy W. M. Ramsaya można
przeczytać, że Pergamon był od początku stolicą tejże prowincji57. E. Jastrzębowska natomiast podaje, że stolicą został Efez, a Pergamon otrzymał status
wolnej polis58. Podobnie napisał również W. Barclay59. Za D.E Aune, możemy
jednak przyjąć, że ośrodek rzymskiej władzy znajdował się w Efezie, mimo iż
faktyczna władza była sprawowana z Pergamonu60. Byłoby to możliwe, biorąc
pod uwagę fakt, iż jak podają B. Bravo oraz E. Wipszycka, Attalos III zapisując
swoje królestwo wraz całym skarbem Rzymowi, zaznaczył jednocześnie, że
Pergamon ma mieć status wolnej polis. Został on zatem niejako wyłączony
z testamentu61. Czas panowania rzymskiego był czasem rozkwitu dla Pergamonu. Świadczy o tym liczba ludności, która z 25–40 tysięcy w czasach
królewskich, wzrosła do 120–160 tysięcy62. W tym okresie miasto również
rozbudowano, gdyż z samego wzgórza zaczęło sięgać aż do doliny rzek Selinos i Kaikos. Za panowania rzymskiego wzniesiono tam także teatr, stadion,
amfiteatr i liczne budowle sakralne63. Możemy zaliczyć do nich chociażby
świątynię ku czci cesarza Augusta oraz bogini Romy64.
Bogata historia miasta sięga, aż do XIV wieku po Chrystusie, kiedy to po
spaleniu i zrujnowaniu przez Arabów w VII i VIII wieku po Chrystusie, został
całkowicie zajęty przez Turków w 1320 roku po Chrystusie65.

. . Zagadnienia ogólne związane z topografią Pergamonu
Jak napisał J. Wolski, miasta hellenistyczne były „budowane z rozmachem”66.
Budowle powstawały zwłaszcza wokół rynku. Obok budynków przeznaczo56
57
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Por. L. Piotrowicz, Dzieje rzymskie, (WHP 3), Warszawa 1934, s. 345.
Por. W. M. Ramsay, The Letters to the Seven Churches of Asia…, dz. cyt.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 137.
Por. W. Barclay, Objawienie św. Jana…, dz. cyt., s. 115.
Por. D. E. Aune, Revelation 1–5, (WBC 52), Dallas, Texas 1997, s. 180.
Por. B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków…, dz. cyt., s. 366.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 138.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 138.
Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów (Ap 2–3), Kraków 2002, s. 32.
Por. T. Tuna, Pergamon, Istanbul 2004, s. 20.
J. Wolski, Historia powszechna, Starożytność, wyd. czwarte poprawione i uzupełnione, Warszawa 1992, s. 263.
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nych bezpośrednio do sprawowania kultu (świątynie, sanktuaria), nie brakowało innych ważnych budynków również stanowiących sferę sacrum, takich
jak: teatry, gimnazjony, pałace królewskie czy termy67. Widać to także w przypadku samego Pergamonu. W mieście tym od strony struktury urbanizacyjnej możemy wyróżnić część górną i dolną68. Powstało ono według koncepcji
miasta królewskiego, gdzie na wysokim wzniesieniu są świątynie i pałac władcy, niżej zabudowa publiczna, a jeszcze niżej dzielnica mieszkalna69.

. . . Miasto górne
Miasto górne składało się z dwóch części. W wyższej wzniesiono takie budynki jak główna wieża ciśnień, pałace królewskie i Trajaneum. W niższej
części była reszta zabudowy Akropolu, czyli świątynia Ateny, biblioteka, wielki teatr znajdujący się na zachodnim stoku, ołtarz Zeusa, górna agora oraz
gimnazjon70. Wieża ciśnień, która również była tu umiejscowiona stanowiła
końcowy budynek systemu akweduktów71. Możemy znaleźć tu także pozostałości pierwszych murów obronnych, zbudowanych jeszcze przez Filetajrosa.
Sięgały one od szczytu Akropolu aż do gimnazjonu72. To co się tutaj znajdowało, możemy określić za R. Tkaczem jako „centrum sakralne, polityczne
i kulturalne Pergamonu”73. Na terenie Akropolu, zaraz za świątynią Ateny
mieścił się jeszcze jeden ważny budynek. Była nim biblioteka pergamońska74.
Akropol stanowił więc centrum miasta, nie tylko od strony architektonicznej,
jako ta część, która znajdowała się najwyżej i górowała zarówno nad dzielnicą mieszkalną i budynkami publicznymi, ale był nim faktycznie, bo to tu
znajdowały się budynki bogów i władców, czyli tych, którzy dla mieszkającej
w mieście ludności byli najważniejsi.

67
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Por. J. Wolski, Historia powszechna, Starożytność…, dz. cyt., s. 263.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 139.
Por. B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków…, dz. cyt., s. 410.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 174.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 143.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 175.
R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 175.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 177.
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. . . Miasto dolne
Do tej części Pergamonu zaliczamy dolną agorę, zabudowę mieszkalną i mury
zbudowane przez Eumenesa75. Obejmowały one część miasta sięgającą aż do
rzeki Selinos i dolnej agory przy której była brama miejska76. Mury obronne w Pergamonie pełniły podwójną funkcję. Z jednej strony miały chronić
miasto w przypadku oblężenia, a z drugiej, mury przy Akropolu w górnej
części miasta, zabezpieczały go przed gwałtownymi wiatrami z południowego wschodu77. Najzamożniejsze budynki stawiano „wokół dolnej agory”78.
Tą część połączono z górnym miastem poprzez tak zwaną ulicę Główną. Jak
podaje R. Tkacz, tylko ta ulica była przejezdna. Miała ona bowiem 5 m. szerokości79. Inne uliczki pojawiają się dopiero w rejonie mieszkalnym i zdecydowana większość z nich jest budowana prostopadle do ulicy Głównej80. Sama
ulica Główna prowadziła od szczytu wzgórza, przez górne i dolne miasto, aż
do doliny Selinosu81. Zarówno ulica Główna, jak i dochodzące do niej mniejsze uliczki, wyłożone były płytami z andezytu82.

. . . Zabudowa rzymska
W całej topografii Pergamonu można wyróżnić jeszcze jedną część, którą
wzniesiono już w czasach rzymskich. Była ona położona najniżej, przy brzegach Selinosu83. Jak podaje E. Jastrzębowska to właśnie ta część, pod względem urbanistycznym, łączy miasto w jedną całość84 razem z Asklepiejonem,
który był jednym z ważniejszych ośrodków kultu boga Asklepiosa w ówczesnym świecie. W „części rzymskiej” znajdowały się takie budynki, czy kompleksy, jak: forum rzymskie, stadion, amfiteatr, teatr rzymski i odeon85.
75
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Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 139.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 175.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 175.
E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 141.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 174.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 174.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 139.
Por R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 174.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 141.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 141.
W kulturze helleńskiej był to budynek który służył do popisów muzycznych i recytatorskich. Miał formę małego teatru pokrytego dachem. Por. Odeon, [w:] J. Wojnowski (red.), Wielka encyklopedia powszechna PWN, t. 19, Niemcza-Orgazm, Warszawa
2003, s. 325.
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. . Szczegółowa topografia miasta
. . . Pergamon znaczącym ośrodkiem handlowym i kulturalnym
W. Barclay stwierdza, że Pergamon nigdy nie był tak znacznym ośrodkiem
handlowym, jak inne większe miasta na terenie tej prowincji cesarstwa rzymskiego86. Można tu wymienić chociażby Efez czy Smyrnę. Powody tego były
różne. Jednym z nich jest choćby wspomniany już brak dostępu do portu, czy
też do większych szlaków handlowych. Bogactwo Pergamonu opierało się „na
rolnictwie, kopalniach srebra, hodowli bydła, tkactwie i produkcji pergaminu”87. Do rozwoju handlu w znacznej mierze przyczyniła się rola biblioteki
pergamońskiej i w pewien sposób związana z nią produkcja wspomnianego
pergaminu, który jak podaje S. Witkowski właśnie tu został wynaleziony88.
E. Jastrzębowska przekazuje za Strabonem, że bibliotekę ufundował Attalos
I89. Sam gmach biblioteki był ogromnych rozmiarów. E. Jastrzębowska podaje dokładny opis poszczególnych hal. Według jej relacji był to dwupiętrowy kompleks, którego główna sala miała rozmiary 12,53 x 15,95 m. W środku
znajdowały się szafy na zwoje (w głównej sali miałoby być ich 20), rzeźba
Ateny wielkości 3,5 m. oraz inne posągi stanowiące swego rodzaju galerię sztuki90. Biblioteka ta rozwijała się bardzo szybko. Możliwe, że Eumenes II dążył
do tego, by stała się jeszcze bogatsza w zwoje niż biblioteka aleksandryjska.
Niestety nie udało mu się tego osiągnąć, bo władcy egipscy — Ptolemeusze,
zorientowawszy się w jego zamiarach zakazali wywozu papirusu na użytek biblioteki pergamońskiej, aby ograniczyć jej rozwój91. Skutkiem tego zastąpiono
tu papirus innym materiałem piśmienniczym wytwarzanym „z odpowiednio
wyprawionych skór zwierzęcych”92, który nazwano od nazwy miasta ‘pergaminem’. Naukowcy prezentują różne wersje co do pochodzenia pergaminu. P. Ostański przekazuje, że został on wynaleziony przez uczonych pergamońskich, a niewykluczone nawet, że przez samego Eumenesa II93. R. Tkacz
podaje jednakże inną wersję, która wydaje się być bardziej prawdopodobna.
Napisał on, że tego materiału nie wynaleziono w Pergamonie, gdyż znane są
86 Por. W. Barclay, Objawienie św. Jana…, dz. cyt., s. 112.
87 A. Y. Collins, Pergamon, [w]: P. J. Achtemeier (red.), Encyklopedia biblijna, Warszawa
1999, s. 921.
88 Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów (Ap 2–3)…, dz. cyt., s. 33.
89 Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 153.
90 Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 154–155.
91 Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa..., dz. cyt., s. 99.
92 P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa..., dz. cyt., s. 99.
93 Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa..., dz. cyt., s. 99.

List do Kościoła w Pergamonie (Ap 2, 12–17)

123

już dokumenty partyjskie sprzed wprowadzenia embarga na papirus (z ok. 195
r. przed Chrystusem) sporządzone właśnie na pergaminie. Pergamon miał natomiast wywrzeć ogromną rolę w rozprowadzeniu i rozpowszechnieniu tego
materiału94. Pergamin stał się więc głównym produktem eksportowym miasta. W samej bibliotece musiała znajdować się ogromna ilość zwojów. Wniosek
ten możemy wysnuć na podstawie historii związanej z biblioteką aleksandryjską. Przytacza ją R. Tkacz. Otóż za sprawą Juliusza Cezara i jego inwazji na
Egipt, biblioteka w Aleksandrii uległa pożarowi, w wyniku którego poniosła
ogromne straty. Kleopatra zwróciła się więc do Marka Antoniusza z prośbą,
by podarował jej bibliotekę w Pergamonie95. Antoniusz odpowiedział na tę
prośbę i ofiarował cesarzowej 200 000 zwojów96. Możemy jednakże przypuszczać, że nie była to całość zbiorów, gdyż „biblioteka istniała i później”97.
Do przekształcenia miasta w ważny ośrodek kulturalny przyczyniły się takie
obiekty jak agora (Pergamon miał aż dwie), Wielki Teatr i odeon. Teatr był
położony na zboczu. Mógł pomieścić aż 10 000 widzów. Wszystko za sprawą
36 m. widowni, podzielonej na trzy piętra. Siedzenia na widowni wykonano
z andezytu, natomiast loże honorowe z marmuru. Za sceną wybudowano
taras długości 250 m., przy którym znajdowała się hala. Pod nią natomiast
były umieszczone sklepy98. R. Tkacz napisał szerzej na ten temat i podaje, że
oprócz niego, w Pergamonie znajdowały się jeszcze dwa inne teatry, z których
jeden mógł pomieścić 30 000 widzów, a drugi 50 00099.

. . . Pergamon znaczącym centrum kultu
„Pergamon był swego rodzaju Lourdes starożytności pogańskiej”100. Z. Gudzowski wylicza, że oprócz samych zabudowań Akropolu znajdowały się tu
świątynie: Serapisa, Ateny, Dionizosa, Demeter, Hery, Afrodyty, Hermesa
i Asklepiosa101. U W. M. Ramsaya zaś czytamy, że cztery z wymienionych wy94
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Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 178.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 177.
Por. B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków…, dz. cyt., s. 375.
Por. B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków…, dz. cyt., s. 375.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 161–162.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 179.
A. G. Hammnan, Życie codzienne pierwszych chrześcijan (95–197), Warszawa 1990,
s.16.
101 Por. Z. Gudzowski, Proroctwa biblijne. Księga Daniela. Apokalipsa św. Jana. Naukowo-historyczne studium o spełnionych i niespełnionych proroctwach biblijnych, Kraków 2004, s. 212.

124

żej bóstw cieszyło się w Pergamonie szczególna czcią. Były to dwa bóstwa typowo greckie: Zeus i Atena oraz dwa anatolijskie: Dionizos i Asklepios102. W. M.
Ramsay napisał także, że dwa pierwsze z wymienionych bóstw przedstawiały
greckiego ducha zwycięstwa nad wrogami, a szczególnie nad Galatami103. To
właśnie dlatego Zeusowi został poświęcony ogromny ołtarz, na którym widnieje walka bogów z gigantami, a Atenie zbudowano centrum kultyczne.

. Świątynia Ateny
Świątynia poświęcona Atenie znajdowała się w samym centrum Akropolu
i była najstarszą świątynią w mieście104. Kult Ateny miał więc w Pergamonie uprzywilejowaną pozycję. Atena była opiekunką miasta. E. Jastrzębowska
twierdzi, że było to związane z Telefosem, który był jej podopiecznym. Podaje
ona również, że świątynia poświęcona tej bogini mogła tu zostać wzniesiona
już w IV wieku przed Chrystusem z fundacji nałożnicy Aleksandra Wielkiego o imieniu Barsine105. Jak napisał R. Tkacz, miało to stanowić akt ku czci
Heraklesa, jej syna, który urodził się właśnie w Pergamonie106. Ten sam autor
napisał, że świątynia ta „była oddzielona kolumnowym portykiem od zbocza
góry, w którym wykuto teatr”107. Nie możemy powiedzieć za dużo o tej świątyni, gdyż niewiele z niej zachowało się do naszych czasów. Pozostałe fundamenty i fragment ściany być może stanowiły heksastylos z umieszczonymi
posągami Zeusa i Ateny108. Samo otoczenie świątyni zostało rozbudowane
w czasach Eumenesa II. Postawiono wtedy dwunawową, piętrową halę północną, oraz halę południową109. E. Jastrzębowska wspomina jeszcze o piętrowej
hali wschodniej, która posiadła jeden portyk. Balustrada miała być zdobiona
reliefem z różnego rodzaju militariami — bronią, tarczami i pancerzami110.

. Ołtarz Zeusa
Ołtarz Zeusa został zbudowany na szczycie Akropolu. Jako, że w momencie
stawiania go znajdowały się już tam zabudowania, trzeba było część z nich
102
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Por. W. M. Ramsay, The Letters to the Seven Churches of Asia…, dz. cyt..
Por. W. M. Ramsay, The Letters to the Seven Churches of Asia…, dz. cyt.
Por. T. Tuna, Pergamon…, dz. cyt., s. 38.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 149.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 176.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 176.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 150.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 177.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 151.
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wyburzyć111. Jak podaje E. Jastrzębowska, z niewiadomych dziś przyczyn pozostawiono tam tylko mały budynek112. Położenie ołtarza było związane ze
świątynią Ateny, gdyż spełniał on także rolę jej ołtarza mimo, iż był czterokrotnie większy o samej świątyni Ateny113. Budynki te miały co prawda
osobne platformy, ale połączenie między nimi było pieczołowicie zaplanowane114. Sam ołtarz był uznawany za jeden z siedmiu cudów świata antycznego.
Luciusz Ampeliusz, rzymski historyk, podaje, że był on tak okazały, gdyż
zbudowano go ku czci Zeusa, boga bogów115. Najdokładniejszą strukturę ołtarza przedstawia E. Jastrzębowska. Według jej opisu był on zbudowany na
bazie prostokąta o wymiarach 36,44 × 34,20 m. Na nim postawiono cokół ze
schodami znajdującymi się od strony zachodniej. Na samym cokole od strony zewnętrznej był umieszczony fryz reliefowy, który można było oglądać
ze wszystkich stron, gdyż znajdował się na całej długości murów zewnętrznych ołtarza. Fryz przedstawiał walkę bogów z gigantami116. Jest on związany
z mitem według którego Zeus zamknął swoich okrutnych braci — Tytanów
w podziemnym Tartarze. Ci nie pozostali dłużni i pod wodzą Giganta zaatakowali bogów. Aby bogowie mogli pokonać Tytanów potrzebowali pomocy człowieka o lwiej skórze. Stąd ogromną rolę w odniesionym zwycięstwie
odegrał Herakles, syn Zeusa117. Wszystko było zwieńczone kolumnową konstrukcją w kształcie podkowy oraz portykiem od strony zachodniej, przez
który po wejściu na schody można było dostać się na dziedziniec. Tam właśnie
znajdował się ołtarz ofiarny. Sam fryz otaczający ołtarz by dziełem sztuki nie
tylko z powodu swoich potężnych rozmiarów. Świadczy o tym również spora
liczba artystów zaangażowany w stworzenie znajdujących się na nim postaci.
Według relacji E. Jastrzębowskiej było ich około dwudziestu. Sama z imienia wymienia tylko pięciu. Są nimi: Dionisjades, Menekrates, Melanippones,
Orestes i Teorretos118.
Oprócz tych dwóch ważnych dla Pergameńczyków greckich bóstw, jakimi
byli Zeus i Atena, w Pergamonie wielką czcią cieszyły się bóstwa anatolijskie.
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Por. M. Kunze, The Pergamon Altar. Its Rediscovery…, dz. cyt., s. 17.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 155.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 154.
Por. M. Kunze, The Pergamon Altar. Its Rediscovery…, dz. cyt., s. 17.
Por. T. Tuna, Pergamon…, Istanbul 2004, s. 46.
Dokładny opis poszczególnych scen prezentuje M. Kunze w: M. Kunze, The Pergamon altar…, dz. cyt., s. 22–47.
117 Por. T. Tuna, Pergamon…, dz. cyt., s. 48–49.
118 Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 154–156.
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Wśród nich należy wymienić przede wszystkim Dionizosa i Asklepiosa gdyż
posiadali w tym mieście niemałe centra kultyczne.

. Świątynia Dionizosa
Świątynia Dionizosa znajdowała się w pobliżu Wielkiego Teatru. Możliwe,
że była ona najważniejszym miejscem kultu tego boga w całym cesarstwie
rzymskim. E. Jastrzębowska przedstawia dokładny opis tej budowli. Pierwotna świątynia miała być cała z marmuru i znajdować się na 4,5 m. podium. Posiadała marmurowy stylobat, w fasadzie cztery jońskie kolumny, przedsionek
i cellę w kształcie kwadratu. Świątynia ta po pożarze została odbudowana w II
wieku po Chrystusie prawdopodobnie przez cesarza Hadriana. Zyskała ona
wtedy bogatszą dekorację, a jej wnętrze obłożono marmurem i wzbogacono
pilastrami wokół podium. W samym środku stał ogromny ołtarz119. Z kultem Dionizosa były związane również uroczystości, którym towarzyszyły
uczty i libacje sakralne nazywane Dionizjami, odbywały się w porze zimowo — wiosennej. W czasie obchodów, poza przedstawieniami teatralnymi,
miały miejsce także pochody o symbolice fallicznej120. Podczas Dionizji wykorzystywano także budowlę zwaną Attaleion. W jej skład wchodziły trzy
sale z których największa miała rozmiar 10,32 × 8,74 m121.

. Asklepiejon
Czwartym wielkim centrum sakralnym w Pergamonie był Asklepiejon poświęcony bogu Asklepiosowi. Było to ogromne centrum kultyczne, położone
na uboczu miasta, do którego wiodła tzw. via tecta — święta droga.
Kult tego boga dotarł tu za sprawą Archiasa, bohatera, który polując na terenie tutejszego pasma górskiego został ranny w nogę. Według legendy przekazanej przez Pauzaniasza udał się do Epidaurosu by odzyskać zdrowie. Tam
otrzymał przez kapłanów boski nakaz udania się do Pergamonu, aby zanieść
tam kult Asklepiosa i stać się zaczynem do jego wzrostu122. Jak czytamy w Encyklopedii biblijnej, Asklepiejon który miał powstać w taki właśnie sposób
można by określić jako miejscowość uzdrowiskową w której były stosowane
zarówno konwencjonalne jak i niekonwencjonalne metody leczenia123. I rze119 Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 162–193.
120 Por. L. Trzcionkowski, Dionizje, [w]: T. Gadacz, B. Milerski (red.), Religia. Encyklopedia PWN, t. 3, Ciapinski-Fatima, Warszawa 2001, s. 22.
121 Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 163.
122 Por. T. Tuna, Pergamon…, dz. cyt., s. 84.
123 Por. A. Y. Collins, Pergamon, [w]: P. J. Achtemeier (red.), Encyklopedia Biblijna…, dz.
cyt., s. 921.
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czywiście, gdy spojrzymy na plan tego kompleksu możemy dojść do wniosku,
że sam w sobie stanowił coś w rodzaju małego miasteczka. Posiadał bowiem
dziedziniec, bibliotekę, teatr, fontanny, latryny i różnego rodzaju sale. Wszystko, co się tutaj znajdowało było przeznaczone do kultu Asklepiosa.
Niewątpliwie najważniejszym budynkiem w Asklepiejonie była świątynia Asklepiosa. Zdaniem E. Jastrzębowskiej jej kształt i funkcję wzorowano na rzymskim Panteonie. Miała bowiem kształt rotundy zwieńczonej od
góry kopułą z górnym otworem, który miał za zadanie oświetlać wnętrze
budynku. Do świątyni wchodziło się po dwunastostopniowych schodach. Po
przejściu przez bogato zdobiony portyk z czterema korynckimi kolumnami,
docierało się do przedsionka, a za nim do wnętrza świątyni. Znajdowały się
tam nisze, w których oprócz figury boga Asklepiosa znajdowały się również
posągi pomniejszych bóstw124. W tym centrum kultycznym odbywały się
również cyklicznie wielkie uroczystości zwane Asklepiejami. Podczas nich
czczono nie tylko Asklepiosa, ale również inne bóstwa. Zwłaszcza te, którym
przypisywano moc uzdrawiania. Jednym z obrzędów podczas tych uczt było
zabijanie wielkiego byka, którego składano w ofierze, i kładziono jego części
na ołtarze Zeusa, Dionizosa, Ateny i Asklepiosa125. Pielgrzymi, którzy tutaj
przybywali zostawiali po sobie rozmaite inskrypcje. W jednej z nich, której
autorem jest Klodios Glykon, możemy znaleźć warunki, które należy spełnić aby móc dostąpić uzdrowienia. Należało „oczyścić się zawczasu, złożyć
krwawą ofiarę Asklepiosowi, ale też i innym bóstwom, uiścić ustaloną opłatę
ofiarną w określonej walucie, przybrać głowę wieńcem z gałązki oliwnej i spędzić noc na miejscu określonym jako Eikoimeterion”126.
Oprócz tych czterech wielkich centrów kultycznych, Pergamon posiadał
także mniejsze budynki sakralne. Zaliczamy do nich świątynię Demeter w zachodniej części miasta, czy też położone w jego wschodniej części świątynię
Hery i sanktuarium Hestii127.
Pergamon pełnił również swoją czołową rolę w sprawowaniu kultu cesarskiego128. U R. Tkacza możemy przeczytać, że w czasach panowania cesarza
Hadriana Pergamon posiadał już podwójną neokorię. Pierwsze pozwolenie
na oddawanie kultu osobie cesarza otrzymał od Oktawiana już w 29 r. przed
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Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 192.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 181.
E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 192–193.
Dokładny opis świątyń o których wiadomo, że znajdowały się w Pergamonie przedstawia E. Jastrzębowska w: E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 149–
194.
128 Por. W. M. Ramsay, The Letters to the Seven Churches of Asia…, dz. cyt.
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Chrystusem. Ku czci tego cesarza została wzniesiona świątynia poświęcona
bogini Romie oraz jego osobie129. Jak podaje D. E. Aune, była ona znana jako
sebasteion. Mimo iż możemy przypuszczać, że znajdowała się u stóp akropolu,
jej dokładna lokalizacja nie jest znana130. Przywilej drugiej neokorii został
natomiast ofiarowany przez cesarza Trajana. Jednakże za czasów jego panowania nie udało się ukończyć świątyni jemu poświęconej. Uczynił to dopiero
jego następca131. Świątynia Trajana była jednym z najwspanialszych budynków zbudowanych na Akropolu w czasach rzymskich. Główna część świątyni
jest otoczona kolumnami: po sześć w tylnej i przedniej części świątyni oraz po
dziewięć w jej prawej i lewej części. Całość jest zbudowana w stylu korynckim
i wykonana w większej części z marmuru. Dzięki temu widać przeciwieństwo
do budynków wybudowanych w czasach greckich z andezytu. Prawdopodobnie w tej świątyni oprócz cesarza Trajana, mógł być czczony również jego
następca — Hadrian. Mogą o tym świadczyć głowy dwóch wielkich posągów
znalezione w czasie odkryć archeologicznych. W czasie tych samych prac
znaleziono również kawałki głowy meduzy, która przypuszczalnie zdobiła
świątynię132.

. . Ustrój społeczny Pergamonu
Pergamon już od czasów Attalidów miał ustrój greckiej polis. Posiadał fyle133
i fratrie134, oraz własne zgromadzenie i radę135. Widać więc, że społeczeństwo
tego miasta nie było ścisłym monolitem. Istniał tu bowiem pewien rodowy
podział. Niektóre grupy osób były przeznaczone do specjalnego rodzaju posług. Przy świątyni Dionizosa istniała na przykład grupa kapłanów, związana
tylko i wyłącznie z jego kultem. Mieli oni własne kolegium i siedzibę136. Miasto jednak nie cieszyło się pełną niezależnością. Jako, że było stolicą państwa,
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Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 170–171.
Por. D. E. Aune, Revelation 1–5, WBC 52, Dallas, Texas 1997, s. 182.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 171.
Por. T. Tuna, Pergamon…, dz. cyt., s. 32.
Jednostka podziału społeczeństwa oparta na systemie rodowym o określonych
funkcjach wojskowych, politycznych i kultowych. Por. Fyle, [w:] Wielka encyklopedia powszechna PWN, t. 4, Frang-Im, Warszawa1964, s. 68.
134 Są to związki rodowe w starożytnych gminach greckich. Początkowo o charakterze
religijnym, a później społeczno-politycznym. Por. Fratria, [w:] J. Wojnowski (red.),
Wielka encyklopedia powszechna PWN, t. 9, Fenicja-gazy bojowe, Warszawa 2003,
s. 371.
135 Por. B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków…, dz. cyt., s. 374.
136 Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 163.
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król ingerował w wybór najważniejszych urzędników zwanych strategami137.
O ustroju społecznym Pergamonu dowiadujemy się więcej, analizując informacje na temat powstania Aristonika (131 r. przed Chrystusem). B. Bravo oraz
E. Wipszycka przywołują fragment inskrypcji, stanowiący uchwałę zgromadzenia miasta Pergamonu, związaną z tym powstaniem. Na jej podstawie
możemy wnioskować, że w mieście były rzesze cudzoziemców i niewolników.
Władze, prawdopodobnie chcąc zapobiec ich przyłączeniu się do powstania,
nadały pełnię praw obywatelskich żołnierzom i ich rodzinom oraz cudzoziemcom, zamieszkującym Pergamon. Na podstawie tej samej uchwały podniesiono również status społeczny niewolników królewskich138.
Analizując zabudowę miasta możemy sądzić, że w mieście mieszkały także
wybitne jednostki. Świadczy o tym budynek o nazwie heroon. E. Jastrzębowska podaje, że był to budynek kultu, w którym oddawano cześć Diodorosowi
Pasparasowi. Miał on zasłynąć w pertraktacjach z rzymianami w sprawie
wysokości płaconych trybutów139. Były one związane z poparciem Pergamonu udzielonym Mitrydatesowi królowi Pontu w jego walce z Sullą. Oprócz
wysokości trybutów Diodoros miał także wynegocjować usunięcie legionu
rzymskiego z Pergamonu140.
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Por. B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków…, dz. cyt., s. 374.
Por. tamże, s. 368.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 165.
Por. T. Jelonek, Kultury anatolijskie a Biblia, Kraków 2010, s. 133.
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. Egzegeza Listu do Kościoła w Pergamonie
. . Tekst
GNT 12 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν
ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν· 13 οἶδα ποῦ κατοικεῖς, ὅπου ὁ θρόνος τοῦ
σατανᾶ, καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά μου καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν μου καὶ ἐν ταῖς
ἡμέραις Ἀντιπᾶς ὁ μάρτυς μου ὁ πιστός μου, ὃς ἀπεκτάνθη παρ᾽ ὑμῖν, ὅπου
ὁ σατανᾶς κατοικεῖ. 14 ἀλλ᾽ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας
τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς ἐδίδασκεν τῷ Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον
τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι. 15 οὕτως ἔχεις καὶ σὺ
κρατοῦντας τὴν διδαχὴν [τῶν] Νικολαϊτῶν ὁμοίως. 16 μετανόησον οὖν· εἰ δὲ
μή, ἔρχομαί σοι ταχὺ καὶ πολεμήσω μετ᾽ αὐτῶν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός
μου. 17 Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι
δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ
ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων.
BTP 12 Aniołowi Kościoła w Pergamonie napisz: To mówi Ten, który ma miecz obosieczny, ostry. 13 Wiem, gdzie mieszkasz: tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się mego imienia i wiary mojej się nie zaparłeś, nawet za dni Antypasa,
wiernego świadka mojego, który został zabity u was, tam gdzie mieszka szatan. 14 Ale mam nieco przeciw tobie, bo masz tam tych, co się trzymają nauki
Balaama, który pouczył Balaka, jak podsunąć synom Izraela sposobność do
grzechu przez spożycie ofiar składanych bożkom i uprawianie rozpusty. 15 Tak
ty również masz tych, co się trzymają podobnie nauki nikolaitów. 16 Nawróć
się zatem! Jeśli zaś nie — przyjdę do ciebie niebawem i będę z nimi walczył
mieczem moich ust. 17 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku
wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto [je] otrzymuje.

. . Struktura tekstu
R. Tkacz wymienia za D. E. Aune stereotypowe elementy formalne listów z Ap
2–3, które zawierają się w strukturze każdego z nich, a więc i w Ap 2, 12–17. Są
nimi adscriptio, nakaz pisania, formuła: To mówi Ten (Ta d, e le g, ei), określenie chrystologiczne, zdanie — wiem (oi=d a), formuła proklamacji i obietnice
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zwycięstwa141. Idąc za A. Jankowskim142 i biorąc pod uwagę treść listu do
Kościoła w Pergamonie można zobaczyć następujący schemat formalny listu:
1) Inscriptio — cześć wstępna listu (Ap 2, 12).
a) Apostrofa skierowana do Jana wraz z adresem — Aniołowi Kościoła w Pergamonie (Ap 2, 12a). Użycie spójnika kai. sprawia, że
list stanowi całość literacką z pozostałymi tekstami w Ap 2–3143.
b) Nakaz pisania — napisz (gra y
, on) — jest to otrzymanie pełnomocnictwa do spisania objawienia i przekazania go dalej144.
c) Formuła To mówi Ten (Ta d, e le g, ei) — wyróżniona jako osobny
element, gdyż stanowi element formalny każdego z listów Ap 2–3.
Za jej pomocą autor zwraca uwagę, że to nie jego wypowiedź, ale
osoby w której imieniu przemawia145. W tym wypadku będzie to
wypowiedź Chrystusa.
d) Formuła chrystologiczna: To mówi Ten, który ma miecz obosieczny, ostry (Ap 2, 12b).
2) Corpus epistulae — zasadnicza cześć listu (Ap 2, 13–16).
a) Wyrażenie — wiem (οἶδα), w którym Chrystus jasno daje do zrozumienia, że zna czyny i sytuacje wspólnoty w Pergamonie146
Wiem, gdzie mieszkasz: tam, gdzie jest tron szatana (Ap 2,13a).
i) Pochwała: a trzymasz się mego imienia i wiary mojej się nie zaparłeś, nawet za dni Antypasa, wiernego świadka mojego, który
został zabity u was, tam gdzie mieszka szatan (Ap 2, 13bc)Å
ii) Upomnienie: 14 Ale mam nieco przeciw tobie, bo masz tam tych,
co się trzymają nauki Balaama, który pouczył Balaka, jak podsunąć synom Izraela sposobność do grzechu przez spożycie ofiar
składanych bożkom i uprawianie rozpusty. 15 Tak ty również masz
tych, co się trzymają podobnie nauki nikolaitów (Ap 2, 14–15)
b) Dispositio. Tutaj jest podany bezpośredni powód do napisania
listu. Ten element struktury charakteryzuje użycie trybu rozkazującego. Część ta stanowi Radykalne wezwanie do nawrócenia
141 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 50.
142 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana. Wstęp, przekład z oryginału. Komentarz,
(PŚNT 12), Poznań 1959, s. 297; oraz A. Jankowski, Aktualność Apokaliptycznych Listów do Siedmiu Kościołów (Apok 2;3), RBL 12(1959), s. 261–262.
143 Por. F. Sieg, Omoios hyios anthropou…, dz. cyt., s. 83.
144 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 52.
145 Por. F. Sieg, Omoios hyios anthropou…, dz. cyt., s. 84.
146 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana. Wstęp — przekład z oryginału…, dz. cyt.,
s. 297.
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z podaniem konsekwencji nie wysłuchania przedstawionego wezwania: Nawróć się zatem! Jeśli zaś nie — przyjdę do ciebie niebawem i będę z nimi walczył mieczem moich ust (Ap 2, 16).
3) Conclusio — końcowa część listu (Ap 2, 17). List zamyka formuła obietnicy poprzedzona wezwaniem do słuchania tego co mówi
Duch147.
a) Formuła proklamacji: Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi
Duch do Kościołów (Ap 2, 17a)
b) Obietnica zwycięstwa, która łączy się z wyrażoną symbolicznie
zapowiedzią nagrody148.
i) Obietnica manny: Zwycięzcy dam manny ukrytej (Ap 2, 17b).
ii) Obietnica białego kamyka i nowego imienia: Zwycięzcy dam
manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane
imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto [je] otrzymuje (Ap
2, 17c).
Upraszczając nieco powyższy schemat, poniżej zostanie przeprowadzona
egzegeza listu do Kościoła w Pergamonie według następującego schematu:
adres (Ap 2, 12a), autoprezentacja Chrystusa (Ap 2, 12b), Charakterystyka
wspólnoty z pochwałą i naganą (Ap 2,13–15), wezwanie do nawrócenia (Ap
2, 16), nagroda (Ap 2, 17).

. . Adres (Ap ,

a)

Tekst
GNT Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον
BTP Aniołowi Kościoła w Pergamonie napisz

Znaczenie terminów
ἄγγελος, ου, ὁ — poseł, wysłannik, zwiastun, strażnik, sługa149
ἐκκλησία, ας, ἡ — wspólnota, społeczność, zgromadzenie150
147 Por. F. Sieg, Omoios hyios anthropou…, dz. cyt., s. 89.
148 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana. Wstęp — przekład z oryginału…, dz. cyt.,
s. 297.
149 Abramowiczówna t. 1, s. 8; Popowski, s. 4.
150 Abramowiczówna t. 2, s. 64; Popowski, s. 183.
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Πέργαμος, ου, ἡ lub Πέργαμον, ου, τό — Pergamon, miasto w Myzji, wysokość, wywyższenie151
γράφω — pisać152

Egzegeza
Podobnie jak każdy list zawarty w Ap 2–3 tak i ten rozpoczyna się od polecenia napisania go. Jest podany jego adresat, czyli od strony literalnej, Anioł
Kościoła w Pergamonie. F. Sieg uważa, że przez termin Anioł należy tutaj rozumieć zwierzchnika odpowiedzialnego za miejscową wspólnotę Kościoła153.
Warto jednak zauważyć, że pojawiają się także głosy mówiące, iż termin ten
oznacza strażników niebieskich154. Według R. Tkacza, najbardziej prawdopodobne wydaje się jednak inne wyjaśnienie. Aniołowie mają być uosobieniem
samych Kościołów. Jeżeli bowiem listy miałyby być skierowane do biskupów,
to trudno ich winić za grzechy całej wspólnoty. Nie ma też podstaw, by aniołów czynić odpowiedzialnymi za błędy popełniane w Kościołach, którymi
się opiekują155.
Szczegółową analizę wyrażenia Anioł Kościoła przeprowadza D. Kotecki.
Oprócz dwóch wspomnianych wcześniej możliwości zauważa jeszcze jedną. Termin ten może odnosić się do posłańców ludzkich, którzy z ramienia
wspólnoty przebywali z Janem na Patmos. To by jednak musiało znaczyć, że
listy były wysyłane oddzielnie do poszczególnych wspólnot za pośrednictwem tych właśnie przedstawicieli, podczas gdy stanowią one całość literacką156. O tym, że Ap 2–3 stanowi całość dzieła literackiego napisał również R.
Tkacz. Według niego nie wyklucza to jednak możliwości wysyłania poszczególnych listów bezpośrednio do wspólnot157. Stąd trudno powiedzieć, czy
formuła polecająca list świadczy o tym, iż był on skierowany bezpośrednio
do tej konkretnej wspólnoty. R. Tkacz uważa, że każdy list był czytany nie

151 Popowski, s. 483; Strong, 606.
152 Abramowiczówna t. 1, s. 481; Popowski, s. 114.
153 Por. F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów, Apokalipsa św. Jana z komentarzem egzegetyczno-teologicznym, Warszawa 1985, s. 40.
154 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów (Ap 2,1–3,22):studium historyczno — egzegetyczne, (RSB 11), Warszawa 2003, s. 72.
155 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 73.
156 Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana, (SBP 6), Częstochowa 2008,
s. 134.
157 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 66.
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tylko w danej wspólnocie, ale również w pozostałych158. Nie przeczy to jednak temu, iż autor tekstu doskonale znał sytuację wspólnoty, którą wymienia
w inscriptio. Świadczą o tym nawiązania do sytuacji społeczno — geograficznej miasta. Formuła: Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον
umieszczona na początku tekstu jest właściwa dla formy literackiej całości
tekstu Ap 2, 12–17159. Termin: napisz (γράψον) występuje w imperativie. Stanowi on więc wyraźny nakaz Boski160. Według D. Koteckiego daje on nam
ważne wskazówki dotyczące rozumienia całej formuły polecającej. Termin
ten pojawia się bowiem już wcześniej. W Ap 1, 11 spotykamy się z poleceniem
spisania wizji i posłania jej siedmiu Kościołom161. D. Kotecki uważa więc za
oczywiste, że w omawianym tekście nazwa Anioł staje się synonimem nazwy Kościół. Ponadto nie ma konkretnego powodu dla którego Jan162 miałby
stawać się pośrednikiem w przekazywaniu informacji dla istot nadprzyrodzonych163. Według K. Romaniuka najbardziej uzasadniona wydaję się jednak być wersja mówiąca, że „owi aniołowie symbolizują specyficznego ducha
poszczególnych Kościołów”164. Ucieleśnieniem tego ducha miałby natomiast
być biskup165.

. . Autoprezentacja Chrystusa (Ap ,

b)

Tekst
GNT Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν
BTP To mówi Ten, Który ma miecz obosieczny, ostry

Znaczenie terminów
ὅδε, ἥδε, τόδε — ten oto, ta oto, to oto166.
λέγω — mówię, wypowiadam, twierdzę, utrzymuję, napominam167
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 66.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 50.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 52.
Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy…, dz. cyt., s. 138.
Pisząc Jan mam na myśli autora Ap 2, 12–17.
Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy…, dz. cyt., s. 132–143.
K. Romaniuk, Nowy Testament bez problemów, Warszawa 1983, s. 204.
Por. K. Romaniuk, Nowy Testament bez problemów, dz. cyt., s. 205.
Popowski, s. 419; Strong, 539.
Abramowiczówna, t. 3, s. 18; Popowski, s. 359–365; Strong, s. 464.
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ἔχω — mieć, posiadać, trzymać168
ῥομφαία, ας, ἡ — miecz, miecz obosieczny, długi miecz, długi tracki
oszczep169
δίστομος, ον — tnący na dwie strony, o dwóch ostrzach, obosieczny170
ὀξύς, εῖα, ύ — o mieczu: ostry, o nogach: szybki, rączy, żwawy171

Egzegeza
Fragment ten rozpoczyna się formułą: To mówi Ten (Τάδε λέγει). Jak podaje R. Tkacz była ona wiązana ze starożytną formułą posłańca, bądź formułą wprowadzającą w listach i edyktach perskich172. W tym tekście jest to
wprowadzenie do formuły chrystologicznej: „Ten, który posiada miecz obosieczny, ostry” (ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν) — Ap 2, 12b.
Pseudo–Orygenes miecz pojawiający się w tym wersie, utożsamia z nauką
Chrystusa. Jest on obosieczny, gdyż tnie nie tylko zło, które jest już dojrzałe,
ale również fałszywe poglądy173. Sam fakt posiadania miecza zdaje się być
nawiązaniem do sytuacji jaka panowała w Pergamonie. Przebywający tam
namiestnik miał bowiem prawo miecza — ius gladii. Sprawował on więc pełnię władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej174. Można by doszukać się tu jednak pewnych nieścisłości. Termin miecz (ῥομφαία) jak podaje
R. Tkacz był używany na określenie długiego miecza do cięcia i przebijania175.
Natomiast miecz, który otrzymywał namiestnik był krótki i szeroki176. Na
określenie takiego miecza właściwsze byłoby określenie ma c, aira177. Warto
zwrócić uwagę, również na fakt, że nigdzie nie napisano, gdzie znajduje się
ten miecz. Możemy jednak przypuszczać, że wychodzi on z ust Chrystusa.
Na takie wnioskowanie pozwala nam wers 16 tego rozdziału178. Jeśli tak jest,
można wysnuć za S. Haręzgą wniosek, iż ów miecz stanowi Słowo Boże179.
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Popowski, s. 249–253; Strong, s. 331.
Popowski, s. 546; Strong, s. 682.
Popowski, s. 140; Strong, s. 204.
Popowski, s. 431; Strong, 554.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 52.
Por. Pseudo — Orygenes, Uwagi do Apokalipsy, (MBOK 4), Kraków 2005, s. 36.
Por. Z. Gudzowski, Proroctwa biblijne…, dz. cyt., s. 214.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 184.
Por. Z. Gudzowski, Proroctwa biblijne..., dz. cyt., s. 214.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 184.
Por. F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 70.
Por. S. Haręzga, Kościół z Ducha Świętego. Medytacje biblijne (Ap 2–3), Kielce 1998,
s. 68.
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O mieczu wychodzącym z ust Chrystusa jest również mowa w w. 19 oraz
w Ap 15, 21. Może być on nawiązaniem do Iz 49, 2, gdzie jest mowa o tym, że
Bóg uczynił usta sługi Jahwe jak ostry miecz180. Porównanie Słowa Bożego
do obosiecznego miecza spotykamy również w Hbr 4, 12–13. Zauważamy tam,
że Słowo Boże ma władzę nad wszystkimi ludźmi. Porównanie do miecza
obosiecznego, który, jak napisał S. Łach, miał służyć nie tyle do zabijania co
do cięcia, wskazuje, że Słowo to ma moc głęboko zranić człowieka. Na tyle
głęboko, by osądzić wszystkie jego pragnienia i myśli181. Posiadanie takiego
miecza przez Chrystusa oznacza, iż ma On moc wydawania sądów. Sądy te
są zgodne z wymogami sprawiedliwości zawartymi w Piśmie Świętym182.
Pan może rozstrzygać co jest dobre a co złe i oddzielać jedno od drugiego183.
Wynik sądu jak napisał S. Gudzowski, ma decydować o naszym życiu lub
śmierci184, tak jak w przypadku sądów wydawanych przez namiestnika. J. M.
Ford jest z kolei zdania, że na apokaliptyczną symbolikę miecza mógł mieć
wpływ Stary Testament. Przytacza on między innymi Am 9, 4, gdzie słowo
to jest użyte jako określenie instrumentu zniszczenia, mimo iż nie jest tam
nazywane wprost mieczem czy bronią. Metafora języka, jako miecza funkcjonowała jednak w Starym Testamencie, czego przykładem może być Ps 56, 6185.

. . Charakterystyka wspólnoty z pochwałą i naganą (Ap ,

– )

Tekst
GNT οἶδα ποῦ κατοικεῖς, ὅπου ὁ θρόνος τοῦ σατανᾶ, καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά μου
καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν μου καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις Ἀντιπᾶς ὁ μάρτυς μου ὁ
πιστός μου, ὃς ἀπεκτάνθη παρ᾽ ὑμῖν, ὅπου ὁ σατανᾶς κατοικεῖ. ἀλλ᾽ ἔχω κατὰ
σοῦ ὀλίγα ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς ἐδίδασκεν τῷ
Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ
πορνεῦσαι. οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν [τῶν] Νικολαϊτῶν
ὁμοίως.
180 Por. D. E. Aune, Revelation 1–5, (WBC 52), Dallas, Texas 1997, s. 182.
181 Por. S. Łach, List do Hebrajczyków. Wstęp-Przekład z oryginału-Komentarz-Ekskursy,
(PŚNT 10), Poznań 1959, s. 162.
182 Por. Z. Gudzowski, Proroctwa biblijne..., dz. cyt., s. 214.
183 Por. S. Haręzga, Kościół z Ducha Świętego…, dz. cyt., s. 68–69.
184 Por. Z. Gudzowski, Proroctwa biblijne..., dz. cyt., s. 214.
185 Por. J. M. Ford, Revelation. A new translation with introduction and commentary,
Garden city, New York 1975, s. 397.
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Wiem, gdzie mieszkasz: tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się mego imienia i wiary mojej się nie zaparłeś, nawet we dni Antypasa, wiernego świadka
mojego, który został zabity u was, tam gdzie mieszka szatan. Ale mam nieco przeciw tobie, bo masz tam takich, co się trzymają nauki Balaama, który
pouczył Balaka, jak podsunąć synom Izraela sposobność do grzechu przez
spożycie ofiar składanych bożkom i uprawianie rozpusty. Tak i ty także masz
takich, co się trzymają podobnie nauki nikolaitów.

Znaczenie terminów
οἶδα, od czasownika εἴδω — wiedzieć coś, wiedzieć o czymś186
κατοικέω — założyć, zamieszkiwać, leżeć, być położonym187
ὅπου — w którym miejscu, gdzie, dokąd188
θρόνος, ου, ὁ — tron, krzesło dla władcy z podnóżkiem189
σατάν ὁ i σατανᾶς, ᾶ, ὁ — wyraz semicki, w transliteracji szatan — przeciwnik190
κρατέω — brać w posiadanie, brać pod straż, pochwycić, aresztować, trzymać, trwać, rządzić191
ὄνομα, ατος, τό — nazwa, miano, imię192
ἀρνέομαι — zaprzeczać, zapierać się, wyrzekać193
πίστις, εως, ἡ — wiara, wierność, ufność, rzetelność, uczciwość, dowód,
gwarancja, itp.194
ἡμέρα, ας, ἡ — dzień, doba195
Ἀντιπᾶς, ᾶ, ὁ — Antypas, męczennik chrześcijański w Pergamonie, „taki
jak ojciec”196
μάρτυς, μάρτυρος, ὁ — świadek, męczennik197
ἀποκτείνω lub ἀποκτέννω — zabijać, mordować, zgładzić, stracić198
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

Abramowiczówna, t. 2, s. 28–30; Popowski, s. 420; Strong, s. 224–225.
Abramowiczówna, t. 2, s. 630; Popowski, s. 332; Strong, s. 420n.
Abramowiczówna, t. 3, s. 303n; Popowski, s. 432; Strong, s. 555.
Abramowiczówna, t. 2, s. 472n; Popowski, s. 283; Strong, s. 361.
Popowski, s. 551.
Abramowiczówna, t. 2, s. 709; Popowski, s. 347; Strong, s. 447.
Abramowiczówna, t. 3, s. 289; Popowski, s. 429; Strong, s. 553.
Abramowiczówna, t. 1, s. 331; Popowski, s. 73; Strong, s. 104n.
Abramowiczówna, t. 3, s. 540; Popowski, s. 495; Strong, s. 621.
Abramowiczówna, t. 2, s. 420n; Popowski, s. 263; Strong, s. 343.
Popowski, s. 50; Strong, s. 72.
Abramowiczówna, t. 3, s. 77; Popowski, s. 378n; Strong, s. 487.
Abramowiczówna, t. 1, s. 275; Popowski, s. 63; Strong, s. 89.
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παρά — rdzeń słowotwórczy od, z, przy, obok199
ἀλλά — partykuła wyrażająca przeciwieństwo: lecz, ale tylko, może też
wzmacniać myśl: ależ, przecież200
ἔχω — mieć, posiadać, trzymać201
ὀλίγος, η, ον — nieliczny, mały, niewiele, mało, trochę, kilka202
κρατέω — brać w posiadanie, pochwycić, brać pod straż, aresztować, trzymać się, mieć moc203
διδαχή, ῆς, ἡ — nauczanie, nauka204
Βαλαάμ, ὁ — Balaam, imię czarownika wymienianego w Biblii, mieszkaniec Petor, imię to znaczy „cudzoziemiec”205
διδάσκω — uczyć, nauczać, wyjaśniać, przedstawiać206
Βαλάκ, ὁ — Balak, imię króla Moabitów, termin ten oznacza: „łupieżca”,
„pustoszyciel”207
βάλλω — rzucać, ciskać, wtrącać, kłaść, spadać, lać, wlewać się208
σκάνδαλον, ου, τό — zapadka, pułapka, zasadzka, uwiedzenie, skuszenie,
zgorszenie209
ἐνώπιον — przed kimś lub czymś, w obecności, twarzą w twarz, według
opinii kogoś210
υἱός, οῦ, ὁ — syn, dziecko, syn człowieczy, syn Boży, mający współudział
w naturze Bożej211
Ἰσραήλ ὁ — Izrael212
ἐσθίω and ἔσθω — jeść, zjadać, przyjmować pokarm, o spożywaniu paschy,
o spożywaniu Ciała Jezusa213
εἰδωλόθυτος, ον — pokarm ofiarowany bożkowi, ofiary bałwochwalcze214
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

Abramowiczówna, t. 3, s. 388–390; Popowski, s. 459n; Strong, s. 578.
Abramowiczówna, t. 1, s. 90n; Popowski, s. 23; Strong, s. 36.
Abramowiczówna, t. 2, s. 391n; Popowski, s. 249–253; Strong, s. 330n.
Abramowiczówna, t. 3, s. 266n; Popowski, s. 425; Strong, s. 547.
Abramowiczówna, t. 2, s. 709; Popowski, s. 347; Strong, s. 447.
Abramowiczówna, t. 1, s. 567; Popowski, s. 134; Strong, s. 196.
Popowski, s. 89; Strong, s. 131.
Abramowiczówna, t. 1, s. 567; Popowski, s. 134; Strong, s. 196.
Popowski, s. 89; Strong, s. 131.
Abramowiczówna, t. 1, s. 412n; Popowski, s. 90; Strong, s. 131n.
Abramowiczówna, t. 4, s. 56; Popowski, s. 556; Strong, s. 701.
Abramowiczówna, t. 2, s. 159; Popowski, s. 203; Strong, s. 271.
Abramowiczówna, t. 4, s. 390; Popowski, s. 616–618; Strong, s. 286n.
Popowski, s. 300; Strong, s. 380.
Abramowiczówna, t. 2, s. 315; Popowski, s. 236; Strong, s. 311.
Abramowiczówna, t. 2, s. 30; Popowski, s. 160; Strong, s. 225.
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πορνεύω — uprawiać nierząd, prostytucję, rozpustę, uprawiać bałwochwalstwo215
οὕτω and οὕτως — w ten sposób, tak, tak samo, podobnie216
Νικολαιτης, ου, ὁ — nikolaita, członek sekty gnostyckiej, biorącej nazwę od
swego założyciela, termin ten znaczy dosłownie „zguba ludu”217
ὅμοιος, οία, οιον — taki jak, równy, podobny, przypominający218

Egzegeza
„Wiem gdzie mieszkasz” — z tego zwrotu możemy wywnioskować, że autorowi listu nie jest obca sytuacja wspólnoty do której napisał. Autor ten zna
swoich adresatów. Użyte orzeczenie mieszkam (κατοικέω) w czasie teraźniejszym, sugeruje że chodzi o pewną stała sytuację wspólnoty. Z kolejnych słów
można wnioskować, że dotyczy ona stałego współistnienia z rzeczywistością
szatańską219. Kwestią otwartą pozostaje tutaj zwrot tron szatana (ὁ θρόνος
τοῦ σατανᾶ). Na temat znaczenia tego zwrotu egzegeci snują wiele przypuszczeń. Może to być: świątynia Augusta i Romy, ołtarz Zeusa stojący na szczycie Akropolu, miejsce sądu i trybunału rzymskiego, świątynia Asklepiosa,
miejsce męczeństwa chrześcijan, a także aluzja do Pergamonu jako centrum
kultu cesarskiego oraz określenie ważnego centrum religijnego, czy wreszcie
kształt wzgórza, na którym znajduje się miasto, przypominający tron220 bądź,
jak podaje S. Haręzga, aluzja do licznych bałwochwalczych kultów221. Wymieniając różne możliwości R. Tkacz dodaje również, iż może wcale nie chodzić
tu o żadną konkretną budowlę, ale o opór wobec chrześcijaństwa ze strony
Rzymu222. Z drugiej strony rodzajnik określony użyty przed terminem tron
(θρόνος) sugerowałby raczej coś konkretnego i znanego słuchaczom. Określenie to dla członków wspólnoty musiało więc być jednoznaczne223. Faktycznie musiało to być coś, co miało realny wpływ na mieszkańców Pergamonu i stanowiło „rzeczywistość o charakterze demonicznym”224. Z tronem
215
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Abramowiczówna, t. 3, s. 602; Popowski, s. 516; Strong, s. 639.
Abramowiczówna, t. 3, s. 347; Popowski, s. 451; Strong, s. 566.
Popowski, s. 410; Strong, s. 528.
Abramowiczówna, t. 3, s. 279n; Popowski, s. 427; Strong, s. 550.
Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy…, dz. cyt., s. 290.
Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 182.
Por. S. Haręzga, Kościół z Ducha Świętego…, dz. cyt., s. 70.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 186.
Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy…, dz. cyt., s. 290.
A. R. Sikora, Zagrożenia jedności Kościoła według Ap 2–3, [w]: A. R. Sikora (red), Bi-
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szatana, identyfikowane w Apokalipsie są również z takie słowa jak szatan,
diabeł, smok czy bestia. Spotykamy się z nimi także w Ap 13, 2, gdzie jest
mowa o bestii, która wychodzi z morza oraz w Ap 16, 10, kiedy anioł wylewa
czarę plag na ten właśnie tron225. Wśród różnych opinii na temat znaczenia
określenia tron szatana (ὁ θρόνος τοῦ σατανᾶ) najczęściej pojawiają się trzy
sugestie, które omówimy poniżej.
1. Ołtarz Zeusa.
Jak podaje D. E. Aune, utożsamienie ołtarza z tronem miało miejsce już w starożytności. Mogło to mieć związek z tym że sam ołtarz był widziany z wszystkich stron i sprawiał wrażenie tronu226.
Budowla ta mogła być przykładem „szatańskiej pychy pogaństwa
tego miasta. Ponadto obsesyjnie występujący motyw węża w płaskorzeźbach ołtarza oraz tytuł Zeusa — Zbawca mogły stanowić
dla chrześcijan szatańsko — bluźnierczą parodię tak drogiego im
tytułu prawdziwego Zbawiciela”227.
2. Świątynia Asklepiosa
Według Arystydesa Pergamon był ogniskiem Asklepiosa. Mimo,
iż głównym centrum kultu tego Boga pozostał zawsze Epidaurus to tutaj też przybywały rzesze ludzi, aby oddawać mu cześć.
Świątynia Asklepiosa była zadedykowana jemu oraz jego mitycznej córce Hygei. Następnie została określona jako świątynia dla
Zeusa Asklepiosa. Głównym powodem dla którego utożsamia się
ją z tronem szatana, jest fakt, że symbolem Asklepiosa był wąż,
który dla chrześcijan jest związany z szatanem. Dostrzegamy ten
związek w tekstach Ap 12, 9.14.15; Ap 20, 2 oraz 2Kor 11, 3228. Ponadto kult tego boga miał oferować wyznawcom pewną formę
osobistego odkupienia co w oczywisty sposób kłóciło się z chrześcijańską wizją zbawienia przyniesionego przez Chrystusa229.
3. Kult cesarski
Wielu komentatorów z różnych powodów widzi w tronie szatana aluzję do kultu cesarskiego. Zdaniem R. Tkacza powodem
byłby fakt, że to Chrystus ma faktyczną władzę miecza, a nie
prokonsul urzędujący w Pergamonie w imieniu cesarza, który
225
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blia podstawą jedności, Lublin 1996, s. 153.
Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 182–183.
D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 182.
R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 186.
Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 183.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 186.
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to przypisywał ją sobie faktem posiadania ius gladii230. Według
D. E. Aune powiązanie tronu z kultem cesarskim jest widoczne
w obrazie bestii wychodzącej z morza w Ap 13, 2. Nie wyjaśnia
jednak dlaczego. Być może dlatego, że za pomocą tego obrazu
jest przedstawiony cesarz Neron231. D. E. Aune podaje także, iż
należałoby tron szatana identyfikować w tym miejscu nie tyle
z samym kultem, co z świątynią Augusta przeznaczoną do sprawowania tego kultu232. Za identyfikacją tronu szatana ze świątynią Augusta jest również J. M. Ford233. Zdaniem J. Harringtona
powodem było przypisywanie sobie przez cesarzy tytułu Zbawcy
i Pana co dla chrześcijan było po prostu nie do przyjęcia234.
R. Tkacz zauważa, że w literaturze chrześcijańskiej zdania posiadające terminy wyznać i zaprzeć się, często były budowane na zasadzie antytezy235. Tak
mamy i tym przypadku. Wyrażenie: a trzymasz się imienia mego (καὶ κρατεῖς
τὸ ὄνομά μου) jest zwrotem o charakterze pozytywnym, po którym następuje
negatywny zwrot: i wiary mojej się nie zaparłeś (καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν
μου), mający za zadanie wzmocnić pierwszą część wypowiedzi. Możemy to
dostrzec również w tekstach starotestamentalnych, gdyż podobne wyrażenie
spotykamy w Pnp 3, 4236. A. Jankowski podaje, że wspominanym w Ap 2, 13
imieniem jest Kyrios — Pan237. Za potwierdzenie może służyć podobne użycie
terminu trzymam, trwam (κρατέω) w Hbr 4, 14, gdzie dotyczy on wyznawania
wiary, że Jezus jest Synem Boga238. Trwanie w wyznawaniu tego imienia jawi
się jako sprzeciw wobec panującego kultu cesarzy239. Cesarze rzymscy żądali
bowiem, aby ich nazywać panami nie tylko w znaczeniu doczesnym, ale również w sensie religijnym. Chcieli być traktowani jak bogowie240. Zwrot „wiary
230 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 186.
231 Por. U. Birnstein, Dynamiczny rozwój Kościoła. Początki, do 499, [w]: M. Łotyszowa
(red.), Kronika chrześcijaństwa, Warszawa 1998, s. 33.
232 Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 182.
233 Por. J. M. Ford, Revelation. A new translation…, dz. cyt., s. 398.
234 Por. W. J. Harrington, Klucz do Biblii, Warszawa 1982, s. 130.
235 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 187.
236 Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 184.
237 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana. Wstęp — przekład z oryginału. Komentarz,
(PŚNT 12), Poznań 1959, s. 151.
238 Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 184.
239 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana. Wstęp — przekład z oryginału…, dz. cyt.,
s. 151.
240 Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa. Komentarz do Apokalipsy , Ząbki

142

mojej” należy odczytywać jako „wiary we Mnie”, czyli w żywego Boga241.
Dotyczy on więc wyznawania wiary w Jezusa Syna Bożego242.
Imię Antypas jest zdrobniałą formą imienia Antipatros243. R. Tkacz podaje, że było ono popularne w okresie hellenistycznym i rzymskim244. D. E.
Aune precyzuje, że nie miało ono odpowiednika w języku hebrajskim i w żydowskich papirusach jest użyte w odniesieniu do pięciu różnych mężczyzn245.
Informacje te rzucają nam pewne światło na to, kim był wspominany Antypas i w jakim okresie mógł żyć. Jak podaje F. Sieg, był on biskupem Kościoła
w Pergamonie i najprawdopodobniej uczniem św. Jana Apostoła246. Sam tekst
Pisma Świętego nie mówi nam nic więcej o tym męczenniku. Spotykamy go
natomiast w świadectwach Andrzeja z Cezarei i Aretasa. Wynikałoby z nich,
iż został on spalony żywcem w spiżowym posągu byka, w czasach panowania
rzymskiego cesarza Domicjana247. Według A. Jankowskiego nastąpiło to jednak wcześniej. Jako możliwe opcje podaje on czasy Wespazjana albo Nerona.
Miałby na to wskazywać kontekst wypowiedzi umieszczający jego męczeństwo w czasie przeszłym248. Jednoznaczny natomiast wydaje się związek jego
męczeństwa z kultem imperialnym249. Wspólnota, która chciała być wierna
wierze w Chrystusa mogła zostać ukarana przez zabicie biskupa. Istnieje również inna możliwość. Wspomniany męczennik wcale nie musiał pochodzić
ze wspólnoty pergamońskiej. Słowa: który został zabity u was (ὃς ἀπεκτάνθη
παρ᾽ ὑμῖν) czynią bowiem możliwą jeszcze inna hipotezę. Antypas mógł być
pochwycony przez władze rzymskie gdziekolwiek indziej, a następnie zabity w Pergamonie, jako przykład i przestroga dla tamtejszej wspólnoty250.
Kwestia ta pozostaje zatem otwarta. Bez odpowiedzi pozostaje również pytanie, czy jego śmierć została spowodowana na skutek prześladowań ze strony
rzymskich władz, czy też chodziło raczej o lokalne rozwiązanie problemu
i związany z tym tumult ludu251.
2005, s.100.
Por. F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 70.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 187.
Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 184.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 187.
Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 184.
Por. F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 70.
Por. P. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 101.
Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana. Wstęp — przekład z oryginału…, dz. cyt.,
s. 151–152.
249 Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy…, dz. cyt., s. 291.
250 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 189.
251 Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy…, dz. cyt., s. 291.
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W tekście Antypas zostaje nazwany jako: świadek, męczennik (ὁ μάρτυς).
Termin ten ma szerokie znaczenie. Pierwotnie oznaczał kogoś zeznającego
przed ławą sędziowską. Dopiero później zaczęto używać go na określenie
osoby, która została zabita w wyniku swojego świadectwa wiary złożonego
przed sądem. W końcu zaczął on funkcjonować, jako określenie męczennika w ścisłym tego słowa znaczeniu252. W takim kontekście występuje on
w Ap 2, 13. Antypas otrzymuje to samo imię, które jest przypisane Chrystusowi — świadek wierny (Ap 1, 5). Jego rola, jako świadka, była zatem wzorowana
na postawie Chrystusa253. Był wierny aż do śmierci254. „Ci, którzy są wierni
Chrystusowi, otrzymują od Niego Jego własne imię”255. Warto zwrócić uwagę,
że śmierć Antypasa nie poskutkowała odejściem Kościoła od wiary. Przeciwnie, stała się powodem do pochwały wspólnoty za wytrwałość. Z. Gudzowski
sugeruje nawet, iż ten fakt męczeństwa nie jest pojedynczym epizodem, ale
śmierć Antypasa jest symbolem „mnóstwa bezimiennych wiernych świadków
nauki Jezusa”256. W Ap 2, 13 ujawnia się nam również adresat listu, jakim jest
wspólnota pergamońska. Autor nie zwraca się już bowiem do anioła, ale do
większej grupy, na co wskazuje użycie zaimka osobowego w liczbie mnogiej:
was (ὑμῖν)257.
W wersie tym mamy ponowne odniesienie do rzeczywistości szatańskiej
istniejącej w Pergamonie: tam gdzie mieszka szatan (ὅπου ὁ σατανᾶς κατοικεῖ).
Samo słowo: zamieszkiwać (κατοικέω) jest w Piśmie Świętym często używane
na określenie sposobów zamieszkiwania bytów ponadnaturalnych. Między
innymi Pełni Boga mieszkającej w Chrystusie (Kol 1, 19), Chrystusa w sercu
wierzącego (Ef 3, 17) czy też demonów zamieszkałych w ludziach (Łk 11, 26)
lub konkretnie w ich sercach (J 13, 27)258. Z jednej strony może to być aluzja do
wspominanego już tronu szatana, a z drugiej, sugestia, że jest w Pergamonie
ktoś, kto jest jego uosobieniem. Jak podaje R. Tkacz, stało się to dla H. Krafta powodem do spekulacji, jakoby Antypas został zabity na skutek odmowy
złożenia ofiary przed posągiem przedstawiającym imperatora259.
Bezpośrednio po udzieleniu pochwały, autor przekazuje naganę skierowaną do wspólnoty. Sytuacja chrześcijan zostaje porównana do sytuacji Narodu
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Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 185.
Por. F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 70.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 188.
P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 101.
Z. Gudzowski, Proroctwa biblijne..., dz. cyt., s. 215.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 198.
Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 185.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 189.

144

Wybranego podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej. Izraelici stojąc u granic
Moabu spotkali opór ze strony mieszkańców owej krainy, którzy poprosili
wróżbitę Balaama, aby przeklął Izraelitów260. Balaam jednak nie tylko nie
spełnił ich prośby, ale nadto pobłogosławił Izraelowi. Z samego opisu tej historii Balaam jawi się, jako osoba o pozytywnym charakterze. Wers ten jak
podaje D. E. Aune nawiązuje zatem w dużej mierze do haggadycznej tradycji
dotyczącej proroka Balaama. Punktem wspólnym z treścią Pisma Świętego
miałyby być fragmenty Lb 24, 14 oraz Lb 31, 16. Teksty te sugerowałyby, że
Balaam doradził Balakowi, jak odwieść Izraelitów od Boga. Konkretnie, miałby on powiedzieć Balakowi, aby prostytutki uwiodły Izraelitów i zachęciły
ich do oddawania czci Baal-Peorowi261. Tak też się stało. Moabitki wciągnęły
Izrael w kult bałwochwalczy oraz w nierząd sakralny ku czci Baal-Peora (por.
Lb 25, 1–9). Balaam nie przyjął więc ani w stosunku do Boga, ani w stosunku
do Balaka radykalnej postawy. Widać u niego pewien kompromis. Do jego
postawy nawiązują również św. Piotr i św. Juda w swoich listach, pisząc, że
zgodził się na niesprawiedliwość dla zapłaty (por. 2P 2, 15; Jud 11)262. Balaam
jest zatem przedstawiony jako przewrotny nauczyciel263. Stąd grzesznicy, we
wczesnym chrześcijaństwie, byli utożsamiani z uczniami Balaama264.
Składanie ofiar przeznaczonych bożkom zostało wyrażone terminem
εἰδωλόθυτος, ον. Odnosi się ono konkretnie do ofiar mięsnych, z których
część była spożywana na miejscu przez kapłanów i czcicieli265. Fakt spożywania tych ofiar może się odnosić w tekście do czterech sytuacji. Pierwszą jest
uczestnictwo w świątyni w uczcie sakralnej. Druga możliwość dotyczy mięsa,
które ludzie otrzymywali podczas publicznych uroczystości. Trzecia odnosi się do zakupu mięsa na rynku mimo iż istniało ryzyko, że pochodzi ono
z ofiar składanych na cześć bogów. Ostatnią możliwością jest udział w ucztach
sakralnych dla różnych stowarzyszeń złożonych z pogan i chrześcijan266. Najbardziej prawdopodobny sens tego wyrażenia z Ap 2, 15 dotyczy kupowania
mięsa z ofiar na miejskim rynku, a następnie spożywania go w domu267.
260 Por A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana. Wstęp — przekład z oryginału…, dz. cyt.,
s. 152.
261 Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 187–188.
262 Por. Z. Gudzowski, Proroctwa biblijne..., dz. cyt., s. 215–216.
263 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana. Wstęp — przekład z oryginału…, dz. cyt.,
s. 152.
264 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 190.
265 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 192.
266 Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 186.
267 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 193.
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W tekście Ap 2, 15 idolatria jest ściśle związana z rozpustą. O idolatrii jako
początku rozpusty możemy przeczytać już w Starym Testamencie (np. Mdr
14, 12.27)268. Takie przedstawienie problemu chrześcijanie przejęli od Żydów.
Jak podaje R. Tkacz, oba przestępstwa przedstawione w omawianym tekście odnoszą się zarówno do dekretu apostolskiego z soboru jerozolimskiego
(Dz 15, 20) oraz do tradycji judaistycznej zawartej w przymierzu Noego z Bogiem (Rdz 9, 3–6)269. Miałoby to być wspólne prawo przekazane wszystkim
ludziom270. Idąc jednak za A. Sikorą najtrafniejszą interpretacją wydaję się
być w Ap 2, 14 nie problem zachowywania starotestamentalnego prawa, ale
ostentacyjne okazywanie braku wierności Chrystusowi przez część członków
wspólnoty, przejawiająca się przez uczestnictwo w kultach pogańskich271.
Werset Ap 2, 15 jest konkretnym wyjaśnieniem poprzednich słów. Autor
pokazuje kogo ma myśli mówiąc o tych, którzy trzymają się nauki Balaama.
Chodzi o nikolaitów i ich zwolenników. Jak podaje F. Sieg „nikolaici uwodzili
swoją nauką i praktyką chrześcijan, podobnie jak Moabitki Izraelitów”272.
Sami nikolaici stanowili sektę gnostycką, która dążyła do kompromisu między chrześcijaństwem, a światem pogańskim. Brali oni udział w ucztach sakralnych i w nierządzie273. Pogodzenie obu religii miało zatem nastąpić na
drodze praktycznego synkretyzmu. Powstanie tej sekty wiąże się prawdopodobnie z osobą Mikołaja Antiocheńskiego274. Nie wiadomo jednak czy sam
Mikołaj (jeśli przyjmiemy, że to on jest założycielem) należał do niej. Bardzo
możliwe, że jego uczniowie błędnie zinterpretowali jego naukę. Sama nazwa
ugrupowania może być także zwykłą grą słów. Jak podaje A. Sikora termin
Νικό-λαος ma być przekładem hebrajskiego bala’am oznaczającego pożeracz
ludu. Mówi jednak, że jest to raczej nie do przyjęcia, gdyż taka gra słów była
nieznana w pierwszym wieku po Chrystusie275. Nikolaici byli zdania, że życie
ziemskie i jego przebieg nie ma żadnego znaczenia w perspektywie naszego
zbawienia. Nie warto więc ryzykować życia czy więzienia ze względu na wiarę.
Ponadto uważali oni, że Zmartwychwstanie już nastąpiło i ma ono wyłącznie
duchowy charakter. Chrystus bowiem, jak twierdzą, nie przyjął prawdziwego
268
269
270
271
272
273
274

Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 188.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 194.
Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 187.
Por. A. R. Sikora, Zagrożenia jedności Kościoła według… dz. cyt., s. 154.
F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 70.
Por. S. Haręzga, Kościół z Ducha Świętego…, dz. cyt., s. 73.
Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana. Wstęp — przekład z oryginału…, dz. cyt.,
s. 148.
275 Por. A. R. Sikora, Zagrożenia jedności Kościoła według… dz. cyt., s. 147.
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ludzkiego ciała, ale tylko jego wygląd. Zatem rzeczą zbyteczną jest cierpienie fizyczne z powodu wierności wierze. Czymś zbędnym staje się również,
w świetle ich nauki, naśladowanie męki Zbawiciela276. Kompromis na jaki szli
miał natomiast za zadanie ułatwienie sobie życia doczesnego277. D. Kotecki
zwraca uwagę na jeszcze jedną rzecz. Według niego użyty termin uprawiać
nierząd (πορνεύω) tak tu, jak w całej Apokalipsie odnosi się jednoznacznie do
Babilonu. Ukazany byłby tu zatem związek nikolaitów z Wielką Nierządnicą.
Idolatria w tym przypadku może być więc idolatrią dóbr materialnych, co nie
byłoby dziwne w tak bogatym mieście jak Pergamon278. Warto zauważyć, że
nie był to problem tylko i wyłącznie chrześcijan mieszkających w Pergamonie. Konstrukcja zdania (ὅμοιος) odnosi nas bowiem również do treści listu
skierowanego do Efezjan279.

. . Wezwanie do nawrócenia (Ap ,

)

Tekst
GNT μετανόησον οὖν· εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχὺ καὶ πολεμήσω μετ᾽ αὐτῶν ἐν τῇ
ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός μου.
BTP Nawróć się zatem! Jeśli zaś nie — przyjdę do ciebie niebawem i będę z nimi
walczył mieczem moich ust.

Znaczenie terminów
μετανοέω — zmieniać myślenie, opamiętać się, nawrócić się280
ἔρχομαι — przyjść, podążać za kimś, iść, wyłonić się, ukazać się281
ταχέως — szybko, prędko, nagle, zaraz, pochopnie, pospiesznie282
πολεμέω — prowadzić wojnę, walczyć, staczać bitwę, zwalczać283
ῥομφαία, ας, ἡ — duży obosieczny miecz używany przez Traków284
276 Por. A. R. Sikora, Zagrożenia jedności Kościoła według… dz. cyt., s. 148.
277 Por. A. Jankowski, Aktualność Apokaliptycznych Listów do Siedmiu Kościołów (Apok
2;3), 12(RBL), s. 270.
278 Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy…, dz. cyt., s. 315.
279 Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 188.
280 Abramowiczówna, t. 3, s. 124; Popowski, s. 391; Strong, s. 500n.
281 Abramowiczówna, t. 2, s. 312n; Popowski, s. 233–235; Strong, s. 310n.
282 Abramowiczówna, t. 4, s. 288; Popowski, s. 595n; Strong, s. 760.
283 Abramowiczówna, t. 3, s. 573; Popowski, s. 511; Strong, s. 633.
284 Abramowiczówna, t. 4, s. 22; Popowski, s. 546; Strong, s. 682.
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στόμα, ατος, τό — usta, paszcza, pysk285

Egzegeza
W w. 16 następuje wezwanie do nawrócenia. Według A. Jankowskiego wezwanie to odnosi się do nie tolerowania nauki nikolaitów286. Chrystus objawia
się tutaj najpierw jako Bóg miłosierny. Chce zbawić człowieka, a nie potępić.
Dlatego wzywa do nawrócenia287. Jest to wezwanie stanowcze, bo z powodu
braku czujności pasterza zło przeniknęło do życia jednostek288. Chrystus pokazuje także sankcję. Ma być tym który przyjdzie i będzie sądził. Zapowiedź
przyjścia nie odnosi się tutaj do paruzji289, tak jak w przypadku Ap 22, 7.12.20.
Czasownik przyjść (ἔρχομαι) w Ap 2, 16 oraz w 3, 11 należy interpretować, jako
zapowiedź przyjścia na sąd jeszcze przed paruzją290. Chrystus przyjdzie, aby
walczyć z tymi, którzy nie usłuchają jego słów i dalej będą trwać w nauce
nikolaitów. Zarówno zakaz układów ze złem, jak i nakaz zawrócenia jest
bezwzględny291. Wynik walki jest bowiem przesądzony i ci, którzy się nie
nawrócą zostaną zabici. Spotka ich taki sam los, jaki dosięgnął Balaama, grzeszących Izraelitów i Moabitki, które sprowadziły ich na kult bałwochwalczy292.
Jak podaje R. Tkacz, miecz jest metaforą słowa i prawa głoszonego przez
Chrystusa293. Jego funkcja może być też nawiązaniem do ius gladii przysługującego cesarzowi294. Chrystus jest zatem tym, który ma prawo sądzenia
i wydawania wyroków. Wymaga przy tym bezwzględnej wierności295. Kościół
natomiast ukazany jest jako wspólnota, która już teraz potrzebuje sądu, który
zgładziłby ostatecznie potęgę szatana296.
285 Abramowiczówna, t. 4, s. 111; Popowski, s. 565; Strong, s. 719.
286 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana. Wstęp — przekład z oryginału…, dz. cyt.,
s. 152.
287 Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 102.
288 Por. F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 70.
289 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 196.
290 Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 188.
291 Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 102.
292 Por. F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 71.
293 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 197.
294 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana. Wstęp — przekład z oryginału…, dz. cyt.,
s. 152.
295 Por. F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 71.
296 Por. H. Langkammer, Wprowadzenie do ksiąg Nowego Testamentu, wydanie poszerzone, Wrocław 1992, s. 438.
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. . Nagroda (Ap ,

)

Tekst
BGT Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω
αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν
ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων.
BTP Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy dam
manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe,
którego nikt nie zna oprócz tego, kto je otrzymuje.

Znaczenie terminów
ἔχω — mieć, posiadać, trzymać, móc, być w stanie297
ἀκούω — słyszeć, usłyszeć, słuchać, wysłuchać, przesłuchać, poznawać
przez słuch, dowiadywać się298
πνεῦμα, ατος, τό — podmuch, powiew, wiatr, dech, tchnienie życia, natchnienie, duch, dusza299
λέγω — zbierać, wybierać, policzyć, mówić, nazwać, myśleć, przemawiać,
wygłosić, chwalić300
ἐκκλησία, ας, ἡ — zebranie, zgromadzenie, Kościół301
νικάω — zwyciężać, pokonywać, być zwycięzcą, zdobyć, przewyższać, brać
górę302
δίδωμι — dawać, podarować, rozdawać, zezwolić, upoważnić303
μάννα, τό — manna, cudowny pokarm zesłany przez Boga Izraelitom na
pustyni. W Ap 2, 17 symbol Eucharystii, lub to co jest przechowywane
w świątyni niebiańskiej304
κρύπτω — ukrywać, chować, zasłaniać, umknąć uwadze305
ψῆφος, ου, ἡ — kamyk do głosowania, czarny jako głos skazujący, biały
jako uniewinniający, kamyk jako amulet306
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

Abramowiczówna, t. 2, s. 391n; Popowski, s. 249n; Strong, s. 330n.
Abramowiczówna, t. 1, s. 72; Popowski, s. 18n; Strong, s. 30.
Abramowiczówna, t. 3, s. 563; Popowski, s. 502–506; Strong, s. 628n.
Abramowiczówna, t. 3, s. 18; Popowski, s. 359–365; Strong, s. 464.
Abramowiczówna, t. 2, s. 64n; Popowski, s. 183n; Strong, s. 239.
Abramowiczówna, t. 3, s. 209n; Popowski, s. 410; Strong, s. 528.
Abramowiczówna, t. 1, s. 567n; Popowski, s. 135n; Strong, s. 197.
Abramowiczówna, t. 3, s. 73; Popowski, s. 377; Strong, s. 485.
Abramowiczówna, t. 2, s. 721; Popowski, s. 350; Strong, s. 451n.
Abramowiczówna, t. 4, s. 666; Popowski, s. 665; Strong, s. 843.
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λευκός, ή, όν — jasny, błyszczący, biały307
ὄνομα, ατος, τό — imę, nazwa, opis natury, charakteru bądź istoty, przyczyna, racja308
καινός, ή, όν — nowy (nie używany, wcześniej nie istniejący), nowego rodzaju, niespotykany309
γράφω — pisać, zapisywać, ujmować w formie pisma310
οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν — ani jeden, żaden, nikt, nic311
οἶδα od czasownika εἴδω — wiedzieć, znać, umieć, potrafić, rozumieć, pojmować312
λαμβάνω — brać, wziąć, chwycić, przywdziać, włożyć, otrzymywać, wybrać, wyłonić, dowieść czegoś, doświadczyć313

Egzegeza
W Ap 2, 17 mamy do czynienia z formułą proklamacji. Jej analizę przedstawia
R. Tkacz. Podaje on, że czasownik niech usłyszy (ἀκουσάτω) występuje w trybie rozkazującym i jest on wyjaśnieniem dalszej części formuły rozpoczętej
od zaimka pytajnego: co mówi Duch do Kościołów (τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς
ἐκκλησίαις). Według niego Duch występuje tutaj, jako duch prorocki mający
za zadanie przekazać słowa Chrystusa314. Innego zdania jest A. Jankowski,
który twierdzi, że jest to niewątpliwe Duch Święty, przemawiający przez Apostoła do lokalnych Kościołów, mimo iż same listy dyktuje Chrystus. Widać
tu, że Duch jest zatem w jakiś sposób przynależny do Chrystusa, ale jest też
od Niego odróżniony315. Formuła proklamacji stanowi bezpośredni nakaz
skierowany do słuchaczy. Ma ona za zadanie zwrócić ich szczególną uwagę
na słowa, które zostały im przekazane, by mogli zwyciężyć „współpracując
czynnie z Chrystusem”316. Pozwala ona patrzeć na odbiorcę listu, jako na
307
308
309
310
311
312
313
314
315

Abramowiczówna, t. 3, s. 27; Popowski, s. 366; Strong, s. 467.
Abramowiczówna, t. 3, s. 289; Popowski, s. 429–431; Strong, s. 553.
Abramowiczówna, t. 3, s. 209n; Popowski, s. 410; Strong, s. 528.
Abramowiczówna, t. 1, s. 481n; Popowski, s. 114n; Strong, s. 166.
Abramowiczówna, t. 3, s. 337; Popowski, s. 446; Strong, s. 563.
Abramowiczówna, t. 2, s. 28–30; Popowski, s. 420; Strong, s. 224n.
Abramowiczówna, t. 2, s. 536; Popowski, s. 310; Strong, s. 391n.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 56.
Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana. Wstęp — przekład z oryginału…, dz. cyt.,
s. 148.
316 U. Vanni, Postawa chrześcijanina wobec świata zewnętrznego: prześladowanie
w Apokalipsie, COMM R.VII, nr. 5(41), Poznań-Warszawa 1987, s. 49.
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całość wspólnoty Kościoła. Mamy tu bowiem przejście z pojedynczego adresata z inscriptio listu — aniołowi (καὶ τῷ ἀγγέλῳ), do liczby mnogiej — do
Kościołów (ταῖς ἐκκλησίαις)317.
„Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk a na kamyku
wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto [je] otrzymuje” (Ap 2, 17bc).
Jak podaje A. Jankowski, termin ‘zwycięzca’ jest ulubionym terminem Janowym, który ma zadanie podkreślić, że życie chrześcijanina jest walką318.
F. Sieg twierdzi, że jako zwycięzcę należy rozumieć tego, kto wchodzi do radości Nieba. Jest nim także ten, kto na ziemi trwa przy Chrystusie i pomimo
wszelkich przeciwności wypełnia Jego wolę. Zwycięzcami są więc ci, którzy
wiernie strzegą Chrystusowej Ewangelii i żyją w zgodzie z jej zasadami319.
Wyznacznikiem wartości wspólnoty staje się zatem stosunek do Chrystusa320.
Zwycięstwo co prawda, „zostało obiecane i dane z góry”321, ale Bóg, który
zapewnił je Kościołowi, nie zwolnił go od nakazu walki ze złem. Dar zwycięstwa i zbawienia trzeba zdobywać przez prześladowania, cierpienia, czy
męczeńską śmierć322 — jak w przypadku Antypasa. Warto również zauważyć,
że wymienione nagrody udzielane są jeszcze w czasie życia ziemskiego mimo,
iż mają również charakter eschatologiczny323. Całą obietnicę zwycięstwa, jak
podaje R. Tkacz, możemy podzielić na dwie części, za podstawę podziału
biorąc występujące w niej dwa dopełnienia bliższe: manny (τοῦ μάννα) oraz
biały kamyk (ψῆφον λευκήν)324.
W pierwszej części wymienioną nagrodą jest manna ukryta (τοῦ μάννα
τοῦ κεκρυμμένου). Motyw manny jest częstym motywem biblijnym. W Starym Testamencie pojawia się ona w Pięcioksięgu, jako pokarm, który Izraelici
jedli idąc przez pustynię325. Mamy z nim do czynienia również w księgach
mądrościowych (np. Ps 105, 40; Mdr 16, 20), gdzie manna określona jest jako

317 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 57.
318 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana. Wstęp — przekład z oryginału…, dz. cyt.,
s. 148.
319 Por. F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 71.
320 Por. A. Jankowski, Aktualność Apokaliptycznych Listów…, dz. cyt., s. 276.
321 U. Vanni, Postawa chrześcijanina wobec świata zewnętrznego…, dz. cyt., s. 51.
322 Por. H. Langkammer, Wprowadzenie do ksiąg Nowego Testamentu…, dz. cyt., s. 441.
323 Por. F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 71.
324 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 198.
325 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana. Wstęp — przekład z oryginału…, dz. cyt.,
s. 152.
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chleb z nieba czy pokarm aniołów326. Tradycja judaistyczna dopatrywała się
w mannie nagrody eschatologicznej. Miała ona spadać z nieba w królestwie
mesjańskim327. Tradycja targumiczna328 z kolei podaje, że „Bóg stworzył
mannę, a następnie ukrył ją w niebie, aby później dać ją ludowi”329. Z manną spotykamy się również w Nowym Testamencie. Jest o niej mowa w Ewangelii Janowej, do której odwołuje się tłumacząc ten tekst Pseudo-Orygenes.
Jezus mówi, że dopiero Ojciec będzie tym, który da prawdziwy chleb z nieba.
Ten, kto będzie jadł ten chleb nie umrze (por. J 6, 22.50)330. Chrystus stawia
tu prawdziwy chleb z nieba w opozycji do pokarmu, którzy Żydzi jedli na
pustyni. Biorąc pod uwagę miejsca występowania terminu manna w Piśmie
Świętym (poza Apokalipsą), egzegeci doszukują się różnych możliwości znaczenia tej nagrody. A. Jankowski w pierwszej kolejności wspomina o mannie
ukrytej, jako o przeciwieństwie w stosunku do mięsa z uczt bałwochwalczych,
do których dochodziło w Pergamonie331. Ten pogląd przytacza również R.
Tkacz za R. H. Charlesem pisząc, że nagrodą może być powstrzymanie się od
takich uczt332. Pośród różnych opinii pojawia się też pogląd, jakoby była ona
symbolem Eucharystii. A. Jankowski podaje, że za tą hipotezą opowiadali
się Orygenes, Prymazjusz, Andrzej z Cezarei, Beda czy Dionizy bar Salibi.
Podaje on trzy argumenty przemawiające za tą tezą. Po pierwsze żyjemy już
w eonie eschatologicznym, a teologia Eucharystii posiada taki akcent. Po drugie, św. Jan ukazuje w Ewangelii mannę, jako antytyp Eucharystii (J 6, 31.49).
Po trzecie, potwierdza to kontekst polegający na przejściu od uczt pogańskich do stołu eucharystycznego333. R. Tkacz dodaje, że również T. Zahn, widział w mannie symbol Eucharystii. Według T. Zahna Chrystus dał ludziom
swoje Ciało i Krew, jako pokarm, a następnie wstąpił do niebios i pozostawszy pokarmem stał się ukryty przed ludzkimi oczyma334. Stąd mowa w Ap
326 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 198.
327 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana. Wstęp — przekład z oryginału…, dz. cyt.,
s. 152.
328 Targumy są to „przekłady i parafrazy Biblii hebrajskiej w języku aramejskim”. Por.
M. Wojciechowski, Targumy, [w]: J. Wojnowski (red.), Wielka Encyklopedia PWN,
t. 27, Warszawa 2005, s.183.
329 R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 199.
330 Por. Pseudo–Orygenes, Uwagi do Apokalipsy…, dz. cyt., s. 37.
331 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana. Wstęp — przekład z oryginału…, dz. cyt.,
s. 152.
332 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 201.
333 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana. Wstęp — przekład z oryginału…, dz. cyt.,
s. 152–153.
334 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 201.

152

2, 17 o mannie ukrytej. Ten pogląd według F. Siega, wydaje się jednak nie do
przyjęcia. Nagroda w postaci manny ukrytej musi posiadać według niego
inny sens, gdyż spożywanie Eucharystii jest warunkiem osiągnięcia zwycięstwa. Nie może zatem być również nagrodą. Nakaz spożywania chleba eucharystycznego celem osiągnięcia zbawienia jest jednoznaczny, powszechny
i absolutny. Pokarm eucharystyczny jest konieczny do uświęcenia i trwania
w przyjaźni z Chrystusem. Co więcej, o ile w Ewangelii Janowej to Ojciec ma
udzielić chleba, tak tutaj nie ma mowy o roli Ojca. Udzielanie manny należy
więc do Jego Syna. Jest to zatem wyjątkowy pokarm, jaki otrzymują na ziemi
przyjaciele Chrystusa335. J. M. Ford również jest zdania, że manny nie możemy w tym przypadku utożsamiać z Eucharystią336. Więcej światła rzuca na te
sprawę analiza terminu być ukrytym (κρύπτω) zastosowanego jako określenie
manny. R. Tkacz podaje trzy możliwości rozumienia tego terminu. W pierwszej kolejności może wskazywać, że manna jest zachowana dla ludzi, „którzy
wkroczą w wiek który ma nadejść”337. Dalej może odnosić nas do manny
znajdującej się w pojemniku postawionym przed Panem w Arce Przymierza
i ukrytej po to, by w przyszłości mogła być udzielana Izraelowi338. Błogosławieni mieli jeść z tej manny w królestwie mesjańskim339. W końcu może
oznaczać, że manna zostanie odnowiona w niebie. Nagrodą dla zwycięzcy
byłoby więc życie wieczne340. Można zatem zauważyć, że znaczenie pierwszej nagrody nie jest określone jednoznacznie, ale na pewno „jest symbolem
dóbr przyszłych i obecnych”341. „Manna przyszłości będzie dostosowana do
gustu każdego i potrafi zaspokoić pragnienia dzieci Bożych, które doznając
jej smaku, będą miały możność zakosztować słodyczy samego Stwórcy, pozostawiającego do dyspozycji wierzącym w Niego wszystkie stworzenia”342.
Biały kamyk stanowi drugą nagrodę obiecaną zwycięzcy w liście do Kościoła w Pergamonie. R. Popowski podaje, że termin kamyk (ἡ ψῆφος, ου)
oznacza kamyk do głosowania wykorzystywany w kulturze helleńskiej. Biały,
jako uniewinniający, a czarny — skazujący. Drugim znaczeniem jest amu335
336
337
338
339
340
341
342

Por. F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 72–73.
Por. J. M. Ford, Revelation. A new translation…, dz. cyt., s.
.
R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 200.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 200–201.
Por. J. M. Ford, Revelation. A new translation…, dz. cyt., s. 400.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 200–201.
A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana. Wstęp — przekład z oryginału…, dz. cyt., s. 153.
M. F. Lacan, Manna, [w]: X. Leon-Dufour (red.) Słownik teologii biblijnej, tłum.
K. Romaniuk, Poznań 1994, s. 449.
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let343. Według J. M. Forda, miałby to być mały sześcian lub prostokątny bloczek, względnie kamień z kości słoniowej, bądź innej substancji z wygrawerowanymi słowami lub symbolami344. F. Sieg napisał natomiast, że biały kamyk
może być symbolem amuletu, uwolnienia od winy lub biletu wstępu do nieba
na wzór ówczesnych biletów wstępu do teatru, które miały formę takiego właśnie kamyka345. Trochę szerzej na ten temat napisał A. Jankowski, który z pośród ośmiu wymienionych przez siebie analogii ze świata starożytnego, zwraca uwagę na trzy, które mogą mieć związek z Apokaliptycznym kamykiem.
Chodzi o głos przychylny podczas głosowania, dyplom dla zawodnika, który
osiągnął zwycięstwo lub drogie kamienie, które miałyby wraz z manną spadać z nieba346. Podobne możliwości przedstawia również R. Tkacz347. Napisał
on także, że ów kamyk, mógł być nawiązaniem do pogańskich amuletów, na
których umieszczano imię bóstwa opiekuńczego. Oznaczało to władzę człowieka nad bóstwem, które musiało od tej pory zawsze przychodzić z pomocą.
W Ap 2, 17 tym który umieszcza imię jest Chrystus. Zatem to on ma władzę
zbawić i chronić wzywających Jego imienia348. Termin kamyk (ἡ ψῆφος, ου)
jest dookreślony przez przymiotnik λευκός, ή, όν — jasny, biały, lśniący. Jak
przekazuje E. Szymanek kolor biały oznacza zwycięstwo349. F. Sieg twierdzi,
że ma on skierować uwagę adresatów do innej rzeczywistości, podobnie jak
w relacjach o przemienieniu Chrystusa. W relacjach wszystkich synoptyków
o tym wydarzeniu, spotykamy się bowiem z terminem λευκός użytym na
określenie blasku szat i odzienia Chrystusa w czasie przemienienia. Na podkreślenie swojej teorii zwraca on także uwagę na to, że termin ten występuje
w celu zwrócenia uwagi na inną rzeczywistość również w innych miejscach
Apokalipsy. Mowa bowiem o białych szatach (Ap 4, 4), białych koniach (Ap
19, 14), białym tronie (Ap 20, 11) czy białym obłoku (Ap 14, 14). Termin ten
w Apokalipsie jest więc ściśle związany z rzeczywistością niebiańską350. „Jest

343 Por. R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, Warszawa 1995, s. 665.
344 Por. J. M. Ford, Revelation. A new translation…, dz. cyt., s. 400.
345 Por. F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 73.
346 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana. Wstęp — przekład z oryginału…, dz. cyt.,
s. 153.
347 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 202–208.
348 Por R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 205.
349 Por. E. Szymanek, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Poznań 1999, s. 499.
350 Por. F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 73–74.
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kolorem oznaczającym istoty towarzyszące chwale Bożej, istoty niebieskie
albo byty przemienione”351.
Znaczenia białego kamyka nie można interpretować w oderwaniu od imienia, które ma być na nim umieszczone. Nie wiadomo czy jest to imię Boga,
imię Chrystusa, czy też imię tego kto ten kamień otrzymuje352. J. M. Ford
uważa, że nowe imię może być nawiązaniem do nagrody dotyczącej świątyni
w liście do wspólnoty w Filadelfii. Imię Mesjasza miało być bowiem wypisane
na kamieniu w świątyni353. Pewne jest, że stanowi ono o różnicy w odniesieniu do innych kamyków w starożytnej kulturze i wskazuje na wyjątkowe
relacje Chrystusa ze zwycięzcą354. Jest to nawiązanie do Ap 7, 4 gdzie jest
mowa o tych, którzy zostali opieczętowani, jako szczególna przynależność
do Jahwe355. R. Tkacz przedstawia za R. Worthem możliwy związek faktu
nadania nowego imienia z ówczesną sytuacją kulturową. Przytacza on historię cesarza Oktawiana, któremu po objęciu władzy nad całym Rzymem356
senat rzymski nadał nowe imię — Augustus357. Miało to być imię honorowe
i godne czci. Chrześcijanin, który osiągnął zwycięstwo miałby w taki sam
sposób zostać obdarzony nową godnością, jak wspomniany cesarz. Miałoby
to ścisły związek z panującym kultem imperialnym, który nakazywał oddawać cześć cesarzowi. Wniosek byłby taki, że ten, kto pozostanie wolny od
bałwochwalstwa i powstrzyma się od oddawania czci komuś, kto od ludzi
otrzymał wyższą godność, sam otrzyma ją od Boga358. Imię to jak napisał A.
Jankowski jest darem łaski i staje się przyczyną nowego związku chrześcijanina z Chrystusem. Ma mu towarzyszyć „znajomość indywidualna, niepowtarzalna i nie do przekazania innym”359. Imienia bowiem „nikt nie zna oprócz
tego, kto [je] otrzymuje” (Ap 2, 17).

351 G. Becquet, Biały, [w]: X. Leon-Dufour (red.), Słownik teologii biblijnej, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1994, s. 72.
352 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 208.
353 Por. J. M. Ford, Revelation. A new translation…, dz. cyt., s. 400.
354 Por F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 74–75.
355 Por. J. M. Ford, Revelation. A new translation…, dz. cyt., s. 400.
356 Był bowiem pierwszym cesarzem.
357 W Pergamonie znajdowała się świątynia Augusta.
358 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 211.
359 A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana. Wstęp — przekład z oryginału…, dz. cyt., s. 153.
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. Przesłanie teologiczne
Trzeci z listów Apokalipsy ma również ważne przesłanie teologiczne, które
nie tylko było aktualne pod koniec I i na początku II wieku po Chrystusie,
ale aktualność tego przesłania jest wciąż istotna. Przede wszystkim warto
zwrócić uwagę na trzy wymiary tego przesłania: chrystologiczny, eklezjologiczny i eschatoligiczny.

. . Przesłanie chrystologiczne
W adresie listu Chrystus przedstawia siebie jako „Ten, który ma miecz obosieczny ostry” (Ap 2, 12). Posiadanie takiego miecza jest atrybutem sędziego,
który potrafi wszystko rozsądzić. Wyjątkową zdolnością Chrystusa Sędziego
jest możliwość doskonałej oceny sytuacji. Potrafi on doskonale rozróżnić co
jest dobre a co złe zarówno w człowieku, jak i w społeczności Kościoła. Ten
ostry miecz odcina wszystko to co jest złe i oddziela w doskonały sposób
od tego co jest dobre. Ta zdolność jest konieczna zwłaszcza w takim miejscu, gdzie zło rozpanoszyło się i zapanowało nad całym miastem. W Pergamonie znajduje się tron szatana. Oznacza to, że w doczesnym wymiarze
szatan zapanował nad całym miastem i nad wszystkimi jego mieszkańcami.
Z tego wynikają liczne trudności dla chrześcijan. Zło bowiem mocno obraca
się przeciwko nim. Chrystus doskonale sobie zdaje sprawę, że nie łatwo jest
być wiernym w takiej sytuacji.
Jak to było wcześniej podkreślone, tym mieczem, który służy do rozcinania i rozdzielania, ale także ma moc zniszczyć — jest słowo Boże, które
wychodzi z ust Chrystusa. W jego świetle winni postępować chrześcijanie,
aby przypadkiem nie zostali zniszczeni. Łatwo się jest zagubić w środowisku
gdzie mieszka szatan.
Dla chrześcijan mieszkających w Pergamonie niezwykle ważnym był argument, że dla nich prawdziwym Władcą i Sędzią nie jest namiestnik rzymski
posiadający ius gladii — prawo miecza, ale o wiele większy i mocniejszy jest
Chrystus. Jego władza stoi ponad władzą ziemskich monarchów. Stąd wierność temu Namiestnikowi prowadzi do ostatecznego zwycięstwa. Chociaż
w pojedynczych wypadkach wydaje się, że ziemski monarcha zwycięża, tak
jak to się stało w przypadku męczennika Antypasa, który za wiarę oddał
życie, to jednak w ostatecznym rozrachunku zwycięży „Ten, który ma miecz
obosieczny ostry”.
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. . Przesłanie eklezjologiczne
Doskonała znajomość sytuacji, jaką posiada Chrystus, może stać się przesłanką dla zrozumienia i usprawiedliwienia postępowania we wspólnocie
Kościoła. Jednak mimo, że ten Kościół żyje w tak trudnych warunkach winno
być dla niej jeszcze mocniejszym wezwaniem do absolutnej bezkompromisowości wobec zła. Zwłaszcza niedopuszczalne jest uleganie demoralizacji seksualnej. Grzechy przeciw ciału mogą stać się przyczyną upadku wielu. Chrystus przestrzega, że taka niewierność stała się przyczyną wielu nieszczęść już
w Starym Testamencie. Z tym problemem rozwiązłości cielesnej borykał się
Kościół w Pergamonie. Nierząd sakralny prowadził do wielkiego zniszczenia
moralnego. Zadaniem Kościoła jest stanowczo odciąć się od tych wszystkich,
którzy wkroczyli na drogę tego grzechu. Przy czym nie chodzi tu tylko o potępienie konkretnego człowieka, który dopuszcza się rozpusty, a zwłaszcza,
jeśli staje się on narzędziem zgorszenia. Najważniejszym zadaniem Kościoła
jest określenie jasnych zasad. Zło zawsze trzeba nazywać złem. Jeśli jasno zostanie określone zło, wówczas chrześcijanie będą mieli wyraźnie wytyczoną
drogę życia. Szatan, który jest ojcem kłamstwa, zawsze próbuje ukazywać
zło jako dobro, a przynajmniej jako zysk, lub, jako przyjemność do której
człowiek „ma prawo”. Rozmazanie zasad jest wielkim niebezpieczeństwem
dla wspólnoty wierzących. Stąd jawi się ważne zadanie Kościoła na wszystkie
czasy. Tym zadaniem jest zgłębianie słowa Bożego i ocenianie w jego świetle
wszelkich sytuacji i postaw, które kreuje świat.
Przesłanie moralne kierowane do Kościoła w Pergamonie jest mocnym
wezwaniem do nawrócenia. Takie nawrócenie polega na całkowitej przemianie myślenia i wartościowania. Jest ono odwróceniem się w swych pragnieniach od tego co jest złe i przylgnięciem całym sercem do tego co jest dobre. Chrystus mocno mobilizuje chrześcijan w Pergamonie, stwierdzając, że
przyjdzie niebawem, aby rozsądzić postawy i walczyć ze złem.

. . Przesłanie eschatologiczne
Pouczenie listu, które ukierunkowuje chrześcijanina na wieczność jest również ogromnie istotne. Daje ono bowiem siłę do znoszenia wszelkich prześladowań i ucisków. Trzeba mocno podkreślić, że członkowie Kościoła w Pergamonie byli mocno wystawiani na próbę. Chrześcijanin, który potrafi ł
wytrwać w czasie niezwykle trudnej próby nazywany jest przez Autora listu
zwycięzcą. Jest on godny nagrody wiecznej. Może być stawiany jako wzór
postępowania. Nagrodą, którą otrzyma jest spożywanie manny ukrytej. To
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pokarm, który podtrzymuje życie na całą wieczność. Dar manny na pustyni
umożliwił Żydom wejść do Ziemi Obiecanej. Ta starotestamentalna manna
jest zapowiedzią innego pokarmu, który otrzymają uczestnicy Nowego Przymierza. Tym pokarmem jest sam Jezus Chrystus ukryty w Eucharystii. Jednak ta manna ukryta wskazuje na jeszcze inny pokarm, który będzie źródłem
życia przez całą wieczność. Zapewne również i tym razem, tym pokarmem
jest Jezus Chrystus, który będzie źródłem życia wiecznego dla każdego zwycięzcy, nie ulegającego słabości w czasie ucisku.
Drugim darem, który otrzymuje zwycięzca jest biały kamyk. W nawiązaniu do symboliki losów, otrzymanie białego kamyka to darowanie życia.
Jest to los pozytywny. Ten kto otrzymuje taki kamyk ma otwartą drogę do
wolności. Można też nawiązać do innego znaczenia kamyka, zwłaszcza takiego z wypisanym imieniem. Symbolika ta łączy się z teatrem w Pergamonie.
Niektórzy ludzie, zwłaszcza Ci zamożni mieli stały abonament na wszystkie
spektakle i wydarzenia, jakie miały miejsce w teatrze pergamońskim. Tym co
uprawniało na wejście do teatru był właśnie kamyk z wypisanym imieniem,
lub jakimś innym znaczkiem. Wejście do teatru łączyło się z dużym wpływem
na bieżące wydarzenia. Teatr był miejscem wszystkich miejskich zebrań. Podejmowano na nich najważniejsze decyzje w mieście. Podobnie też w teatrze
rozgrywały się najważniejsze sądy. W czasie takich sądów wielu chrześcijan
było skazywanych na śmierć. W innych miastach takie sądy mogły odbywać
się na stadionach. Tym bardziej, że stadiony dość często mogły pomieścić
więcej widzów niż teatr. Jednak w Efezie całe miasto zebrało się w teatrze na
rozprawie, która miała stawać w obronie Artemidy i jej świątyni, a była skierowana przeciwko Pawłowi z Tarsu i jego uczniom.
Symbolika tego białego kamyka ma jednoznaczną wymowę eschatologiczną. Jest to karta wstępu do życia wiecznego. takie znaczenie podkreśla wypisane nowe imię. To imię jest wyrazem przynależności do Chrystusa.

Li do Kościoła w Tiatyrze (Ap ,

– )

Czwarty w kolejności list Apokalipsy został skierowany do Kościoła w Tiatyrze. Autor doskonale znał sytuację wspólnoty chrześcijan żyjącej w mieście,
które słynęło z handlu i produkcji drogocennego metalu jakim były wyrabiane tam stopy metali z domieszką złota i srebra. Chrześcijaństwo do tego
miasta dotarło zapewne poprzez działalność św. Pawła w Efezie. Uczniowie
Apostoła Narodów przynieśli Dobrą Nowinę o Chrystusie do miasta, które szczyciło się kultem Artemidy, Appolina i chętnie oddawało boską cześć
rzymskim cezarom. Rozwijające się wspólnoty chrześcijańskie w czasie powstania Apokalipsy, miały już swą krótką historię. Przeżywały one momenty
chwalebnych zwycięstw i bolesnych porażek, chwil dobrych i gorszych. Toteż
„autor Apokalipsy zachęca czytelników do szerokiego odczytywania historii,
bez złudzeń i fałszowania, lecz również bez koszmaru spadających nagle, dramatycznych niebezpieczeństw”1.
Listy kierowane do Kościołów Apokalipsy należy odczytywać w kontekście
określonego momentu dziejów. Ukazana w listach Ap 2–3 sytuacja Kościołów
odpowiada problemom religijnym z końca I wieku po Chr.2 Dlatego ich autor
zawarł wzmianki o prześladowaniach religijnych. Augustyn Jankowski uważa, iż wydarzenia naświetlone w pismach Ap 2–3 przedstawiają sytuację, jaka
miała miejsce w czasach Domicjana, ale do 95 roku po Chr. Bowiem w roku 95
chrześcijan spotkały cięższe represje ze strony władzy rzymskiej3.
W czasie próby wiary jaka spotykała wyznawców Chrystusa z końca I wieku
starali się znaleźć różne rozwiązania. Jedni wiernie trwali przy Chrystusie, inni
ulegali wpływom pogańskim szukając jakiegoś kompromisu. Nie uprzedzając
zbytnio tych wszystkich kwestii warto sięgnąć najpierw do historycznych uwarunkowań w jakich żyła wspólnota chrześcijańska w Tiatyrze. W tym historycznym, geograficznym i kulturowym kontekście warto podjąć próbę głębszego
odczytania skierowanego do niej listu a zwłaszcza Chrystusowego pouczenia,
które miało podnieść na duchu, oczyścić i umocnić Kościół żyjący w konkretnych warunkach historycznych i zmagający się z nie łatwymi trudnościami.
1
2
3

Por. U. Vanni, Postawa chrześcijanina wobec świata zewnętrznego: Prześladowanie
w Apokalipsie, „Communio” 5/41 (1987), s. 48.
Por. M. Bednarz, Pisma św. Jana, Tarnów 1997, s. 19.
Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana. Wstęp — przekład z oryginału — komentarz,
t. 12, Poznań 1959, s. 63.
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. Historia i warunki życia w Tiatyrze
. . Położenie i warunki naturalne Tiatyry
Na zachodnim brzegu rzeki Lykos, w Turcji, znajduje się dzisiaj miasto Akhisar4. Jak podaje Franciszek Sieg, wzniesione jest ono dokładnie w miejscu
dawnej Thyateiry (Tiatyry)5. Dzięki badaniom archeologicznym naukowcy są
w stanie wskazać położenie geograficzne tej antycznej miejscowości. Leżała
ona w regionie Lidii, na równinnym terenie Azji Mniejszej. Ściślej rzecz ujmując, znajdowała się między doliną Lykosu z północnego wschodu, a doliną
Hermosu, rozciągającą się na południowy zachód od miasta6. Aleksander Fic
twierdzi, że od wschodu i zachodu okalały ją niewysokie wzgórza7. Podobnie
Everet C. Blake i Anna G. Edmons wskazują, iż były to łagodne wzniesienia8.
Tiatyra była oddalona o 65 km na południowy wschód od dawnej stolicy
rzymskiej prowincji — Pergamonu9. Wielu autorów podaje jednak różne dane
dotyczące odległości pomiędzy interesującym nas miastem a Pergamonem.
Na przykład Piotr Ostański uważa, że dystans między tymi miastami wynosił 70 km10.
Warto podkreślić, iż Tiatyra jest najmniejszym spośród siedmiu miast
wymienionych przez św. Jana w listach do siedmiu Kościołów (Ap 2–3).
Ta mała lidyjska miejscowość, zyskała na znaczeniu, przede wszystkim dzięki swojemu położeniu geograficznemu11. Była bowiem punktem handlowym
na szlaku komunikacyjnym, łączącym Pergamon z Sardami, czy też Ankarę
ze Smyrną12. William Barclay podaje, że przez nią przechodził ważny szlak
handlowy łączący Azję Mniejszą ze Wschodem13. Tkacz precyzuje, iż szlak
ten łączył wschodnie miejscowości Anatolii z Pergamonem. Dlatego możliwa
stała się współpraca handlowa Pergamonu np. z Filadelfią, czy Laodyceą14.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy, Warszawa 1999, s. 201.
Por. F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów. Apokalipsa św. Jana z komentarzem egzegetyczno-teologicznym, Warszawa 1985, s. 79.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy, dz. cyt., s. 187.
Por. A. Fic, Z podróży do siedmiu Kościołów Azji, Włocławek 1930, s. 29.
Por. E.C. Blake, A.G. Edmons, Biblical sites in Turkey, Istambul 1998, s. 131.
Por. A. Pławiak, Model Pasterza w Apokalipsie..., dz. cyt., s. 76.
Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa. Praktyczny komentarz do Apokalipsy,
Ząbki 2005, s. 104.
Por. W. Barclay, Objawienie św. Jana. (Rozdziały 1–5), t. 1, Warszawa 1981, s. 128.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s.187.
Por. W. Barclay, Objawienie św. Jana…, dz. cyt., s. 128.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 215.
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Augustyn Jankowski twierdzi, iż Tiatyra — jak każde z siedmiu miast do których swe listy zaadresował św. Jan — była siedzibą okręgów nie tylko handlowych, lecz także pocztowych15. Dlatego William Barclay zaznacza, iż drogi
przechodzącej przez tę osadę, używała często poczta cesarska16. Ze względu
na swe położenie w pobliżu jednej z dróg rzymskich, które łączyły zachodnią
i wschodnią część Cesarstwa Rzymskiego oraz związanej z tym wymianie
handlowej, miasto to posiadało sprzyjające warunki do rozwoju.
Sama lokalizacja miasta nie sprzyjała temu, by stało się ono bazą militarną17. Stanisław Markowski podkreśla fakt jego niekorzystnego położenia zarówno pod względem wojskowym, oraz politycznym i kulturalnym18.
Po pierwsze związane to miało być z położeniem Tiatyry pomiędzy dwoma
dolinami. Kolejną słabością wynikającą z lokalizacji miasta i topografii terenu
był brak naturalnych murów obronnych. Wszystko to jednak nie przeszkodziło w przekształceniu Tiatyry w bazę wojskową19. Swojemu położeniu w bezpośrednim sąsiedztwie wspomnianego wcześniej szlaku komunikacyjnego
osada lidyjska zawdzięcza to, że stacjonowały w niej macedońskie jednostki
wojskowe, które miały za zadanie bronić Pergamonu — stolicy prowincji Azji
Mniejszej20. Lokalizacja tej miejscowości dawała bowiem możliwość zakwaterowania żołnierzy broniących Pergamonu, czy też dostarczenia im pożywienia. Wobec tego zostało ono wykorzystane, jako miejsce zamieszkania dla
żołnierzy strzegących stolicy. Augustyn Jankowski zauważa, że w taki sposób
miasto zostało macedońską kolonią wojskową21. Podobnie ta sprawa wyglądała w późniejszych wiekach. Joochan Kim podaje, że w czasie rzymskiego
panowania na terenach Anatolii wzniesiono w Tiatyrze wojskowy garnizon22.
Dlatego wskazuje, iż miała ona „naturę miasta militarnego”23.
W ten sposób niewielka lidyjska miejscowość, stała się zapleczem dla bogatego i wielkiego Pergamonu. Przynosiło to także pozytywne skutki, zwłaszcza
15 Por. A. Jankowski, Aktualność apokaliptycznych listów do siedmiu Kościołów, RBL 12
(1959), s. 263.
16 Por. W. Barclay, Objawienie św. Jana..., dz. cyt., s. 128.
17 Por. J. Kim, Seven Churches in Asia Minor, Korea 1999, s. 109.
18 Por. S. Markowski, Ziemia apostołów Pawła i Jana, Kraków 2002, s. 37.
19 Por. J. Kim, Seven Churches in Asia Minor…, dz. cyt., s. 109.
20 Por. W. Barclay, Objawienie św. Jana..., dz. cyt., s. 128.
21 Por. A. Jankowski, Aktualność apokaliptycznych listów…, dz. cyt., s. 270.
22 Por. J. Kim, Seven Churches in Asia Minor…, dz. cyt., s. 109. Termin Anatolia w języku greckim oznacza wschód; por. T. Jelonek, Kultury Anatolijskie a Biblia, Kraków
2010, s. 109.
23 Por. J. Kim, Seven Churches in Asia Minor…, dz. cyt., s. 109.
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podniesienie bezpieczeństwa miasta. Leżąc bowiem na równinnym terenie,
Tiatyra nie posiadała żadnych naturalnych zabezpieczeń obronnych24. Armia nieprzyjacielska mogła więc z łatwością zdobyć tą małą i niezabezpieczoną azjatycką osadę. Jednak przebywające w niej oddziały wojskowe, mogły
skutecznie bronić miasto przed wrogiem. Stacjonujące wojsko dawało zatem
mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa.

. . Przemysł i gospodarka
Tiatyra słynęła na terenach Anatolii przede wszystkim z rzemiosła oraz handlu25. Nie powinno nas to dziwić, ponieważ była ważnym punktem handlowym w rzymskiej prowincji Azji Mniejszej26. Adalbert G. Hamman dodaje,
że ludność tej części Imperium Rzymskiego w prowadzeniu interesów nie
miała sobie równych27. Było tak, ponieważ handel w wielkim stopniu wpływał na życie ekonomiczne oraz religijne w mieście28. Stąd można przypuszczać, że także mieszkańcy lidyjskiej osady w działalności handlowej należeli
do najlepszych.
Elżbieta Jastrzębowska, na podstawie źródeł pisanych i inskrypcji dowodzi,
iż obywatele tego miasta trudnili się głównie handlem i rzemiosłem29. Natomiast John A. Thompson jest zdania, że w I w po Chr. — w czasach pisania
księgi Apokalipsy — zaczynał się okres największego rozkwitu gospodarczego
Tiatyry30. Ta mała osada lidyjska, mogła się rozwijać przede wszystkim dzięki
wymianie towarów. To właśnie działalność handlowa najbardziej wpływała
na jej wzrost gospodarczy. Jak podaje Roman Tkacz, inskrypcja pochodząca
z Filippi potwierdza fakt, iż Tiatyra współpracowała na płaszczyźnie gospodarczej z tym miastem31.
John A. Thompson, tak jak i Elżbieta Jastrzębowska czy Joachan Kim, powołując się na znalezione w mieście inskrypcje, dowodzi, iż można udowodnić istnienie różnorakich gałęzi przemysłu, którymi trudnili się obywatele
oraz sprzedawcy przybywający do Tiatyry32. Ludność miasta zajmowała się
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Por. S. Gądecki, Archeologia biblijna, t. 2, Gniezno 1994, s. 461.
Por. A. Pławiak, Model pasterza w Apokalipsie…, dz. cyt., s. 126.
Por. J.A. Thompson, Biblia i archeologia, Warszawa 1965, s. 305.
Por. A.G. Hamman, Życie codzienne pierwszych chrześcijan, Warszawa 1990, s. 17.
Por. A. Pławiak, Model pasterza w Apokalipsie…, dz. cyt., s. 126.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 200.
Por. J.A. Thompson, Biblia i archeologia…, dz. cyt., s. 305.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 221.
Por. J.A. Thompson, Biblia i archeologia…, dz. cyt., s. 305.
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przede wszystkim farbowaniem przędzy i przeróżnych materiałów33. Adalbert G. Hamman podkreśla, że miasto zdobyło uznanie w Azji, dzięki swym
wyrobom purpurowym34. Choć samo barwienie tkanin — z czego najbardziej zasłynęła Tiatyra — znane było na całym obszarze Anatolii35. Elżbieta
Jastrzębowska zgadza się z Romanem Tkaczem uważając, że obywatele miasta
zajmowali się głównie produkowaniem i farbowaniem wełnianych i lnianych
tkanin, a także obróbką skór zwierzęcych36. Tego zdania jest również Piotr
Ostański, który wskazuje, iż na pierwszy plan w przemyśle Tiatyry wysuwało się wytwarzanie barwników oraz wyrobów z wełny37. Z kolei Stanisław
Markowski zauważa, że poprzez tę działalność, lidyjska miejscowość stała się
cenionym ośrodkiem nie tylko handlowym, ale i włókienniczym38.
Naukowcy wymieniają także inne gałęzie przemysłu, obecne w życiu tej
małej osady. Elżbieta Jastrzębowska wylicza iż produkowano tu wyroby z brązu, oraz ceramiki39. Oprócz barwienia materiałów, sławę miastu przyniosło
wytwarzanie oraz handel „błyszczącymi brązowymi hełmami”40.
Bogactwem miasta było też jego położenie. Żyzny teren pozwalał na rozwój
rolnictwa i hodowlę koni41. Nawet jedna z najstarszych nazw Tiatyry — Euhippa — znaczy tyle, co słynna z pięknych koni42. Według Joochana Kima
dzięki urodzajnej glebie mieszkańcy utrzymywali się również z agrokultury43.
Craig S. Keener dodaje, że wydobywano w Tiatyrze również miedź44. Osada
posiadała także inne cenne złoża surowcowe, tj. rudy metali, w tym złota45.
W ten sposób to małe miasteczko, początkowo nie odgrywające większej
roli w życiu ekonomicznym Azji Mniejszej, coraz bardziej zyskiwało na znaczeniu. Zdaniem Antoniego Troniny, to właśnie przemysł tekstylny był główną przyczyną wzrostu pozycji Tiatyry, wśród wielkich ośrodków handlowych,
jak np. Pergamon46. Roman Tkacz z kolei powołując się na Hemera wskazuje
33
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40
41
42
43
44
45
46

Por. Nowy Testament z ilustracjami, Warszawa 1984, s. 396.
Por. A.G. Hamman, Życie codzienne pierwszych chrześcijan…, dz. cyt., s. 16.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 219.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 200.
Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 105.
Por. S. Markowski, Ziemia apostołów Pawła i Jana…, dz. cyt., s. 37.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 200.
J. Kim, Seven Churches in Asia Minor…, dz. cyt., s. 110.
Por. J. Wolski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 1994, s. 94.
Por. A. Fic, Z podróży do siedmiu Kościołów Azji…, dz. cyt., s. 30.
Por. J. Kim, Seven Churches in Asia Minor…, dz. cyt., s. 108.
Por. C.S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy…, dz. cyt., s. 597.
Por. J. Wolski, Historia powszechna. Starożytność…, dz. cyt., s. 94.
Por. A. Tronina, Apokalipsa — orędzie nadziei, Częstochowa 1996, s. 122.
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potrzebę zapewnienia zaopatrzenia dla stacjonującego tu wojska, jako na cechę zasadniczą wielkiego rozkwitu miasta47. Dzięki ciągle rozwijającym się
gałęziom gospodarki, Tiatyra stawała się coraz bardziej cenionym ośrodkiem
handlowym i przemysłowym. Także znaleziska numizmatyczne, dostarczające między innymi informacji o czczonych w mieście bóstwach, dowodzą
wzrostu jego znaczenia na ówczesnym obszarze Anatolii48.
Dzieje Apostolskie podają, że Lidia — mieszkająca w Tiatyrze, dzięki nauczaniu św. Pawła, przyjęła chrzest wraz z całą swą rodziną (por. Dz 16, 1415). Samo jej imię wskazuje na region, z którego pochodziła, czyli na Lidię.
Jak czytamy w Dziejach, ta pobożna kobieta sprzedawała tkaniny w Filippi,
a więc poza granicami rodzinnego miasta. To pozwala wnioskować, że mogła
wywodzić się z warstwy kupieckiej49. Na co dzień handlowała purpurą, która była najdroższym kolorem tkanin50. Purpura symbolizowała zamożność,
królewskość i władzę. Everett C. Blake i Anna G. Edmons zauważają, że szaty z tego materiału, były noszone jako znak królewskości, toteż tylko bogaci
mogli sobie pozwolić na kupno tak drogiego wyrobu51.
Ciekawie przedstawia się sprawa farbowania purpurą tkanin. Istnieją dwie
hipotezy traktujące o tym, w jaki sposób zdobywano ten kosztowny barwnik. Jedna z nich podaje, że tak cenną purpurę otrzymywano ze ślimaków52.
Z kolei druga hipoteza wskazuje na rosnące na terenach Lidii drzewo madler,
którego korzenie zanurzane w wodzie barwiły ją na purpurowo, dając roztwór
do farbowania tkanin53.
John A. Thompson pisząc o rzemieślnikach obrabiających wełnę, len, skórę,
a także o wytwórcach odzieży, czy też farbiarzach, garbarzach, garncarzach
i piekarzach, przedstawia główne zajęcia ludności Tiatyry54. Inne rodzaje
przemysłu w mieście to: tkactwo, produkcja wyrobów skórzanych, rękodzieła55. Roman Tkacz mówi również o kowalach, szewcach i sprzedawcach wełny
zrzeszonych w cechach56. Piotr Ostański także podaje najczęściej spotykane
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Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 218.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 198.
Por. tamże, s. 200.
Por. J. Kim, Seven Churches in Asia Minor…, dz. cyt., s. 110.
E.C. Blake, A.G. Edmons, Biblical sites in Turkey…, dz. cyt., s. 132.
Por. tamże.
Por. J. Kim, Seven Churches in Asia Minor…, dz. cyt., s. 111.
Por. J.A. Thompson, Biblia i archeologia…, dz. cyt., s. 305.
Por. J. Kim, Seven Churches in Asia Minor…, dz. cyt., s. 110.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 218.
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zawody w tym mieście. Wylicza: wytwórców odzieży, farbiarzy, garncarzy,
piekarzy, metalurgów oraz handlarzy niewolnikami57.
Elżbieta Jastrzębowska podkreśla, że od 50 r. po Chr. bito w Tiatyrze monetę na wielką skalę58. Stanisław Witkowski dochodzi do wniosku, iż na podstawie tych monet, można wyróżnić wiele cechów rzemieślniczych prężnie
działających w tym lidyjskim mieście. Jego zdaniem członkami tych zrzeszeń zawodowych byli: piekarze, tkacze, odlewnicy, garbarze, wykwalifikowani rzemieślnicy, trudniący się pracami związanymi z miedzią czy brązem,
przedstawiciele krawców oraz szewców59. Według Augustyna Jankowskiego
w mieście istniały takie związki zawodowe, jak: mosiężnicy, tkacze i producenci purpury60. Natomiast koloniści w dużej mierze tworzyli cechy skupiające głównie tkaczy i farbiarzy, a także innych rzemieślników61.
Cechą wyróżniająca Tiatyrę spośród innych miast Azji Mniejszej, była
wielka ilość znaczących zrzeszeń kupieckich, odgrywających ważną rolę w życiu lidyjskiej osady62. Joochan Kim uważa, iż największym z działających stowarzyszeń był związek skupiający ludzi należących do cechu włókienniczego.
Najliczniej reprezentowali go Żydzi63. Z kolei Aleksander Fic zwraca uwagę
na istnienie w mieście innych, prężnie działających korporacji zawodowych,
które określano terminem collegia64. Roman Tkacz precyzuje, że szczególnie
w rejonie Lidii, te zrzeszenia zastępowały „plemienną strukturę społeczną”65.
Owe związki rzemieślników miały na celu obronę ich interesów, zabezpieczenie wykonanej pracy oraz posiadanej własności66. Dzięki temu Tiatyra
zaczęła się rozwijać gospodarczo i ekonomicznie. Jak zauważa Stanisław Witkowski bardzo trudna stawała się sytuacja człowieka, który nie przynależał

57 Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 105; Tiatyra przodowała
w ówczesnym świecie w ilości prężnie działających cechów. Byli wśród nich: „miedziarze, brązownicy, garbarze, skórnicy, barwiarze, obrabiający wełnę i len, oraz
garncarze, piekarze i handlarze niewolników”, za: E.C. Blake, A.G. Edmons, Biblical
sites in Turkey…, dz. cyt., s. 132.
58 Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 199.
59 Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów, Kraków 2002, s. 44.
60 Por. A. Jankowski, Aktualność apokaliptycznych listów…, dz. cyt., s. 270.
61 Por. Atlas biblijny, Warszawa 1990, s. 320.
62 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 217.
63 Por. J. Kim, Seven Churches in Asia Minor…, dz. cyt., s. 110.
64 Por. A. Fic, Z podróży do siedmiu Kościołów Azji…, dz. cyt., s. 31.
65 R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 217.
66 Por. A. Fic, Z podróży do siedmiu Kościołów Azji…, dz. cyt., s. 31.
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do żadnych stowarzyszeń67. Z tego powodu niewielu ludzi decydowało się nie
należeć do żadnego z nich.
Ważną częścią życia starożytnych miast było oddawanie czci bóstwu. Stąd
zdaniem Stanisława Haręzgi wspomniane wyżej związki rzemieślników, stawały się w większym stopniu sektami religijnymi, niż zrzeszeniami broniącymi swoich interesów68. Również według Aleksandra Fica, wszystkie stowarzyszenia ekonomiczne czy społeczne, posiadały w czasach antycznych charakter
religijny69. Sprzyjało temu to, że rzemieślnicy należący do tych grup często
musieli się spotykać70. Z kolei Zbigniew Gudzowski podaje, że w Tiatyrze
działało 20 cechów broniących interesów rzemieślników, a każdemu z nich
patronował jakiś bożek71. W ten sposób związki kupców, spotykające się np.
raz na miesiąc, oddawały cześć bóstwu — opiekunowi ich cechu. Na spotkaniach określonej grupy zawodowej składano im ofiary. Te zebrania często
miały charakter uczt. Piotr Ostański informuje też, iż owe uczty, odbywające
się najczęściej przy świątyniach, stawały się przyczyną pijaństwa oraz „niemoralnych wybryków” uczestniczących w nich ludzi72. Również Aleksander
Fic pisze, że bawiono się na nich „niezbyt przykładnie”73. Precyzyjniej wyraża
się Joochan Kim, który podaje, że podczas uczt ofiarnych w świątyni Tyminy
spożywano mięso ofiarne i współżyto z prostytutkami świątynnymi74. Żydów czy chrześcijan, nie uczestniczących w tych „zabawach” na cześć bóstw,
wyłączano ze wspólnoty miejskiej. Skazywano ich na izolację społeczną, ponieważ nie brali udziału w religijnym życiu miasta75. Za izolacją społeczną
chrześcijan, szła także izolacja ekonomiczna76.

67 Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 44.
68 Por. S. Haręzga, Kościół z Ducha Świętego: medytacje biblijne (Ap 2–3), Kielce 1998,
s. 81.
69 Por. A. Fic, Z podróży do siedmiu Kościołów Azji…, dz. cyt., s. 31.
70 Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 44.
71 Por. Z. Gudzowski, Proroctwa biblijne: Księga Daniela, Apokalipsa św. Jana: naukowo-historyczne studium o spełnionych i niespełnionych proroctwach biblijnych, Kraków 2004, s. 218.
72 Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 105.
73 A. Fic, Z podróży do siedmiu Kościołów Azji…, dz. cyt., s. 31.
74 J. Kim, Seven Churches in Asia Minor…, dz. cyt., s. 112.
75 Por. C.S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy…, dz. cyt., s. 590.
76 Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 105.

List do Kościoła w Tiatyrze (Ap 2, 18–29)

167

. . Zabudowania antycznej osady
O urbanistyce, topografii czy budynkach starożytnej Tiatyry niestety niewiele można powiedzieć. Przede wszystkim dlatego, że zachowały się tylko
nieliczne informacje na ten temat. Jak zauważa Aleksander Fic: „miasto nie
posiada nic ze swych dawnych pomników”77.
Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest zabudowa dzisiejszego
Akhisaru, która pokryła całkowicie starożytną Tiatyrę78. Same pozostałości
po dawnych budowlach wykorzystywano do wznoszenia nowych budynków.
Dlatego zdaniem Romana Tkacza, aby dotrzeć do większej ilości wykopalisk
z czasów tej starożytnej osady, należałoby wyburzyć część dzisiejszych zabudowań Akhisaru79. Natomiast Everett C. Blake i Anna G. Edmons sugerują, że sama jakość ruin istniejących teraz w mieście pozwala sądzić, iż pod
powierzchnią Akhisaru kryje się jeszcze wiele starożytnych pozostałości80.
Wznoszące się dzisiaj na ruinach Tiatyry miasto, zawdzięcza swą obecną nazwę białej fortecy, wzniesionej za jej murami81. Bowiem słowo Akhisar w języku tureckim oznacza „Biały Zamek”. Obecnie forteca jest ruiną.
Do naszych czasów nie przetrwały także dawne zabudowania obronne ani
akropol. Ten ostatni lokalizuje się w miejscu dzisiejszego cmentarza tureckiego. Jednak, jak podaje Elżbieta Jastrzębowska są to tylko przypuszczenia.
Wiadomo natomiast, że w tej lidyjskiej osadzie, w okresie panowania rzymskiego, znajdowały się trzy rzymskie gimnazjony82. Były to miejsca ważne
dla każdego mieszkańca. Nierzadko przeradzały się one w „kompleksy zabudowań”83. Na terenie gimnazjonu znajdowały się bieżnie, sale wykładowe,
szatnie, magazyny, umywalnie84. Bogate miasta posiadały nawet po kilka
takich gimnazjonów. Budowle te nie zachowały się w Tiatyrze do naszych
czasów. Pozostały jedynie fragmenty pomników i kamieni będących częścią
murów i ścian domów. Są one cenne, gdyż na nich zamieszczone są napisy
dotyczące antycznej przeszłości miasta. Dostarczają one informacji o życiu
w ówczesnej lidyjskiej miejscowości. Dla przykładu, dowiadujemy się z nich
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A. Fic, Z podróży do siedmiu Kościołów Azji…, dz. cyt., s. 29.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 199.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 215.
Por. E.C. Blake, A.G. Edmons, Biblical sites in Turkey…, dz. cyt., s. 132.
A. Fic, Z podróży do siedmiu Kościołów Azji…, dz. cyt., s. 29.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 201.
B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. 3, Warszawa 1992, s. 414.
Por. B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków…, dz. cyt., s. 420.
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o wytwarzanych tu produktach oraz wykonywanych zawodach, np. tkaczach,
garncarzach, młynarzach czy piekarzach85.
Odnalezione inskrypcje dostarczają również informacji o urbanistyce
starożytnej Tiatyry. Ukazują one jakich czczono tu bogów, potwierdzają istnienie stowarzyszeń rzemieślniczych, czy traktują o budowlach tej antycznej osady86. Jedna z nich, inskrypcja z Arman Kuju Tschesme, podaje, iż na
wschód od tej lidyjskiej osady, znajdował się akwedukt. Doprowadzał on do
niej wodę z pobliskiej rzeki Lykos87.
W dzisiejszym Akhisarze nie zachowała się żadna ze świątyń, w których
modlili się jego antyczni mieszkańcy. Na podstawie źródeł epigraficznych
Elżbieta Jastrzębowska dowodzi, iż istniała w tym mieście synagoga zwana
sabatheion. Z kolei Aleksander Fic uważa, że znajdowało się w nim sanktuarium Sybilli Wschodniej, zwane sambatheion88. Starożytna legenda głosi,
że w Tiatyrze mieściło się pierwsze sanktuarium poświęcone Tryminusowi — bożkowi słońca (Apollonowi)89. Jednak Elżbieta Jastrzębowska dochodzi do wniosku, że świątynia najbardziej czczonego przez mieszkańców
boga — Apollona Tyrimnusa, okrzykniętego przydomkiem Propolis — znajdowała się poza miastem90. Do tego wniosku przychyla się także Aleksander
Fic. Jego zdaniem właśnie stąd pochodzi nazwa tego bóstwa. Propolis, lub
Prozator znaczy ojciec miasta91. Nie jest czymś niezwykłym, że w lidyjskiej
osadzie nie mieściła się świątynia jej największego bóstwa. Elżbieta Jarzębowska dodaje bowiem, że często najważniejsze sanktuaria budowano poza
obrębem murów miejskich. Przykładem może być świątynia Artemidy, która
nie znajdowała się w centrum Efezu, ale na obrzeżach miasta, choć była tutaj
najbardziej czczoną boginią92.
Elżbieta Jastrzębowska podaje też, że z dawnej Tiatyry zachowały się pozostałości portyku rzymskiego. Ruiny owego portyku znajdują się w centrum
miasta, obok wielkiej świątyni chrześcijańskiej. Takie budowle powstawały
na zlecenie władz miasta lub fundatorów. Jednym z tych, którzy finansowali owe przedsięwzięcia był gimnazjarcha Tiberius Claudius Sokrates, żyjący
w czasach panowania cesarza Hadriana. Znowu trzeba stwierdzić, iż niewiele
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Por. A. Fic, Z podróży do siedmiu Kościołów Azji…, dz. cyt., s. 31.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 221.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 201.
Por. A. Fic, Z podróży do siedmiu Kościołów Azji…, dz. cyt., s. 31.
D.E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s.201.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 201.
Por. A. Fic, Z podróży do siedmiu Kościołów Azji…, dz. cyt., s. 31.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 201.
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wiadomo na temat ruin tegoż portyku. Wiemy tylko tyle, że jego kolumny
podtrzymywały wielkie łuki. Podobne łuki, chociaż też w ruinie, możemy
spotkać w Smyrnie. Niestety jeszcze nikt bliżej nie określił czasu powstania
tego portyku. Zdaniem Elżbiety Jastrzębowskiej powodem takiego stanu rzeczy jest brak prowadzonych badań. Nieliczne inskrypcje oraz źródła numizmatyczne wszystkiego nie potwierdzą. Również na przeszkodzie stoi to, że
elementy starożytnych murów, mogą pochodzić z różnych wieków93. Dlatego
zaleca ona przeprowadzenie nowych badań archeologicznych w celu zanalizowania znalezisk architektonicznych tego antycznego miasta.
W Tiatyrze dzięki pracy archeologów, odnaleziono jeszcze kilka innych
obiektów. Są nimi rzeźby. Znalezione posągi przedstawiają dwie kobiety oraz
głowę Meduzy. Zabytki te znajdują się obecnie w Muzeum Archeologicznym
i Etnologicznym w Manisie. Powstały one w czasie rządów cesarzy rzymskich
na przełomie II i III w. po Chr. W okresie panowania takich władców Imperium
Rzymskiego jak Hadrian i Karakalla, Tiatyra przeżywała swój złoty wiek94.
Te pozostałości z rzymskich czasów wskazują na dobrobyt mieszkańców95.
Jest to również dowód na to, że w tym mieście raczej dobrze powodziło się ludziom, należącym do elity miejskiej. Bogaci mieszkańcy nierzadko
przyozdabiali swoje domy, ulice, place czy świątynie, rozmaitymi rzeźbami
znanych wówczas artystów96. Dlatego nie powinna nas dziwić wysoka wartość artystyczna tych posągów. Niestety ich wykonawcy pozostają dla nas
anonimowi. Podobnie jak w przypadku ruin portyku, odkryte rzeźby nie
zostały jeszcze poddane szczegółowym badaniom.

. . Historia miasta
Z powodu małej ilości materiałów, oraz znikomej liczby prac archeologicznych, nie znamy szczegółowej historii miasta. Roman Tkacz podkreśla, że
w starożytnej literaturze istnieją o nim tylko nieliczne wzmianki. Jego zdaniem, spośród siedmiu listów zawartych w Ap 2–3, list do Kościoła w Tiatyrze,
posiada najskromniejszą ilość pisanych dokumentów źródłowych97. Przez
to bibliści mają wielkie trudności podczas jego interpretacji. Wobec takiego
stanu rzeczy, należy oprzeć się na znikomych informacjach, które posiadamy.
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Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 202.
Por. tamże, s. 198.
Por. B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków…, dz. cyt., s. 406.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 199.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 215.
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Elżbieta Jastrzębowska uważa, że najstarsze osady lidyjskie, znajdujące się
na terenie dzisiejszego Akhisaru, miały takie nazwy: Pelopeia, Euhippa i Semiramis98. Z kolei Aleksander Fic wyjaśnia znaczenie tych nazw. I tak Pelopeia
oznacza gród Pelopsa, a Euhippa znaczy tyle, co słynna z pięknych koni99. Natomiast po raz pierwszy, nazwał Tiatyrą, tą lidyjską osadę Seleukos I Nikator100.
Słowo tira oznacza miasto. Natomiast Tiya było imieniem jego córki. Takim
sposobem otrzymujemy znaczenie nazwy Tiatyra, czyli miasta Tiya101.
Stanisław Witkowski wskazuje, iż miasto to założył król Seleukos I w 300
r. przed Chr.102. Na ten sam rok, jako na datę jego powstania, powołuje się
również John Artur Thompson103. Wynika z tego, że tę lidyjską osadę wznieśli
Syryjczycy w początkach III w. przed Chr. Elżbieta Jastrzębowska twierdzi
również, że już w czasach Seleukosa I Nikatora, ta mała osada przekształcała się w kolonię macedońską104. Działo się to zwłaszcza za sprawą ludności
napływającej z Macedonii. Podobnie sądzi Franciszek Sieg, według którego
właśnie w II oraz I w. przed Chr. miasto bardzo szybko się rozwijało105. Tiatyra już wtedy stawała się znaczącym punktem handlowym na terenie Azji
Mniejszej. Toteż tacy władcy jak Seleukos i Lizymach walczyli o panowanie
nad tym terytorium.
Bezpieczeństwo Tiatyrze i Seleucydom dawali również żołnierze macedońscy. Roman Tkacz podaje, że w 190 r. przed Chr. przebywały w mieście
oddziały Antiocha III Wielkiego, przygotowujące się do bitwy z Rzymem pod
Magnezją106. Podobnie sądzi Aleksander Fic, który zauważa, że Antioch III
Wielki, pod koniec III w. przed Chr, sprowadził Macedończyków, aby stali na
straży granic jego państwa i bronili go przed władcą Myzji Lizymachem107.
W tym celu zbudował on w mieście fort obronny108. Takim sposobem osada
lidyjska przekształciła się — jak podkreśla Aleksander Fic — w „miasto garnizonowe”109, broniące państwa Seleucydów.
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Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 197.
Por. A. Fic, Z podróży do siedmiu Kościołów Azji…, dz. cyt., s. 30.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 198.
Por. J. Kim, Seven Churches in Asia Minor…, dz. cyt., s. 108.
Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 43.
Por. J.A. Thompson, Biblia i archeologia…, dz. cyt., s. 305.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 198.
Por. F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 79.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 216.
Por. A. Fic, Z podróży do siedmiu Kościołów Azji…, dz. cyt., s. 30.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 198.
A. Fic, Z podróży do siedmiu Kościołów Azji…, dz. cyt., s. 30.
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Według Elżbiety Jastrzębowskiej, za czasów króla Antiocha I, w II w. przed
Chrystusem, w tym małym mieście zaczęli osiedlać się Żydzi babilońscy 110.
Analogicznie Franciszek Sieg podaje, że Antioch I deportował osadników
żydowskich z Mezopotamii i Babilonii na teren Frygii i Lidii111. Z kolei Roman Tkacz wskazuje, że napisy na inskrypcji zwanej sambathaeum, także
potwierdzają osiedlanie się ludności żydowskiej na tych terenach112. Również
Stanisław Markowski uważa, iż Macedończycy i Żydzi byli jednymi z pierwszych obywateli Tiatyry113. Żydzi zdaniem Romana Tkacza posiadali status
cudzoziemców. Przez to nie mięli dostępu do wielu przywilejów, jakie otrzymywali inni ludzie mieszkający w tym mieście. Toteż chcąc żyć w godnych
warunkach, byli zmuszeni w kwestiach gospodarczych „dojść do porozumienia z mieszaną społecznością pogańską”114. Taka sytuacja z pewnością tylko
sprzyjała synkretyzmowi religijnemu.
Stanisław Witkowski podaje, że od roku 190 r. przed Chr. Tiatyra znajdowała się pod hegemonią Pergamonu115. Przyczyny tego stanu rzeczy należy
upatrywać w porażce, jaką Antioch III doznał w walce z królestwem Pergamonu. Skutkiem jej był też rozejm z Eumenesem II, zawarty w 188 r. przed
Chr.116. Podpisując ten dokument Antioch III zgodził się na aneksję miasta
do Pergamonu. W ten sposób ta lidyjska osada stała się zapleczem Pergamonu
aż do 133 r. przed Chr. Rozwój miasta w tym okresie zależał w dużej mierze
od polityki panujących w Pergamonie Attalidów.
Powołując się na geografa Strabona, Stanisław Witkowski twierdzi, iż w 133
r. przed Chr. obszar Lidii był już we władaniu mocarskiego Rzymu117. W tym
czasie rzymską prowincją Azja Mniejsza władał Tyberiusz Grakchus. Ponieważ władca pergamoński Attalos III nie miał potomka, zapisał mu w testa-
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Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 198.
Por. F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 79.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 219.
Por. S. Markowski, Ziemia apostołów Pawła i Jana…, dz. cyt., s. 37.
R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 220.
Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 43.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 198.
Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 43. Na rok 133 przed Chr.,
jako na początek panowania Rzymu na terenach Tiatyry powołuje się też William
Barclay; por. W. Barclay, Objawienie św. Jana...…, dz. cyt., s. 111. Z kolei Elżbieta Jastrzębowska podaje, że w latach 133–129 przed Chr. miasto zdobył Aristonikos, który
przez te cztery lata uważał je za swoją rezydencję; por. E. Jastrzębowska, Miasta
Apokalipsy…, dz. cyt., s. 198.
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mencie swe królestwo118. Takim sposobem Tiatyra dostała się pod panowanie
cesarskiego Rzymu.
Ogromnym ciosem dla tego prężnie rozwijającego się miasta była niespodziewana tragedia, a mianowicie wielkie trzęsienie ziemi, które w 24 r. przed
Chr. zrównało je z powierzchnią ziemi119. Do odbudowy miasta przyczynił
się panujący w tym czasie cesarz August. To niestety nie był koniec smutnych
chwil dla mieszkańców Tiatyry. Według Elżbiety Jastrzębowskiej, niedługo
po tym miasto ponownie zostało zburzone przez kolejne trzęsienie ziemi.
Tym razem cesarz Tyberiusz pomógł podźwignąć je z gruzów120.
Nowe władze przeprowadziły reformę administracyjna i z całej lidyjskiej
krainy utworzono prowincję rzymską — Azja Mniejsza. Jej stolicą został Pergamon121. Jak podaje Roman Tkacz Tiatyrę wcielono do tzw. convetus Pergamonu,
co trwało aż do rządów cesarza Karakalii w 211 roku122. Według Stanisława
Witkowskiego w czasie pisania Apokalipsy przez św. Jana, miasto to nie odgrywało ważnej roli w polityce rzymskiej prowincji123. Ryszard Rubinkiewicz
jeszcze dobitniej wskazuje, iż Pliniusz Starszy nazwał Tiatyrę inhonora civitas,
czyli miastem o niewielkim znaczeniu124. Także Zbigniew Gudzowski podaje,
że zawsze stała ona w cieniu stolicy prowincji Pergamonu, czy bogatej Smyrny125.
W okresie panowania rzymskiego, w przeciwieństwie do czasów rządów
Antiocha I, ta mała osada lidyjska była już nie tylko miastem wojskowym.
Aleksander Fic twierdzi, że wówczas Tiatyra zaczynała zmieniać swój charakter. Stanisław Haręzga podaje, iż traciła ona stopniowo status militarnej
miejscowości macedońskiej, zyskując bardziej na znaczeniu jako centrum
handlu oraz rzemiosła126. Jednak związane z tym przemiany społeczne i rozwój dokonywał się powoli. Działo się tak dlatego, iż pokój rzymski (od 189
r. przed Chr.), przyniósł z początku wielki ucisk na mieszkańców. Dopiero
w okresie cesarskim, miasta Anatolii, odzyskiwały swoje utracone miejsce
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Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., s. 64.
Por. F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 79.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 198.
Por. Atlas Biblijny…, dz. cyt., s. 219. Podobnie uważa Roman Pindel; por. R. Pindel,
Turcja. Śladami Apostoła Pawła i chrześcijaństwa pierwszych wieków, Kraków 1994,
s. 10. Natomiast Elżbieta Jastrzębowska twierdzi, iż stolicą prowincji Azja Mniejsza
był Efez; por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 137.
122 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 217.
123 Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 44.
124 Por. R. Rubinkiewicz, Nawrócenie i pokuta w Księdze Apokalipsy św. Jana, RTK, 43
(1996), z. 1, s. 151.
125 Por. Z. Gudzowski, Proroctwa biblijne…, dz. cyt., s. 218.
126 Por. S. Haręzga, Kościół z Ducha Świętego…, dz. cyt., s. 81.
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w gospodarce i polityce ówczesnego świata. Stanisław Witkowski podaje, że
dzięki temu, iż Tiatyra leżała na skrzyżowaniu głównych dróg handlowych
Azji Mniejszej, w II i III w. po Chr., przeżywała ona swój złoty wiek127. Również Roman Tkacz, odnotował, że miasto osiągnęło swój rozkwit za czasów
Hadriana w II w. po Chr., oraz pod rządami Karakalii w III w. po Chr.128.
Wówczas rozwinął się w nim na większą skalę przede wszystkim przemysł129.

. . Sytuacja religijna
Zdaniem Stanisława Witkowskiego w starożytnej Tiatyrze nie spotykamy
wielu rozmaitych kultów religijnych130. Podobnie twierdzi William Barclay,
który uważa, że w mieście nie było żadnego ważnego ośrodka kultu rzymskiego cesarza, czy bóstwa greckiego131. Tiatyra nie posiadała bowiem świątyni
zbudowanej dla cesarza132.
Oddawano tu natomiast cześć bogowi Tryminosowi. Zazwyczaj przedstawiano go jako herosa. Na przykład na monetach ukazywano go na koniu,
z maczugą i siekierą133. Everett C. Blake i Anna G. Edmons wskazują, iż boga
słońca Apollona-Tryminosa, przedstawiano jako noszącego jedynie pelerynę zapinaną broszką pod brodą i dzierżącego topór wojenny na ramieniu134.
Ze skąpych informacji możemy wnioskować, że dla mieszkańców Tiatyry
najważniejszym bogiem był Apollo — opiekun miasta. Odbierał on także
cześć jako strażnik tej lidyjskiej osady135. Zbigniew Gudzowski z kolei podaje,
że miasto było poświęcone lidyjskiemu bogu Słońca, którego przedstawiano
jako kawalerzystę136. Odnalezione monety ukazują też bożka siedzącego na
koniu w gotowości bojowej137.
Szczególną czcią mieszkańcy Tiatyry otaczali Artemidę i Tryminosa, który
patronował cechom robotniczym138. Roman Tkacz uważa, że kult Artemidy
127
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129
130
131
132
133
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135
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138

S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 44.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 218.
Por. A. Fic, Z podróży do siedmiu Kościołów Azji…, dz. cyt., s. 30.
Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 44.
Por. W. Barclay, Objawienie św. Jana..., dz. cyt., s. 129.
Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 44.
Por. W. Barclay, Objawienie św. Jana..., dz. cyt., s. 129.
E.C. Blake, A.G. Edmons, Biblical sites in Turkey…, dz. cyt., s. 131.
Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 305.
Z. Gudzowski, Proroctwa biblijne…, dz. cyt., s. 218.
Por. E.C. Blake, A.G. Edmons, Biblical sites in Turkey…, dz. cyt., s. 131.
Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 44.
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zwanej Boreitene i Apollona-Tryminosa był najbardziej rozpowszechniony
w Tiatyrze139. Joachim Kim twierdzi z kolei, że w mieście oddawano hołd bogu
Asklepiosowi, Dionizosowi i Artemidzie140. Innym ważnym bogiem otoczonym kultem przez mieszkańców Tiatyry był Zeus141. Aleksander Fic wskazuje,
że czczono tu także Eskulapa. Znalezione na terenie miasta monety przedstawiają również cesarza Karakalę jako stojącego na tym samym poziomie
co bogowie. Dowodzi to, że jego kult dorównywał czci oddawanej bogom142.
Natomiast William Barclay wskazuje na świątynię wyroczni Sambate, jako
na jedyną godną uwagi religijną budowlę. Eugeniusz Dąbrowski również podaje, że znajdowało się tutaj sanktuarium — Sambatheion, w którym odbierała cześć Sybilla. Sanktuarium to było grotą, w której sprawowano kulty
misteryjne o silnym odcieniu synkretycznym143. Autor ten podaje także, że
kobieta o imieniu Sambate (od jej imienia pochodzi nazwa tej wyroczni) stała
na czele tej świątyni144.
Ważną częścią życia cechów robotniczych i handlowych działających
w Tiatyrze były ich wspólne posiłki. Każdy cech miał swego boga opiekuna,
któremu składał ofiary. W czasie posiłków jedzono mięso ofiarowane bogom.
Nierzadko ucztowano w świątyni. Co więcej, podczas tych uczt spożywano
mięso przeznaczone dla bogów, upijano się, a nawet cudzołożono z prostytutkami świątynnymi. Według Joachima Kima często dochodziło do takich
niemoralnych zachowań145.
Teren Anatolii był ważnym ośrodkiem handlowym i kulturalnym tej części
prowincji rzymskiej. Imperium Rzymskie składało się z rzeszy narodowości,
ludzi rozmaitych wyznań, kultur, poglądów. Zatem wydaje się, że tym co łączyło wszystkich obywateli ogromnego rzymskiego mocarstwa, mogła stać się
religia. Z tego powodu łatwo było o synkretyzm religijny. Augustyn Jankowski
jest zdania, iż Attalidzi, czy władcy z dynastii Seleucydów w obrębie swoich
granic, odbierali cześć boską146. Mimo wspomnianej tolerancji innych wyznań,
rzymscy władcy nakazywali swym poddanym czcić cesarza jako boga.
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Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 218.
Por. J. Kim, Seven Churches in Asia Minor…, dz. cyt., s. 111.
Por. Z. Gudzowski, Proroctwa biblijne…, dz. cyt., s. 218.
Por. A. Fic, Z podróży do siedmiu Kościołów Azji…, dz. cyt., s. 31.
E. Dąbrowski, Prolegomena do Nowego Testamentu, Warszawa 1952, s. 438.
W. Barclay, Objawienie św. Jana..., dz. cyt., s. 129.
Por. J. Kim, Seven Churches in Asia Minor…, dz. cyt., s. 112.
Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., s. 66.
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W gimnazjonach sprawowano kult na cześć panującego władcy147. Craig
S. Keener podkreśla, iż „jeden dzień w miesiącu był przeznaczony na obchody
ku czci imperatora”148. Wilfrid J. Harrington podaje, że znany był na terenach
Azji Mniejszej kult bogini Rzymu czy panującego cesarza. Co więcej uważa
on, iż na obszarach Anatolii, boski kult imperatora bardzo się zakorzenił149.
Zdaniem Craiga S. Keenera oddawanie czci wizerunkom cesarza Nerona czy
Domicjana, było sprawdzianem wierności wobec władcy150. Michał Bednarz
podaje, że ogromnym zagrożeniem dla wspólnot chrześcijańskich w Anatolii był kult imperatora. Nie stanowił on żadnej nowości dla mieszkańców
tej części prowincji rzymskiej, bowiem ludzie Wschodu (tereny Azji Mniejszej i Bilskiego Wschodu) często ubóstwiali swoich władców, np. Aleksandra
Wielkiego. Również wielu ówczesnych panujących określało siebie bogami
przez przyjęcie boskich tytułów. Między innymi z tego powodu Antiocha IV
tytułowano Epifanes, co oznacza bóg objawiony151.
Praktykę przyjmowania boskich tytułów Rzym wykorzystywał w polityce. Domicjana przedstawiano jako syna bogini Minerwy. Tytułowano go
„jedyny Pan i Bóg”152. Uważano go również za wcielenie boga Apolla153. Cesarz Domicjan w otoczeniu kapłanów flawijskich nosił koronę z podobiznami
bogów. Według Andrzeja Pławiaka świadczy to o tym, iż odbierał on cześć
jako „ojciec bogów” (Genitor deorum). Zresztą same jego dekrety pokazują, iż
nakazał on oddawać sobie cześć boską. Rozpoczynały się one słowami: „Nasz
Pan i nasz Bóg rozkazuje”154. Obok ubóstwiania władców rzymskich rozwijał
się też kult Rzymu. Składano hołdy bogini Rzymu — dea Roma155.
Każdy obywatel miasta nie biorący czynnego udziału w religii państwowej skazywał siebie na represje ze strony władzy rzymskiej156. Uwe Birnstein wskazuje, iż oddawanie czci boskiej cesarzowi stało się obowiązującym
prawem157. Judejczycy byli zwolnieni z obowiązku oddawania kultu cesa147
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Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana, Częstochowa 2008, s. 279.
C.S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy…, dz. cyt., s. 592.
Por. W.J. Harrington, Klucz do Biblii…, dz. cyt., s. 130.
Por. C.S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy…, dz. cyt., s. 589.
Por. M. Bednarz, Pisma św. Jana…, dz. cyt., s. 209.
Tamże.
Por. E.C. Blake, A.G. Edmons, Biblical sites in Turkey…, dz. cyt., s. 132.
A. Pławiak, Model pasterza w Apokalipsie …, dz. cyt., s. 72.
Por. M. Bednarz, Pisma św. Jana…, dz. cyt., s. 209.
Por. C.S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy…, dz. cyt., s. 589.
U. Birnstein, Dynamiczny rozwój Kościoła, [w:] M. Łotyszowa (red.), Kronika chrześcijaństwa, Warszawa 1998, s. 33.
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rzowi. Nieco inaczej przedstawiała się sytuacja Żydów, którzy nawrócili się
na chrześcijaństwo. Nie tylko wydalano ich z synagog, lecz także w pierwszej kolejności to oni narażeni byli na represje ze strony władzy rzymskiej158.
Nieraz prześladowano też wyznawców Chrystusa, a oskarżenia o uprawianie
magii i czarów należały do najłagodniejszych zarzutów stawianych chrześcijanom159.

158 Por. C.S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy…, dz. cyt., s. 590.
159 U. Birnstein, Dynamiczny rozwój Kościoła..., dz. cyt., s. 33.
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. Egzegeza Listu do Kościoła w Tiatyrze
. . Tekst
GNT Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ υἱὸς τοῦ
θεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρὸς καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ
ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ· οἶδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν καὶ
τὴν διακονίαν καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ τὰ ἔργα σου τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν
πρώτων. ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι ἀφεῖς τὴν γυναῖκα Ἰεζάβελ, ἡ λέγουσα ἑαυτὴν
προφῆτιν καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς δούλους πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν
εἰδωλόθυτα. καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα μετανοήσῃ, καὶ οὐ θέλει μετανοῆσαι
ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς. ἰδοὺ βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην καὶ τοὺς μοιχεύοντας μετ᾽
αὐτῆς εἰς θλῖψιν μεγάλην, ἐὰν μὴ μετανοήσωσιν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῆς, καὶ τὰ
τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ. καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ
εἰμι ὁ ἐραυνῶν νεφροὺς καὶ καρδίας, καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν.
ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις, ὅσοι οὐκ ἔχουσιν τὴν διδαχὴν
ταύτην, οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα τοῦ σατανᾶ ὡς λέγουσιν· οὐ βάλλω ἐφ᾽
ὑμᾶς ἄλλο βάρος, πλὴν ὃ ἔχετε κρατήσατε ἄχρι[ς] οὗ ἂν ἥξω. Καὶ ὁ νικῶν καὶ
ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου, δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν καὶ
ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ συντρίβεται, ὡς
κἀγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ πατρός μου, καὶ δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν πρωϊνόν.
Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις160.
BTP Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży: Ten, który ma oczy
jak płomień ognia, a nogi Jego podobne są do drogocennego metalu. Znam
twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i twoją wytrwałość, i czyny twoje ostatnie
liczniejsze od pierwszych, ale mam przeciw tobie to, że pozwalasz działać niewieście Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwodzi moje sługi,
by uprawiali rozpustę i spożywali ofiary składane bożkom. Dałem jej czas,
by się mogła nawrócić, a ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty. Oto
rzucam ją na łoże boleści, a na tych, co z nią cudzołożą, [ześlę] wielki ucisk,
jeśli od czynów jej się nie odwrócą; i dzieci jej porażę śmiercią. A wszystkie
Kościoły poznają, że Ja jestem Ten, co przenika nerki i serca; i dam każdemu z was według waszych czynów. Wam zaś, pozostałym w Tiatyrze, mówię,
wszystkim, co tej nauki się nie trzymają, tym, co — jak powiadają — nie poznali „głębin szatana”: nie nakładam na was nowego brzemienia, to jednak, co
macie, zatrzymajcie, aż przyjdę. A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże
do końca, dam władzę nad poganami, a rózgą żelazną będzie ich pasał: jak
160 E. Nestle, K. Aland (red.), Novum Testamentum Graece et Latine, Stuttgart 2012.
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naczynie gliniane będą rozbici — jak i Ja [wszystko] to otrzymałem od mojego
Ojca — i dam mu gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi
Duch do Kościołów.

. . Struktura tekstu
Istnieje wewnętrzna więź między listami a pozostałą częścią Apokalipsy. Craig S. Keener sądzi, iż pierwsze trzy rozdziały Księgi są wprowadzeniem do
jej głównych części161. Toteż Wilfrid J. Harrington nie przyjmuje hipotezy,
jakoby pierwsze rozdziały Apokalipsy, były niezależnym dziełem od jej reszty (Ap 4–22)162. Nie ulega wątpliwości, że Księga ta dzieli się na dwie części:
prorocką (tutaj mieszczą się listy Ap 1–3) oraz apokaliptyczną (Ap 4–22)163.
Wszystkie listy zawarte w Ap 2–3 mają podobny schemat. Stanisław Haręzga podaje, iż najpierw zawierają one adres, potem tzw. formułę prezentacji
Chrystusa, następnie osąd danej wspólnoty, zachętę do wytrwania w wierze i obietnicę dla tych, którzy wytrwają mimo prześladowań164. Podobnie
uważa Augustyn Jankowski, bo też według niego każdy z siedmiu listów ma
podobną budowę. Posiada wstęp obejmujący adres i prezentację Jezusa Chrystusa, część główną zawierającą ocenę wspólnoty, napomnienie i zachętę dla
chrześcijan oraz zakończenie, będące obietnicą „panowania nad narodami”
(Ap 2, 26)165.
Siedem listów Apokalipsy posiada następujący schemat:
a) inscriptio: polecenie Chrystusa skierowane do Jana: „Aniołowi
Kościoła” (Ap 2, 18); adres — „w Tiatyrze” (Ap 2, 18); „napisz” (Ap
2, 18) — nawiązanie do proroków Starego Testamentu: „To mówi Syn
Boży” (Ap 2, 18), z tą różnicą, że to nie Jahwe, ale Chrystus kieruje
swe orędzie;
b) korpus właściwy listu: „wiem, znam” (Ap 2, 19) — Jezus dobrze zna
sytuację tiatyrskiego Kościoła i żyjących w nim chrześcijan; ocena
(Ap 2, 19–21) — zalety i wady oraz pochwały i nagany dla wspólnoty;
„napomnienia i zachęta” skierowana do wierzących (Ap 2, 22–25);

161 Por. C.S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy…, dz. cyt., s. 587.
162 Por. J.W. harrington, Klucz do Biblii, s. 462.
163 Por. Dzieje Apostolskie oraz Listy i Apokalipsa: o początkach Kościoła, Paris 1982,
s. 384.
164 Por. S. Haręzga, Błogosławieństwa Apokalipsy, Katowice 1992, s. 19.
165 Por. A. Jankowski, Rozwój Chrystologii Nowego Testamentu, Kraków 2005, s. 165.

List do Kościoła w Tiatyrze (Ap 2, 18–29)

179

c) concluzja: obietnica nagrody dla zwycięzcy ukazana symbolicznie
(Ap 2, 26–28) oraz formuła: „Kto ma uszy niech posłyszy, co mówi
Duch do Kościołów” (Ap 2, 29) 166.
Z kolei Roman Tkacz wskazuje, że listy te składają się z: praescriptiones,
narrationes, dispositiones i sanctiones. Jego zdaniem zbudowane są według
schematu siódemki. Mianowicie wyodrębnia: adscriptio, nakaz pisania (często występuje z adscriptio), formułę tade legei, określenie chrystologiczne, termin „znam” z narracją wraz z dispositio, formułę proklamacji oraz „obietnicę
zwycięstwa”167.
Również Franciszek Sieg uważa, że Jan zbudował część Apokalipsy w oparciu o zasadę 3:4. Nie mieszał jednak listów według pism parzystych i nieparzystych. Choć w listach o numerach parzystych ocena wierzących jest pozytywna. Z tym, że można dostrzec wzrost pochwał od Efezu, przez Smyrnę
i Tiatyrę, aż do Filadelfii. Wierni w Filadelfii otrzymują najwięcej pochwał168.

. . Adres (Ap ,

a)

Tekst
GNT Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον·
BTP Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz

Znaczenie terminów
ἄγγελος, ου, ὁ — poseł, wysłannik, zwiastun, strażnik, sługa169
Θυάτειρα, ων, τά –„woń utrapienia” Tiatyra, miasto w Lidii słynne z handlu purpurą170
ἐκκλησία, ας, ἡ — wspólnota, społeczność, zgromadzenie171
γράφω — pisać172
166 Por. A. Jankowski, Aktualność apokaliptycznych listów…, dz. cyt., s. 262.
167 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 50.
168 Por. F. Sieg, Omoios hyios anthropou (Ap 1, 13). Chrystologia Syna Człowieczego (Ap
1, 9–3, 21), (Bobolanum, 11), Warszawa 1981, s. 89.
169 Abramowiczówna, t. 1, s. 8; Popowski, s. 4.
170 Popowski, s. 283, Strong, s. 361.
171 Abramowiczówna, t. 2, s. 64; Popowski, s. 183.
172 Abramowiczówna, t. 1, s. 481; Popowski, s. 114.

180

Egzegeza
W Apokalipsie najwięcej uwagi, spośród pism Nowego Testamentu, poświęca
się aniołom173. Cechą apokaliptyki jest bowiem rozbudowana angelologia174.
Adresatem analizowanego listu jest „Anioł Kościoła w Tiatyrze” (Ap 2, 18).
Za aniołów uważano też wysłanników Bożych w osobach kapłanów i proroków. Sam wyraz „anioł” oznacza zwiastuna oraz wysłannika Bożego. Termin ten „nie określa natury, ale funkcję”175. Wstęp listu: „Aniołowi Kościoła”
(Ap 2, 18), „to mówi Syn Boży” (Ap 2, 18) jest znany z pism prorockich Starego
Testamentu, jako formuła przekazu boskiego orędzia. Stanowi ono podkreślenie ważności tekstu, zawierającego słowa Boga176.
Żydzi wyobrażali sobie aniołów pod postacią gwiazd, rządzących losami człowieka, lecz podporządkowanymi Bogu. Św. Jan znał tę symbolikę
gwiazd. W apokalipsach często stosowano astrologię. Poganie pochodzenia
grecko — rzymskiego uważali, że „fatum sprawowało władzę nad narodami
za pośrednictwem gwiazd”. Dlatego św. Jan, przedstawia Jezusa jako władcę
świata i aniołów kierujących Kościołami i życiem ludzi177.
Na uwagę zasługuje stwierdzenie o. Augustyna Jankowskiego, iż „aniołowie Kościołów” to nie duchy, czy stróżowie wspólnot, lecz konkretni ludzie. Autor ten pod terminem „anioł Kościoła” (Ap 2, 18) rozumie wszystkich
chrześcijan Tiatyry. Zarówno tych, którym należy się pochwała, jak i tych,
których trzeba zganić. Twierdzi zatem, że są to też biskupi świetnie znani
Apostołowi178. Natomiast ks. Franciszek Sieg wyklucza to, iż „aniołowie” są
stróżami, bądź stanowią upersonifikowane prezentacje wspólnot. Tłumaczy
to w ten sposób, że po co Chrystus miałby kierować orędzie do aniołów, czy
istot pozaziemskich. Termin „aniołowi” (rzeczownik w celowniku) został
odniesiony do wyrazu „Kościoła” (wskazującego na miejsce). Sama treść listu
jest bardzo konkretna. Nagany Chrystus kieruje do ludzi, nie do ich aniołów
stróżów. Wezwanie do wytrwania w wierze jest skierowane do wierzących
(Ap 2, 24–25). Franciszek Sieg, podobnie jak Augustyn Jankowski sądzi, że
anioł może oznaczać osobę, będąca zwierzchnikiem wspólnoty179. Andrzej
Pławiak stwierdza, że „anioł Kościoła oznacza człowieka upełnomocnionego przez Boga, który przewodniczy modlitwie i faktycznie zarządza życiem
173
174
175
176
177
178
179

Por. A. Pławiak, Model Pasterza w Apokalipsie…, dz. cyt., s. 98.
Por. J.W. Harrington, Klucz do Biblii…, dz. cyt., s. 457.
Por. A. Pławiak, Model Pasterza w Apokalipsie…, dz. cyt., s. 82.
Por. Por. R. Bartnicki, M. Czajkowski, Ewangelia św. Jana…, dz. cyt., s. 175.
Por. C.S Keener, Komentarz historyczno-kulturowy…, dz. cyt., s. 593.
Por. A. Jankowski, Rozwój Chrystologii Nowego Testamentu…, dz. cyt., s. 165.
Por. F. Sieg, Omoios hyios anthropou…, dz. cyt., s. 135.
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społeczności wiernych. Termin ten może określać biskupa, będącego wychowawcą i kierownikiem, a zarazem uosobieniem wspólnoty chrześcijańskiej,
do której autor kieruje swoje pisma”180. Ponadto aniołowie są „istotami, które
w pewien sposób niebezpośredni mają udział w ziemskim życiu wspólnoty
i są za nie odpowiedzialne”181.
Z kolei zdaniem Rudolfa Schnackenburga anioł nie powinien być utożsamiany z osobą biskupa, ponieważ w całej Księdze Apokalipsy nie znajdziemy
terminu biskup. Według niego anioł nie może być rozumiany jako „uosobiony
duch”. Wobec tego anioł może oznaczać „anioła stróża” Kościoła, który działa
z polecenia Syna Bożego182. Przecież pochwała lub nagana w liście dotyczy
całej wspólnoty, a nie poszczególnych ludzi. Podobnie Kazimierz Romaniuk
podaje, iż aniołowie to nie „delegaci” wspólnot, radzący się w trudnościach
św. Jana. Nie są to też biskupi. Chociaż biskup-pasterz ukazuje w jakimś sensie moralno-duchowy stan życia powierzonego mu ludu. Aniołowie są zatem
„symbolem specyficznego ducha poszczególnych Kościołów183”.
Craig S. Keener podaje własne rozumienie symbolicznego terminu „Anioł
Kościoła” (Ap 2, 18). Wylicza cztery możliwości. Po pierwsze anioł może oznaczać lektora, czyli przedstawiciela wspólnoty w Tiatyrze. Możliwe, że oznacza
też anioła stróża wszystkich chrześcijan w mieście. Po trzecie mógłby być
posłańcem, przekazującym list konkretnej wspólnocie. Szybko jednak Craig
S. Keener obala to założenie. Twierdzi bowiem, iż siedem aniołów, mających
po siedem egzemplarzy listów, to raczej słaba hipoteza. Autor ten opowiada się
za czwartą tezą, według której anioł wskazujący na wymiar bosko — ludzki
Kościoła, świetnie współgra z obrazami i symboliką Apokalipsy184.
Roman Tkacz stwierdza z kolei, że anioł to personifi kacja wspólnoty
w Tiatyrze185. Natomiast Stanisław Haręzga wskazuje, że nie jest on stróżem
wspólnoty, ponieważ wówczas Chrystus nie musiałby udzielać mu wskazań
przez Jana. Anioł być może jest biskupem, ale pamiętać należy, iż w tamtym
czasie nie określano tak zwierzchników wspólnot. Zatem prawdopodobne jest,
iż termin ten jest symbolem całego Kościoła. Wskazuje na to związek świata
ziemskiego i nadprzyrodzonego186. Dariusz Kotecki podaje następujące hipotezy. „Anioł Kościoła” (Ap 2, 18): to istota pozaziemska (anioł stróż), istota
180
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A. Pławiak, Model Pasterza w Apokalipsie…, dz. cyt., s. 100.
Tamże, s. 104.
Por. R. Schnackenburg, Nauka moralna Nowego Testamentu…, dz. cyt., s. 341.
K. Romaniuk, Nowy Testament bez problemów, Warszawa 1983, s. 49.
Por. C.S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy…, dz. cyt., s. 594.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 73.
Por. S. Haręzga, Kościół z Ducha Świętego…, dz. cyt., s. 32.
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ziemska (biskup; zwierzchnik; posłaniec wysłany na Patmos, aby przekazać
wierzącym objawienie Jana), Kościół ziemski oraz Kościół niebiański187.

. . Autoprezentacja Chrystusa (Ap ,

b)

Tekst
GNT Τάδε λέγει ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρὸς
καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ·
BTP To mówi Syn Boży: Ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi Jego podobne
są do drogocennego metalu.

Znaczenie terminów
ὅδε, ἥδε, τόδε — ten oto, ta oto, to oto188.
λέγω — mówić, wypowiadać189
ἔχω — mieć, posiadać, trzymać190
υἱός, οῦ, ὁ — syn, dziecko, potomek191
θεός, οῦ, ὁ — bóstwo, bogini, Bóg, sędzia192
ὀφθαλμός, οῦ, ὁ — oko, wzrok, oczy umysłu, zdolności poznawcze193
φλόξ, φλογός — płomień, ogień194
πῦρ, ός, τό — ogień, stos pogrzebowy, błyskawica195
πούς, ποδός, ὁ — stopa, noga196
ὅμοιος, οία, οιον — taki jak, podobny, przypominający, niezmieniony197
χαλκολίβανον, ου, τό lub χαλκολίβανος, ου, ὁ — drogocenny stop metalu,
brąz198
187
188
189
190
191
192
193
194
195
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197
198

Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana…, dz. cyt., s. 132.
Popowski, s. 419; Strong, 539.
Abramowiczówna, t. 3, s. 18; Popowski, s. 359–365.
Popowski, s. 249–253; Strong, s. 331.
Abramowiczówna, t. 4, s. 390; Popowski, s. 616–619; Strong, s. 786–787.
Abramowiczówna, t. 2, s. 451; Popowski, s. 270–279; Strong, s. 353–355.
Abramowiczówna, t. 3, s. 349; Popowski, s. 452; Strong, s. 567.
Abramowiczówna, t 4, s. 541; Popowski, s. 641n; Strong, s. 814.
Abramowiczówna, t. 3, s. 767; Popowski, s. 540; Strong, s. 673.
Abramowiczówna, t. 3, s. 610n; Popowski, s. 518; Strong, s. 642.
Abramowiczówna, t. 3, s. 279n; Popowski, s. 472; Strong, s. 550.
Abramowiczówna, t. 4, s. 590; Popowski, s. 650; Strong, s. 826.
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Egzegeza
Wspólnocie w Tiatyrze Jezus przedstawia się jako Syn Boży (ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ).
Tylko w tym miejscu Apokalipsy znajdujemy takie określenie Chrystusa. Prezentacja Chrystusa podkreśla Jego władzę i boskość, stąd nagromadzenie
wielu Jego atrybutów i kompetencji199.
Prezentacja Chrystusa zawiera też szczegóły z wizji wstępnej (Ap 1, 9–20)200.
Syn Boży jest tu przedstawiony za pomocą formuły imiesłowu rzeczownikowego. Sformułowanie „oczy jak płomień ognia” (Ap 2, 18; również por. Ps
103, 4; Hbr 1, 7) nawiązuje do wizji wstępnej w wersetu Ap 1, 14. Wyrażenie
„nogi podobne do drogocennego metalu” poza Ap 2, 18 spotykamy tylko w Ap
1, 15. Metafory oczu i nóg są analogiczne. Autor Apokalipsy zdaniem Romana
Tkacza celowo powtarza to wyrażenie. Elementy z wizji 1, 9–20 zastosowuje
do listów w 2–3 rozdziale, dzięki czemu powstaje zrozumiała całość201. Toteż
można przypuszczać, iż autor prezentując Syna Bożego (Ap 2, 18) utożsamia
go z „podobnym do Syna Człowieczego” (Ap 1, 13–16)202.
Odnosząc tekst Ps 2, 7 do Ap 2, 18 można dostrzec wyjaśnienie tytułu Syn
Boży. Treść Ps 2 ukazuje intronizację króla. Król w tym psalmie określony
został terminem „mój syn”. Syn Boży ukazany jest jako Król i Sędzia w królestwie mesjańskim. Tytuł Syn Boży stoi w centrum wszystkich prezentacji
Chrystusa w listach Ap 2–3203. Termin „Syn” oznaczał syna we właściwym
znaczeniu, bądź też przenośnię stosowaną na określenie np. syn Izraela204.
Tytuł Syn Boży wskazuje na transcendencję205.
Wyrażenie „oczy jak płomień ognia” (Ap 2, 18) świetnie oddaje prawdę,
iż Bóg doskonale zna człowieka206. Przecież „przenika nerki i serca” (Ap 2, 23),
czyli całe jego wnętrze. Dla Wszechmocnego Boga nie ma żadnych tajemnic.
Oczy odsłaniają prawdę, że Pan widzi błędy i zło wspólnoty. Edward Szymanek podaje, że „oczy jak ogień” (Ap 2, 18) są symbolem władzy, a także „siły
gniewu”207. Być może wskazują one zagniewanie Syna Bożego na wierzących,
z powodu ich grzechów. Był to dopiero początek życia Kościoła. Wiara wciąż
199 Por. H. Langkammer, Główne tematy teologiczne Apokalipsy św. Jana, RTK, 31 (1984),
z. 1, s. 98.
200 Por. A. Jankowski, Jam jest Alfa i Omega (Ap 22, 13), Kraków 2000, s. 150.
201 Por. R. Tkacz, List do Kościołów…, dz. cyt., s. 225.
202 Por. F. Sieg, Omoios hyios anthropou…, dz. cyt., s. 115.
203 Por. tamże, s. 116.
204 Por. F. Sieg, Niewiasta i Syn w Apokalipsie św. Jana, Warszawa 1987, s. 166.
205 Por. S. Haręzga, Kościół z Ducha Świętego…, dz. cyt., s. 138.
206 Por. W. Barclay, Objawienie św. Jana..., dz. cyt., s. 131.
207 E. Szymanek, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu…, dz. cyt., s. 449.
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jeszcze nie była do końca sprecyzowana. Chrześcijanie wywodzący się z pogaństwa nie od razu potrafili całkowicie zmienić swoje myślenie. Nie było
łatwo zostawić dotychczasowy, pogański sposób życia i iść całkowicie inną
drogą. Zwłaszcza, że nie wszyscy od razu stali się chrześcijanami. Świat pogański wciąż istniał. Potrzebna była Boża interwencja, aby dokonać oczyszczenia. Bóg dostrzegający wady i zalety jawi się jako Sędzia, który pokona zło
we wspólnocie. Z kolei „płonący ogień” (Ap 2, 18), „oczyszcza, zapala, i zbawia;
osądza zło i niszczy je, a także tych, którzy je czynią”208. Samo sformułowanie „oczy jak płomień ognia” (Ap 2, 18), to opis teofanii znany z pism Starego
Testamentu (por. Dn 7, 9 n.)209.
Prezentacja Jezusa „mającego stopy podobne do drogocennego metalu”
(Ap 2, 18) ukazuje Jego wielką moc. Nogi symbolizują nieprzemijające panowanie Jezusa i Jego Kościoła210. Chrystus ma moc zgnieść zło i grzech. Dlatego
On jest fundamentem Kościoła.
Powyższy fragment Ap 2, 18 nawiązuje także do prężnie działających
w Tiatyrze brązowników211. Brąz, będący przedmiotem handlu „symbolizował prawo oraz świętość”212. Dlatego też Jan wspomina o nim w liście. Wyraz
χαλκολιβάνῳ oznacza jasny brąz, drogocenny metal, wypolerowany lub czysty mosiądz, mający kolor kadzidła lub bursztynu, cenny stop złota i srebra213.
Produkowane w Tiatyrze monety z mosiądzu przedstawiały Hefajstosa
oraz boginię Atenę ubraną w hełm. Wskazują one na dwa główne zajęcia
w tym mieście. Były nimi wyroby rzemieślnicze i ich sprzedaż oraz produkcja
artykułów wojennych214. Tiatyra będąc ośrodkiem garnizonowym, musiała
posiadać arsenały broni. Jedna z monet odnalezionych w Tiatyrze przedstawiała boginię Atenę czekającą na założenie hełmu, który jeszcze poleruje brązownik. Rzemieślnicy wyrabiając broń z brązu, musieli ją oczyszczać
i polerować. Wobec tego „oczy jak płomień ognia” (Ap 2, 18) nawiązują do
„drogocennego metalu — wypolerowanego mosiądzu” (Ap 2, 18), bowiem przy

208 F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 80.
209 Por. A. Jankowski, Chrystus Apokalipsy Janowej a eon obecny, An Crac 14 (1982),
s. 265.
210 Por. S. Haręzga, Kościół z Ducha Świętego…, dz. cyt., s. 83.
211 Por. F. Cimok, Biblical Anatolia. From Genesis to the Councils, Istambul 2000, s. 171.
212 J. Kim, Seven Churches in Asia Minor…, dz. cyt., s. 115.
213 Por. R. Popowski, s. 364.
214 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 227.

List do Kościoła w Tiatyrze (Ap 2, 18–29)

185

obróbce i oczyszczaniu tego stopu, zawsze należało użyć ognia215. Taki brąz
mógł wówczas wyglądać, jak błyszczące złoto216.
Przedstawienie Syna Bożego, „mającego nogi podobne do drogocennego
metalu” (Ap 2, 18) odróżnia Go od Apolla, odbierającego cześć w Tiatyrze217.
Być może jest to też aluzja do posągu Apolla wykonanego z brązu. Tego boga
często przedstawiano, jako trzymającego dłoń cesarza. Z kolei bożka Tryminosa określano mianem syna Zeusa. W związku z tym użyte w Ap 2, 18
stwierdzenie „mającego stopy podobne do drogocennego metalu”, mogło być
aluzją zmierzająca do wskazania prawdy, że tylko Jezus Chrystusa jest Synem
Boga218. Stanisław Witkowski stwierdza, iż takie przedstawienie osoby Chrystusa ma związek z synem cesarza Domicjana. Na jednej z monet widniała
podobizna syna cesarskiego na wzór Syna Bożego. Dlatego autor listu mógł
chcieć podkreślić, że prawdziwym Synem Bożym jest Chrystus219. Roman
Tkacz wskazuje, iż cesarz w tym mieście był uważany za syna Apolla. Cezar
August tak zaczął jeden ze swych listów: „Imperator Cezar, syn boskiego
Juliusza”220. Te słowa pokazują, iż Juliusz — ojciec Augusta, był ubóstwiany
przez poddanych. Było by to nawiązanie do kultu rzymskich imperatorów
(choć nie ma konkretnych informacji o takim posągu w Tiatyrze)221. Autor
listu nie godzi się na zrównanie Chrystusa z czczonymi w mieście bóstwami
czy kultem imperatora. Tylko Jezus Chrystus jest Najwyższym Panem i Sędzią222.
Wyrażenie „nogi podobne do drogocennego metalu” (Ap 2, 18) nawiązuje
do opisu anioła z Księgi Daniela (por. Dn 10, 6). Być może taka prezentacja
Syna Bożego odnosi się do postaci, umieszczonych pod tronem Boga (por.
Ez 1, 7). To symboliczne przestawienie Syna Bożego, ma na celu ukazanie
Chrystusa, jako Zmartwychwstałego Boga223. Syn Boży jest Sędzią, który
widzi i potępia grzech. Pragnie zmiażdżyć i wyplenić fałszywe nauki spośród społeczności wierzących. W ten właśnie sposób chce wykorzenić zło ze

215 Tamże, s. 229.
216 W.M. Ramsay, The Letters to the Seven Churches of Asia, (b.m.w.), 1904, źródło:
http://philologos.org/_eb-lttsc/chap24.htm, dostęp z dn. 21.12.2010.
217 Por. J. Kim, Seven Churches in Asia Minor…, dz. cyt., s. 115.
218 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 224.
219 Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 45.
220 R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 224.
221 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 229.
222 Por. A. Jankowski, Jam jest Alfa i Omega…, dz. cyt., s. 150.
223 Por. C.S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy…, dz. cyt., s. 593.
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wspólnoty224. Na ziemi Chrystus sprawuje swą władzę podobnie do panujących cesarzy rzymskich225. Dlatego też autor listu ukazał Chrystusa jako
Króla i Mesjasza, przypisując Mu atrybuty Boga: wszechwiedzę („przenika
nerki i serca” Ap 2, 23), wszechmoc („sprowadzę ucisk” Ap 2, 22) oraz władzę
sądzenia czynów ludzkich („dam każdemu z was według waszych czynów”
Ap 2, 23).

. . Pochwała wspólnoty w Tiatyrze (Ap ,

)

Tekst
BNT οἶδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν διακονίαν καὶ τὴν
ὑπομονήν σου, καὶ τὰ ἔργα σου τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων.
BTP Znam twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i twoją wytrwałość, i czyny twoje
ostatnie liczniejsze od pierwszych.

Znaczenie terminów
οἶδα, od czasownika εἴδω — wiedzieć coś, wiedzieć o czymś226
ἔργον, ου τό — praca, robota, działanie, czyn, dzieło, interes, praca zarobkowa, wytwór rąk lub umysłu227
ἀγάπη, ης, ἡ — dobra wola, miłość jaką Bóg ma względem ludzi, postawa
świadczenia komuś dobra, posiłek wspólnotowy228
πίστις, εως, ἡ — wiara, wierność, ufność, rzetelność, uczciwość, dowód,
gwarancja, itp.229
διακονία, ας, ἡ — służba, posługiwanie, zwłaszcza tych, którzy służą innym, urząd diakona w Kościele230
ὑπομονή, ῆς, ἡ — niezłomność, stałość, wytrwałość, cierpliwe trwanie,
znoszenie, wytrzymałość, niezłomne oczekiwanie czegoś231
224 Por. R. Bartnicki, M. Czajkowski, Ewangelia św. Jana…, dz. cyt., s. 176.
225 J. Paściak, Biblijny obraz Chrystusa Króla (ze szczególnym uwzględnieniem Apokalipsy), RBL 25 (1972), s. 184.
226 Abramowiczówna, t. 2, s. 28–30; Popowski, s. 420; Strong, s. 224–225.
227 Abramowiczówna, t. 2, s. 299; Popowski, s. 231n; Strong, s. 306n.
228 Abramowiczówna, t. 1, s. 7; Popowski, s. 3n; Strong, s. 5.
229 Abramowiczówna, t. 3, s. 540; Popowski, s. 495; Strong, s. 621.
230 Abramowiczówna, t. 1, s. 533; Popowski, s. 128; Strong, s. 185.
231 Abramowiczówna, t. 4, s. 456; Popowski, s. 630; Strong, s. 797.
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ἔσχατος, η, ον — skrajny, krańcowy, ostatni (o czasie, przestrzeni i randze)232
πολύς, πολλή, πολύ gen. πολλοῦ, ῆς, οῦ — liczny, obfity, wielki, mnogi,
pełny233
πρῶτος, η, ον — pierwszy, główny, najważniejszy, przedni, czołowy234

Egzegeza
Bezpośrednio po prezentacji Jezusa i zwrocie do adresata następuje często
używana w edyktach i rozporządzeniach cesarskich formuła „napisz”. Nieraz stosowali ją też prorocy, tyle że w formie „tak mówi Pan” (por. Jr 8, 4)235.
Wydającym plecenia w listach jest Chrystus236. Całe życie wspólnoty zależy
od Chrystusa. Chrystocentryczny charakter listu pozwala sądzić, że Jezus
doskonale zna Kościoły, a Jan jedynie spisuje orędzie w Jego imieniu237.
Ocena Chrystusa rozpoczyna się od wyrazów „znam”, „wiem”238.
οἶδά — „znam” (Ap 2, 19), to czasownik użyty w formie perfectum. Z kolei gr.
ἔχω — „mam” (Ap 2, 20), to wyraz użyty w czasie teraźniejszym, natomiast
obietnica δώσω — „dam” (Ap 2, 26.28.) wyrażona została w czasie przyszłym.
Obrazuje to rzeczywistą i nieustanną obecność Syna Bożego w Kościele239.
Termin „znam” oznacza, że Chrystus to jedyny Pan oraz Sędzia wierzących.
Upomnienie i groźby zawarte w liście są swoistą „pedagogią” Jezusa. Czynność sądzenia czynów wierzących rozumieć można jako napomnienia wychowawcy240.
Franciszek Sieg mówi o Synu Bożym, który umarł (Mt 26, 63nn.), powstał
z martwych (1 Kor 15, 1) i ciągle żyje (Ap 1, 18). To On karci, przemawia, wzywa
do nawrócenia, przekazując swe orędzie Janowi241. Roman Tkacz podaje, iż
tylko w tym miejscu w Piśmie Świętym termin Syn Boży łączy się z czasownikiem λέγω — „mówić”. W innych Księgach Nowego Testamentu tytuł Syn
Boży, używany jest do ukazania wywyższonego Jezusa (por. Rz 1, 3; Kol 1, 13;
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

Abramowiczówna, t. 2, s. 319; Popowski, s. 236n; Strong, s. 313.
Abramowiczówna, t. 3, s. 589; Popowski, s. 512–514; Strong, s. 635.
Abramowiczówna, t. 3, s. 755n; Popowski, s. 538; Strong, s. 669.
Por. C.S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy…, dz. cyt., s. 594.
Por. F. Gryglewicz, Teologia Nowego Testamentu, t. 3, Lublin 1986, s. 152.
Por. F. Sieg, Niewiasta i Syn w Apokalipsie św. Jana, Warszawa 1987, s. 186.
Por. A. Jankowski, Jam jest Alfa i Omega…, dz. cyt., s. 150.
Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana…, dz. cyt., s. 60.
Por. A. Jankowski, Chrystus Apokalipsy Janowej a eon obecny…, dz. cyt., s. 283.
F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 79.
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Dz 13, 33)242. Chrystus jest doskonale poinformowany o stanie duchowo-moralnym swego Kościoła. To On chwali, napomina i daje obietnice243. Michał
Bednarz stwierdza nawet, iż pochwały i nagany są swoistym rachunkiem
sumienia dla wspólnot244.
Antyczni nauczyciele retoryki proponowali mówcom umiejętnie chwalić oraz wytykać błędy słuchaczom. Miało to chronić przed schlebianiem,
a także przed zignorowaniem przemawiającego245. Starożytni mistrzowie
retorycznej sztuki zaczynali swą mowę od zalet, pochwał kierowanych pod
adresem audytorium. Craig S. Keener zauważa podobną praktykę w listach
Ap 2–3.
Analizowany list zawiera pochwały i nagany skierowane do wspólnoty tiatyrskiej. Ich dawcą jest Jezus Chrystus246. Autor Apokalipsy dostrzega zalety
i cnoty wiernych Kościoła w Tiatyrze. Jezus chwali wierzących za „miłość,
wierność, posługę i twoją wytrwałość oraz czyny twoje ostatnie, liczniejsze
od pierwszych” (Ap 2, 19)247. Chrystusowa pochwała dotyczy zachowywanych
przez chrześcijan cnót: miłości, wiary i nadziei, na którą wskazują służba
i wytrwałość.248. Autor wydaje swe sądy o Kościele w Tiatyrze na podstawie
ciągle wzrastającej liczby dobrych czynów. Rudolf Schnackenburg zauważa,
iż „te czyny to całość religijno-moralnego wysiłku”249.
Syn Boży chwali wiernych za zachowywanie cnót oraz za ich duchowy
wzrost. Według Augustyna Jankowskiego Kościół w Tiatyrze to żywa i ciągle
rozwijająca się wspólnota250. To ogólne pojęcie — czyny — zostaje sprecyzowane przez cztery rzeczowniki połączone spójnikiem καὶ 251. Z czynami zawsze winna być związana wiara, miłość, nadzieja i wytrwałość252. „Te cztery
terminy podkreślają różne aspekty postępowania chrześcijan”253. Zaimek σου
(„twoją”) być może należy odnieść do „Anioła Kościoła” (Ap 2, 18), który będąc przedstawicielem całej wspólnoty, realizuje posługę254.
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Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 223.
Por. R. Bartnicki, M. Czajkowski, Ewangelia św. Jana…, dz. cyt., s. 174.
Por. M. Bednarz, Pisma św. Jana…, dz. cyt., s. 242.
Por. C.S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy…, dz. cyt., s. 594.
Por. R. Bartnicki, M. Czajkowski, Ewangelia św. Jana…, dz. cyt., s. 156.
Por. S. Markowski, Ziemia apostołów Piotra i Pawła…, dz. cyt., s. 31.
Por. S. Haręzga, Kościół z Ducha Świętego…, dz. cyt., s. 84.
R. Schnackenburg, Nauka moralna Nowego Testamentu…, dz. cyt., s. 341.
Por. A. Jankowski, Aktualność apokaliptycznych listów…, dz. cyt., s. 271.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 230.
F. Sieg, Omoios hyios anthropou…, dz. cyt., s. 80.
D.E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 201.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 230.
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Syn Boży w pierwszej kolejności chwali Kościół w Tiatyrze za miłość oraz
wiarę. Termin „wiara” został cztery razy użyty w Apokalipsie. Ciekawe, że
trzy razy wiąże się ją z wytrwałością. W liście do Kościoła w Tiatyrze wiara
także powiązana jest z wytrwałością (Ap 2, 19). Wytrwałość to wierność Bogu
mimo cierpień i represji255. Roman Bartnicki zauważa ponadto, że podczas
prześladowań istotna była wytrwałość256.
Miłość i wiara odnoszą się do życia wewnętrznego wspólnoty. Z kolei posługa i wytrwałość mogą odwoływać się do działalności wspólnoty na zewnątrz. Wyraz „posługa” występuje tylko jeden raz w Apokalipsie. „Diakonia w podstawowym znaczeniu oznacza czynność mówienia bądź działania
w imieniu innych lub służenie, towarzyszenie komuś w celu wykonywania
różnych zadań”257. Stanisław Witkowski wnioskuje, iż mogła to być pomoc
charytatywna na rzecz biednych i ubogich. Dodaje też, że wspólnota tiatyrska
osiąga „duchowe postępy” w wierze i gorliwości258. Szczególnie obecne dobre
czyny wierzących są „liczniejsze od pierwszych” (Ap 2, 19)259. Możliwe, iż na
dar posługi, za który chwali Chrystus wierzących, mógł wpłynąć fakt dobrze
prowadzonych w mieście „relacji handlowych”260. Możemy zapytać o jakiej
posłudze mówi autor listu? Stanisław Markowski podaje kilka możliwości.
Jego zdaniem być może autorowi listu chodziło: „o posługę jednania, miłosierdzia, słowa, kapłańską, Lewicką i ofiarniczą”261. Z kolei zdaniem Piotra
Ostańskiego w mieście była szeroko rozwinięta opieka nad biednymi262.
W tym liście występuje najwięcej pochwał dla chrześcijańskich postaw263.
Postęp duchowy wskazuje na to, iż znane są dla autora wcześniejsze czyny
chrześcijan tej wspólnoty. Chrześcijanie tiatyrscy otrzymują pochwałę za realizację czterech „fundamentów chrześcijańskich”264. William Barclay wskazuje na pewien związek: „służba wynika z miłości a wytrwałość jest skutkiem

255 Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 46.
256 Por. R. Bartnicki, M. Czajkowski, Ewangelia św. Jana…, dz. cyt., s. 178; por. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu,
t. 2, Poznań–Kraków 1999, s. 604–605.
257 R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 230.
258 S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 47.
259 Por. R. Rubinkiewicz, Nawrócenie i pokuta…, dz. cyt., s. 150.
260 J. Kim, Seven Churches in Asia Minor…, dz. cyt., s. 115.
261 S. Markowski, Ziemia apostołów Piotra i Pawła…, dz. cyt., s. 31.
262 Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 105.
263 Por. F. Sieg, Omoios hyios anthropou…, dz. cyt., s. 88.
264 B. Giemza, Rachunek sumienia Kościołów w świetle Apokalipsy…, dz. cyt., s. 121.

190

wiary”265. Dlatego też ci lidyjscy wierni, stanowią dobry przykład dla innych
katolików w Azji Mniejszej.

. . Jezabel symbolem zła (Ap ,

– )

Tekst
GNT ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι ἀφεῖς τὴν γυναῖκα Ἰεζάβελ, ἡ λέγουσα ἑαυτὴν
προφῆτιν καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς δούλους πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν
εἰδωλόθυτα. καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα μετανοήσῃ, καὶ οὐ θέλει μετανοῆσαι
ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς. ἰδοὺ βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην καὶ τοὺς μοιχεύοντας
μετ᾽ αὐτῆς εἰς θλῖψιν μεγάλην, ἐὰν μὴ μετανοήσωσιν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῆς,
καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ. καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι
ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ ἐραυνῶν νεφροὺς καὶ καρδίας, καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ
ἔργα ὑμῶν.
BTP ale mam przeciw tobie to, że pozwalasz działać niewieście Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwodzi moje sługi, by uprawiali rozpustę
i spożywali ofiary składane bożkom. Dałem jej czas, by się mogła nawrócić,
a ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty. Oto rzucam ją na łoże boleści, a tych, co z nią cudzołożą — w wielkie utrapienie, jeśli od czynów jej się
nie odwrócą; i dzieci jej porażę śmiercią. A wszystkie Kościoły poznają, że Ja
jestem Ten, co przenika nerki i serca; i dam każdemu z was według waszych
czynów.

Znaczenie terminów
ἀφίημι — odsyłać, nakazywać odejście, wydzielać, puścić, zostawić w spokoju, lekceważyć, pominąć, zaniechać266
γυνή, αικός, ἡ — kobieta, kobieta w dowolnym wieku, może być zarówno
mężatką, jak i dziewicą, mężatka, niewiasta267

265 W. Barclay, Objawienie św. Jana..., dz. cyt., s. 131.
266 Abramowiczówna, t. 1, s. 390n; Popowski, s. 85n; Strong, s. 124n.
267 Abramowiczówna, t. , s. ; Popowski, s. 115n; Strong, s. 168.
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Ἰεζάβελ, ἡ — „cnotliwa”, Jezabel, żona Achaba, bezbożna i okrutna królowa, symboliczne imię fałszywej prorokini z Ap 2, 20, symbol nieortodoksji religijnej268
λέγω — mówić, wypowiadać, twierdzić, uczyć, napominać, wołać, wspominać269
ἑαυτοῦ, ῆς, οῦ — siebie, siebie samego, on sam, ona sama, ono samo, oni
sami270
προφῆτις, ιδος, ἡ — prorokini, kobieta, która ogłasza wyrocznie271
διδάσκω — uczyć, nauczać, pouczać, wyjaśniać272
πλανάω — przywieść do zabłąkania, sprowadzić na manowce, wprowadzać w błąd, błąkać się, tułać się, włóczyć się273
ἐμός, ή, όν — zaimek, mój, moje274
δοῦλος, ου, ὁ — niewolnik, sługa, pomocnik275
πορνεύω — angażować swoje ciało w seksualne wyuzdanie ku zaspokojeniu czyjejś pożądliwości, popełniać nierząd, także przedślubny, korzystać z pornografii; w przenośni: uprawiać bałwochwalstwo, oddawać
cześć bożkom276
ἐσθίω i ἔσθω — jeść, zjadać coś, w przenośni: pożerać, pochłaniać277
εἰδωλόθυτος, ον — mięso poświęcone bożkom (było jedzone podczas składania ofiar, lub sprzedawane na rynku)278
δίδωμι — dać, dawać, zezwolić279
χρόνος, ου, ὁ — czas, okres, pora280
μετανοέω — zmienić myślenie, opamiętać się, nawrócić się, zastanowić się
po czasie, okazać skruchę281
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Popowski, s. 288; Strong, s. 368.
Abramowiczówna, t. 3, s. 18; Popowski, s. 359–365; Strong, s. 464.
Abramowiczówna, t. 2, s. 5n; Popowski, s. 150n; Strong, s. 216.
Abramowiczówna, t. 3, s. 747; Popowski, s. 537; Strong, s. 667.
Abramowiczówna, t. 1, s. 567; Popowski, s. 134; Strong, s. 196.
Abramowiczówna, t. 3, s. 544; Popowski, s. 496n; Strong, s. 622.
Abramowiczówna, t. 2, s. 111n; Popowski, s. 193; Strong, s. 256.
Abramowiczówna, t. 1, s. 599; Popowski, s. 144; Strong, s. 210.
Abramowiczówna, t. 3, s. 602; Popowski, s. 516; Strong, s. 639.
Abramowiczówna, t. 2, s. 315; Popowski, s. 236; Strong, s. 311.
Abramowiczówna, t. 2, s. 30; Popowski, s. 160; Strong, s. 225.
Abramowiczówna, t. 1, s. 567n; Popowski, s. 135n; Strong, s. 197.
Abramowiczówna, t. 4, s. 645; Popowski, s. 661; Strong, s. 838.
Abramowiczówna, t. 3, s. 124; Popowski, s. 391; Strong, s. 500.
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θέλω — żywić wolę, mieć zamiar, postanowić, pragnąć, rozkoszować się,
robić coś z przyjemnością282
πορνεία, ας, ἡ — wyuzdanie seksualne, pornografia, homoseksualizm,
zoofi lia, stosunek płciowy z bliskim krewnym, cudzołóstwo, bałwochwalstwo283
βάλλω — rzucić, rozrzucić, wrzucić, lać się, wlewać, włożyć do284
κλίνη, ης, ἡ — nieduże łóżko, leżanka, sofa na której można się rozsiąść
przy posiłku285
μοιχεύω — popełniać cudzołóstwo, cudzołożyć, być cudzołożnikiem286
θλῖψις, εως, ἡ — naciskanie, ściskanie razem, ucisk, uciemiężenie, niedola,
tarapaty287
μέγας, μεγάλη, μέγα — wielki, wybitny, doskonały, imponujący288
ἔργον, ου, τό — interes, praca zarobkowa, czyn, akt, dzieło, coś wykonanego289
τέκνον, ου, τό — dziecko, syn, potomek, potomstwo, małe dziecko290
ἀποκτείνω lub ἀποκτέννω — zabijać, niszczyć, zniweczyć, skazać na
śmierć291
θάνατος, ου, ὁ — śmierć ciała, moc śmierci, śmierć duchowa, potępienie292
γινώσκω — poznać, wiedzieć, dowiedzieć się, żydowski eufemizm oznaczający stosunek płciowy mężczyzny i kobiety293
πᾶς, πᾶσα, πᾶν — każdy, cały wszystek, wszystko294
ἐκκλησία, ας, ἡ — zgromadzenie, zebranie ludzi, zgromadzenie chrześcijan, Kościół295
ἐραυνάω — dociekać, badać coś, przeszukiwać296
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Popowski, s. 269; Strong, s. 352n.
Abramowiczówna, t. 3, s. 602; Popowski, s. 516; Strong, s. 638.
Abramowiczówna, t. 1, s. 412n; Popowski, s. 90; Strong, s. 131n.
Abramowiczówna, t. 2, s. 675; Popowski, s. 340; Strong, s. 435.
Abramowiczówna, t. 3, s. 162; Popowski, s. 402; Strong, s. 513.
Abramowiczówna, t. 2, s. 466; Popowski, s. 282; Strong, s. 359.
Abramowiczówna, t. 3, s. 86; Popowski, s. 380; Strong, s. 490.
Abramowiczówna, t. 2, s. 299; Popowski, s. 231n; Strong, s. 306n.
Abramowiczówna, t. 4, s. 294; Popowski, s. 597; Strong, s. 761n.
Abramowiczówna, t. 1, s. 275; Popowski, s. 63n; Strong, s. 89.
Abramowiczówna, t. 2, s. 440; Popowski, s. 231n; Strong, s. 349.
Abramowiczówna, t. 1, s. 467; Popowski, s. 110–112; Strong, s. 161.
Abramowiczówna, t. 3, s. 452n; Popowski, s. 472n; Strong, s. 596
Abramowiczówna, t. 2, s. 64n; Popowski, s. 183n; Strong, s. 239.
Abramowiczówna, t. 2, s. 302; Popowski, s. 230; Strong, s. 307.
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νεφρός, οῦ, ὁ — nerka, lędźwie, w przenośni: najbardziej ukryte myśli297
καρδία, ας, ἡ — serce, ośrodek wszelkiego życia298
ἕκαστος, η, ον — każdy, każdy jeden, wszyscy299

Egzegeza
Św. Jan w listach do siedmiu Kościołów wskazuje także na problemy, nie
tuszując ich300. Świetnie prosperujący Kościół w Tiatyrze przeżywał swoje
trudności. Zostały one skryte pod symboliczną postacią biblijnej niewiasty
Jezabel301. Niepokój Chrystusa wzbudza działalność tej osoby wśród chrześcijan. Franciszek Sieg zaznacza nawet, iż wspólnota ta musiała przeżywać
ciężki kryzys302.
Jezabel była znana w dziejach narodu żydowskiego. Będąc córką króla
Sydonu Etbaala, wyszła za mąż za Achaba (1 Krl 16, 31–33). Przeszła do historii jako królowa, dążąca do tego, by religię swej ojczyzny „wcielić” w religię
żydowską, i w ten sposób doprowadzić do synkretyzmu religijnego303. Pod
jej rozkazami było: 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery (1 Krl 18, 19).
Jezabel jako wierna czcicielka Baala, chciała aby i Żydzi oddawali hołd temu
bogu304. Dlatego starała się zabić wszystkich proroków Jahwe, w tym także Eliasza (1 Krl 19, 1–3). Córka Etbaala nakłaniała wierzących w Jahwe do
grzechu. W teologii Starego Testamentu, co podkreśla Eugeniusz Dąbrowski,
Jezabel to symbol „zła i rozpusty”305. Skłaniała ona Żydów do niewierności
Jedynemu Bogu, cudzołóstwa i oddawania czci bożkom306. Niewykluczony
jest też zarzut czarów, czyli uczestnictwa w okultystycznych religiach pogańskich (por. 2 Krl 9, 22). Jednak oskarżenie o „rozpustę i czary” (2 Krl 9, 22)
należy rozumieć w tym sensie, że odeszła ona od prawdziwego kultu Jahwe307.
Jezabel spotkała haniebna śmierć, za prześladowanie proroków i nakłanianie
297
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Abramowiczówna, t. 3, s. 204; Popowski, s. 409; Strong, s. 525.
Abramowiczówna, t. 2, s. 560; Popowski, s. 316n; Strong, s. 400.
Abramowiczówna, t. 2, s. 51; Popowski, s. 179; Strong, s. 233.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 67.
Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 105.
F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 80.
Por. Z. Gudzowski, Proroctwa biblijne…, dz. cyt., s. 219.
Por. W. Barclay, Objawienie św. Jana..., dz. cyt., s. 134.
E. Dąbrowski, Podręczna encyklopedia biblijna, Poznań–Warszawa–Lublin 1959,
s. 649.
306 Por. C.S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy…, dz. cyt., s. 597.
307 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 232.
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Izraelitów do synkretyzmu religijnego. Jehu zrealizował proroctwo Eliasza,
mówiące o śmierci tej królowej. Wypchnął ją przez okno, a jej poturbowane
ciało stało się pokarmem dla psów (2 Krl 9, 31–36).
Bibliści podają rożne interpretacje dotyczące wzmianki o Jezabel, zawartej
w liście do Kościoła w Tiatyrze. Zbigniew Gudzowski podaje cztery hipotezy
na temat tej samozwańczej prorokini. Jedna z hipotez mówi, że mogła być
żoną biskupa Tiatyry. Po drugie możliwe, że przepowiadała ona wyrocznie.
Z pewnością była wpływową osobą, przenoszącą do młodej chrześcijańskiej
wspólnoty jakieś obce kulty. Dlatego nie dziwi jej ugodowe nastawienie np.
do uczestnictwa chrześcijan w ucztach na cześć patronów cechów rzemieślniczych. Całkiem możliwe, iż przemycała do wiary i liturgii praktyki pogańskie,
np. okultyzm308. Niewykluczone także, że była ona przywódczynią grupy
ludzi, którzy dbając o swe interesy, szli na ustępstwa ze światem pogańskim.
Oznaczało to, iż należeli oni do cechów, które składały ofiary bożkom309.
W opozycji do Zbigniewa Gudzowskiego, Andrzej Sikora oraz William
Barclay wykluczają hipotezę, jakoby Jezabel miała być żoną biskupa Tiatyry310.
Zaznacza też, iż nie wiemy kim była ta samozwańcza prorokini. Prawdopodobnie w Tiatyrze pomoc charytatywną finansowali ludzie sympatyzujący
z pogaństwem. Zatem mogła być ona jedną z nich. Franciszek Sieg uważa, iż
„chodzi nie tylko o jednostkę (Jezabel), ale o grupę, której przewodzi kobieta
uważająca się za prorokinię”311.
Michał Bednarz stawia inną hipotezę. Według niego mała wspólnota lidyjskiego Kościoła nie mogła liczyć na pomoc innych chrześcijan. Powodem takiego stanu rzeczy miało być odizolowanie tiatyrskiej wspólnoty od
większych Kościołów jak np. Efez czy Pergamon312. Toteż bez trudu mogli
się w niej pojawiać szarlatani i fałszywi głosiciele błędnych nauk, zwodzący
miejscową ludność. Jedną z nich mogła być Jezabel — fałszywa nauczycielka,
zwodząca ochrzczonych313.
308 Por. Z. Gudzowski, Proroctwa biblijne…, dz. cyt., s. 219; por. A.Y. Collins, Apokalipsa
św. Jana, [w:] Katolicki komentarz biblijny, R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy
(red.), W. Chrostowski (red. wydania polskiego), Warszawa 2001, s. 1552.
309 Por. W. Barclay, Objawienie św. Jana..., dz. cyt., s. 130.
310 Por. A. Sikora, Zagrożenia jedności Kościoła według Apokalipsy 2–3, [w:] Biblia podstawą jedności, red. A. Sikora, Lublin 1996, s. 155; por. W. Barclay, Objawienie św.
Jana..., dz. cyt., s. 133.
311 F. Sieg, Warunki zwycięstwa według „Listów do siedmiu Kościołów” Ap 2–3, AK 75
(1973), z. 1, s. 66.
312 Por. M. Bednarz, Pisma św. Jana…, dz. cyt., s. 29.
313 Por. A. Sikora, Zagrożenia jedności Kościoła…, dz. cyt., s. 141.
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Roman Tkacz także odrzuca hipotezę, jakoby Jezabel była żoną przewodniczącego tiatyrskiej wspólnoty. Być może była właścicielką jednego z kościołów chrześcijańskich. Możliwe, że miała odmienne zdanie od pozostałych
patronów domów — kościołów, dotyczące akomodacji chrześcijańskiej wizji
życia do obyczajów znanych mieszkańcom. Jego zdaniem „w odniesieniu do
Apokalipsy chodzi o nawróconą z pogaństwa kapłankę z Tiatyry, która wyszła
za mąż za któregoś z ważnych członków Kościoła i zamiast porzucić praktyki kultu pogańskiego, powróciła do nich. Nie szanowała wiary swego męża,
a wręcz przeciwnie, szerzyła duchowe spustoszenie w lokalnym Kościele”314.
Z pewnością była ona znaczącą postacią, cieszącą się w mieście autorytetem i szacunkiem. Mogła być nawet charyzmatyczną przywódczynią wspólnoty. Antyczne inskrypcje potwierdzają to, iż kobiety w starożytności również pełniły funkcje przywódcze w np. synagogach. W liście do Rzymian
wspomniane są: Junia, będąca apostołką (Rz 16, 7), czy Febe — diakonisa i patronka (Rz 16, 1–2), nauczycielka Pryscylla (Rz 16, 3–4)315. Znane są też w I w.
na terenach Azji Mniejszej kobiety, będące kapłankami cesarskimi. Jednak
Craig S. Keener zauważa, iż Jezabel nie była raczej jedną z takich kapłanek,
gdyż nie zyskałaby tak wielkiego poważania wśród chrześcijan316.
Jezabel działała bardzo inteligentnie317. Zdaniem Eugeniusza Dąbrowskiego miała ona ogromne wpływy w mieście318. Ponadto wykorzystała swą
pozycję do sprowadzania wiernych na złą drogę319. Użyty w tekście greckim
czasownik πλανάω oznacza zwodzić, prowadzić na złą drogę320. Jako fałszywa prorokini zwodziła i głosiła błędne nauki pośród chrześcijan. Prowadziła
wierzących do „rozpusty” i „cudzołożenia”.
Zdaniem Zbigniewa Gudzowskiego była też „skłonna iść na kompromis
z innymi religiami i z fałszywymi prorokami”321. Adam Sikora stwierdza,
iż wzywała nawet do idolatrii322. Błędem wspólnoty w Tiatyrze był brak opozycji przeciwstawiającej się jej zgubnej działalności323. Franciszek Sieg uważa,
iż Jezus upomina zwierzchnika gminy za tolerancyjną postawę dla błędów Je314
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R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, s. 235.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 234.
Por. C.S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy…, dz. cyt., s. 597.
Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 104.
Por. E. Dąbrowski, Podręczna encyklopedia biblijna…, dz. cyt., s. 650.
Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 106.
Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 48.
Z. Gudzowski, Proroctwa biblijne…, dz. cyt., s. 218.
Por. A. Sikora, Zagrożenia jedności Kościoła według Apokalipsy…, dz. cyt., s. 156.
W.M. Ramsay, The Letters to the Seven Churches of Asia…, dz. cyt.

196

zabel324. Potępienie za przyzwalanie dla szerzenia i za przyjmowanie zgubnej
nauki skierowane było nie tylko do przedstawiciela, lecz do całej wspólnoty325.
Tekst przekazuje tak surowy osąd Jezabel, ponieważ to ona stanowi największe niebezpieczeństwo dla młodego i rozwijającego się Kościoła.
Jezabel wzywała do przekroczenia nakazów powziętych na tzw. Soborze
Jerozolimskim, by nie cudzołożyć i nie spożywać mięs ofiarowywanych bożkom326. Słowa: „Nie nakładam na was nowego brzemienia” (Ap 2, 24), przypominają o tym, że chrześcijanie mają słuchać nauki Apostołów wyrażonej na
soborze w Jerozolimie327. Trzeba pamiętać, że chrześcijanie w Tiatyrze należeli do cechów rzemieślniczych i handlarzy. Dlatego list porusza ten problem.
Autor listu przypomina, iż ochrzczony nie może należeć do stowarzyszeń, czy
grup zawodowych związanych z praktykami pogańskimi. Toteż chrześcijanie
odsuwali się od niektórych zawodów, mających zabarwienia religijne. Traktowano ich wtedy jak wrogów państwa, religii, a nawet ludzi328.
Ozeasz gani Żydów, że czczą innych bogów, licząc na korzyści finansowe (Oz 9, 1). Podobnie może przedstawiać się sytuacja chrześcijan z Tiatyry.
Oni to, dzięki ugodowej postawie wobec praktyk pogańskich, biorąc udział
w posiłkach na cześć opiekuna cechu rzemieślniczego czy kupieckiego, spodziewali się przychylności pozostałych członków cechu329. Można się też doszukać innej aluzji. Achab i Jezabel wzięli ze sobą ślub, aby umocnić stosunki
handlowe między Tyrem i Samarią. Podobnie wzmiankowana w liście Jezabel,
mając na celu ochronę interesów bogatych chrześcijan, wzywa do kompromisów ze związkami cechów, jakie działały w mieście. Przecież życie chrześcijan stawało się o wiele cięższe, gdy nie współpracowali oni z korporacjami
rzemieślniczymi czy kupieckimi330.
List do Kościoła w Tiatyrze świetnie ukazuje obraz Kościoła, mającego
swoje problemy i słabości. O wiele poważniejszym zagrożeniem dla jedności
chrześcijan od zewnętrznych prześladowań ze strony państwa, są wszelkie
wewnętrzne trudności i podziały331. Autor listu wytyka wiernym w Tiatyrze
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F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 80.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 234.
W.M. Ramsay, The Letters to the Seven Churches of Asia…, dz. cyt.
Tamże.
Tamże.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 236.
Por. tamże, s. 237.
Por. A. Sikora, Zagrożenia jedności Kościoła według Apokalipsy…, dz. cyt., s. 142.
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„zbytnią opieszałość wobec Jezabel”, która zdaniem Eugeniusza Dąbrowskiego być może szerzyła naukę nikolaitów332.
O sekcie nikolaitów mamy niewiele informacji. Imię Mikołaj w języku
greckim odpowiada imieniu Balaam. Balaam to kapłan pochodzący z Mezopotamii. Żył w XIII w. przed Chr. Chciał on nakłonić Izraelitów, aby uczestniczyli w kultach pogańskich i oddawali się nierządowi w czasie uczt. W ten
sposób Balaam stał się dla Żydów symbolem „kontaktów z pogaństwem”333.
Z kolei od imienia Mikołaj (gr. Νιϰόλαοϛ) wzięli swą nazwę nikolaici334.
Można przypuszczać, że w liście do Kościoła w Tiatyrze chodzi o błędną
naukę, sprzeniewierzającą się idei Boga znanego ze Starego Testamentu. Żydzi przypisywali wyznawcom Balaama błąd dualizmu. Poza tym balaamici
odrzucali przepisy wynikające z przymierza Boga z Noem335. W Apokalipsie
często dostrzegamy wzajemne powiązania nikolaitów z balaamitami. Wskazuje to na fakt, iż w liście jest mowa o rozpowszechnionym „prądzie moralnego libertynizmu”336.
Nikolaici pragnęli „połączyć” chrześcijaństwo z wiarą w hellenistycznych
bożków oraz z okultyzmem337. Wtenczas Jezus byłby tylko jednym z bożków
w politeistycznym panteonie. Twierdzili też, że obecna egzystencja nie ma
wpływu na życie wieczne. Bardzo liberalnie podchodzili do pogańskich praktyk religijnych, szukając „ułatwień w życiu religijnym”338. Nauczali, iż można
brać udział w ucztach, kulcie pogańskim, praktykować magię, itp. Traktowali życie człowieka na ziemi, jedynie jako marność. Wobec tego nie warto
cierpieć czy znosić prześladowania z powodu swej wiary339. Według Rudolfa
Schnackenburga błędy nikolaitów i baalamitów można rozpatrywać dwojako.
Po pierwsze krzewili „libertynizm moralny”. Wówczas nierząd należy traktować dosłownie, np. rozpustę w czasie uczt. Jednak można też rozumieć go
jako bałwochwalstwo, np. uczestnictwo w pogańskim kulcie340.
Wielu egzegetów utożsamia nikolaitów z Apokalipsy z tymi, o których
piszą Ojcowie Kościoła. Podają oni, że w końcu II w. działały wśród chrześcijan sekty gnostyckie, a jedną z nich byli nikolaici. Dlatego wątpliwa jest teza,
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E. Dąbrowski, Podręczna encyklopedia biblijna…, dz. cyt., s. 618.
Por. M. Bednarz, Pisma św. Jana…, dz. cyt., s. 26.
Por. Popowski, s. 218.
Por. R. Schnackenburg, Nauka moralna Nowego Testamentu…, dz. cyt., s. 62.
Tamże, s. 62.
M. Bednarz, Pisma św. Jana…, dz. cyt., s. 28.
A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., s. 68.
Por. A. Sikora, Zagrożenia jedności Kościoła według Apokalipsy…, dz. cyt., s. 148.
R. Schnackenburg, Nauka moralna Nowego Testamentu…, dz. cyt., s. 343.
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by sekta ta, znana Ojcom z końca II w. była tą samą, o której pisał św. Jan.
Obecnie uczeni twierdzą, iż sekta z II w. przejęła swą nazwę z Apokalipsy św.
Jana341. Także większość biblistów wiąże Jezabel z nikolaitami. Być może są to
słuszne wnioski. Jednak należy mieć na uwadze to, że Jezabel głosiła prawdy
nikolaitów, ale w nieznanym nam dzisiaj „wydaniu” tej herezji342.
Również zdaniem Stanisława Witkowskiego pod postacią Jezabel należy
widzieć sektę nikolaitów343. Była ona krzewicielką pogańskich praktyk w Tiatyrze i przywódczynią tej grupy. Terminy „nauczać” i „zwodzić” (Ap 2, 20)
oznaczają błędną naukę, która szerzyła się wśród uczniów Jezusa. Kobieta
ta była mocno przekonana o tym, iż sam szatan dał jej moc poznania dobra
i zła344. Błąd wspólnoty polegał na tolerancji zgubnej nauki, skrytej pod symbolicznym imieniem Jezabel345. „Ale mam przeciw tobie to …” (Ap 2, 20) jest
to oskarżenie, przeciw tym, którzy przyjmują poglądy nikolaitów346.
Na działalność tej sekty w mieście wskazuje wyrażenie „głębiny szatana”
(Ap 2, 24)347. Nikolaici uważali się za ludzi, którzy poznali „głębokości Boga”.
Św. Jan w sformułowaniu „głębiny szatana” pokazuje, że sprawa wygląda
zupełnie odwrotnie. Heretycy ci wcale nie znali Boga, a nawet współdziałali z diabłem348. Jan zastąpił wyraz „Bóg” terminem „szatan”. Wskazał na
całkowite przeciwieństwo „głębin Boga” (1 Kor 2, 10) i „głębin szatana” (Ap
2, 24). „Głębiny szatana” (Ap 2, 24) to bardzo częste sformułowanie w nauczaniu nikolaitów, oznaczające zatarcie różnic chrześcijaństwa z pogaństwem349.
Dążyli oni przecież do synkretyzmu religijnego350.
Nikolaici działali także w pobliskim Pergamonie. Wskazują na to terminy
„rozpusta” i „nierząd” (Ap 2, 21). Wyrazy te użyte zostały w listach do Kościoła w Pergamonie i Efezie, potępiając herezje nikolaitów. Mogli oni jednak
różnić się od tych, którzy działali w Efezie (Ap 2, 6) czy Pergamonie (Ap
2, 15). Całkiem możliwe, że działali charytatywnie, miłowali się i określali
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Por. A. Sikora, Zagrożenia jedności Kościoła według Apokalipsy…, dz. cyt., s. 149.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 247.
Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 47.
Dzieje Apostolskie oraz Listy i Apokalipsa: o początkach Kościoła, Paris 1982, s. 397.
Por. A. Jankowski, Aktualność apokaliptycznych listów…, dz. cyt., s. 271.
Por. R. Bartnicki, M. Czajkowski, Ewangelia św. Jana…, dz. cyt., s. 180.
Por. R. Schnackenburg, Nauka moralna Nowego Testamentu…, dz. cyt., s. 61.
Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 52.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 246.
Por. A. Jankowski, Aktualność apokaliptycznych listów…, dz. cyt., s. 269.
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się wierzącymi. Niewykluczone też, że za takie wzniosłe dzieła i dobre czyny
szanowano ich i akceptowano351.
Również prężnie działające związki zawodowe sprzyjały nikolaitom. Według Aleksandra Fica spora ilość stowarzyszeń broniących interesów kupców
i rzemieślników przyczyniła się do szerzenia w mieście nikolaizmu352.
Błąd Jezabel polegał na krzewieniu wśród wiernych gnozy. Według Rudolfa Schnackenburga wskazuje na to użyte w liście wyrażenie „nie poznali
głębin szatana” (Ap 2, 24)353. Michał Bednarz dodaje, że pod tym pojęciem
kryją się praktyki magiczne, tj. noszenie amuletów czy talizmanów. Dlatego
autor listu nakazuje odciąć się od złych nauk i praktyk354. „Głębiny szatana”
(Ap 2, 24) oznaczają poznanie ukrytej prawdy. Tak sądzili nikolaici — heretycy powiązani z gnostycyzmem. Gnostycy uważali się za ludzi, którzy poznali dobro i zło wraz z całą tajemną wiedzą. Takie tajemne poznanie mogła
posiadać niewiasta Jezabel355.
Co gorsza, samozwańcza prorokini jest zdolna do łączenia chrześcijaństwa
z pogańskimi kultami i wyznaniami356. Autor listu podkreśla, iż nie wolno
tolerować zła. Można zauważyć małe zainteresowanie dobrem całej wspólnoty, gdyż nikt nie występuje, by wykorzenić błąd357. Często mógł wśród
ochrzczonych zachodzić konflikt sumienia. Dotyczył on tego, czy iść na ucztę
ku czci boga jakiegoś cechu, czy nie. Z powodu nie uczestniczenia w życiu
społecznym miasta chrześcijanie narażali się na utratę majątków. Wobec tego
Jezabel nakłaniała do pójścia na uczty358. Czyny wierzących stoją w opozycji
do czynów Jezabel (Ap 2, 20)359. Dlatego kompromis z pogaństwem jest wyparciem się Boga360. Największym zagrożeniem dla tego Kościoła był synkretyzm religijny361.
Zło symbolicznie zostało oddane w liście przez działalność niewiasty Jezabel, która uznaje libertynizm, nakłaniając do udziału w ucztach wiążących się
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W.M. Ramsay, The Letters to the Seven Churches of Asia…, dz. cyt.
Por. A. Fic, Z podróży do siedmiu Kościołów Azji…, dz. cyt., s. 31.
Por. R. Schnackenburg, Nauka moralna Nowego Testamentu…, s. 343.
Por. M. Bednarz, Pisma św. Jana…, dz. cyt., s. 31.
Por. A. Sikora, Zagrożenia jedności Kościoła według Apokalipsy…, s. 156.
Por. E. Dąbrowski, Podręczna encyklopedia biblijna…, dz. cyt., s. 650.
Por. A. Jankowski, Aktualność apokaliptycznych listów…, dz. cyt., s. 271.
Por. B. Giemza, Rachunek sumienia Kościołów w świetle Apokalipsy, Kraków 2010,
s. 132.
359 Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 54.
360 Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana…, dz. cyt., s. 321.
361 Por. B. Giemza, Rachunek sumienia Kościołów w świetle Apokalipsy…, dz. cyt., s. 57.
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z nierządem362. Według Talmudu biblijna Jezabel nakazała tatuować rysunki
nagich kobiet, aby pobudzać mężczyzn do walki363. Toteż symboliczny termin
Jezabel, być może skrywa w sobie aluzję do rozwiązłości panującej w tiatyrskiej wspólnocie364. Bronią szatana kuszącego tamtych ochrzczonych stało
się seksualne zepsucie ludzi365. Termin „zwodzić” (Ap 2, 20) zdaniem Pierre
Prigenta oznacza zgubne działanie szatana366. Całkiem możliwe, iż określenie „głębiny szatana” (Ap 2, 24) wskazuje na „przyzwolenie ciału na nurzanie
się w grzechu”367. Może więc chodzić o seksualną rozpustę. Ludzie należący
do cechów handlowych w mieście uczestniczyli w kulcie bogini Tyminy. W tej
świątyni uprawiano nierząd z prostytutkami368.
Pod terminem „zwodzić” (Ap 2, 20) trzeba widzieć skłanianie do bałwochwalstwa369. William Barclay dodaje, iż pseudoprorokini nakłaniała do spożywania mięsa składanego bożkom w ofierze370. Jezabel wzywała do idolatrii
(Ap 2, 20)371. W ten sposób namawiała ochrzczonych do niewierności Jezusowi Chrystusowi. Cudzołóstwo polega więc na sprzyjaniu synkretyzmowi
religijnemu i odwodzeniu chrześcijan od wiary w Boga372. Zatem nie można
rozumieć go literalnie, ponieważ trudno sądzić, iż takie czyny były akceptowane przez wspólnotę Kościoła. Dlatego Roman Tkacz wskazuje, iż w Apokalipsie prawie zawsze złożenia ze słowem πορνεία trzeba odczytywać jako
metafory. Πορνεία „rozpusta”, „rozwiązłość”, oznaczać ma ugody moralne
i religijne z pogańskimi zwyczajami373. „Ci, co z nią cudzołożą” (Ap 2, 22)
to wszyscy, którzy popełniają grzech bałwochwalstwa, spożywając pokarmy
przeznaczone bożkom w ofierze374. Dlatego autor Apokalipsy ma na myśli
nie tylko Jezabel oraz jej uczniów, lecz wszystkich wierzących, którzy w ten
sposób grzeszą.
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Por. S. Haręzga, Kościół z Ducha Świętego…, dz. cyt., s. 87.
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Autor przestrzega wierzących przed synkretyzmem, potępiając go. Szerzył
się on szczególnie podczas uroczystości różnych związków zawodowych375.
Również laicyzacja i materializm stawały się istotnymi problemami wierzących w mieście376. Jezabel likwidowała trudności, idąc na ustępstwa ze światem pogańskim. Wobec tego Jezus wskazuje, iż błędem jest łączenie praktyk
pogańskich z wymaganiami Ewangelii377.
Również prześladowania cesarzy miały na celu odwieść chrześcijan od
wiary w Jezusa Chrystusa. Lecz istniał też inny cel. Represje bowiem na nowo
miały nakłonić chrześcijan do oddawania przez nich kultu bożkom, uprawiania nierządu i rozpusty378.
W liście do Kościoła w Tiatyrze uderza wezwanie do nawrócenia: „Dałem
jej czas, aby się mogła nawrócić” (Ap 2, 21). Rudolf Schnackenburg dostrzega
w nim nakaz, aby odstąpić od składania bożkom ofiar, od rozpusty i słuchania
nauki nikolaitów. Motywem do zmiany postępowania powinno być oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa na świat379. Przed karą Jezus mówi
o nawróceniu. Bóg czeka na opamiętanie się grzeszników. Ukazuje to wielkie miłosierdzie Boga, który też czekał i dał Jezabel — nauczycielce błędów,
czas na nawrócenie. Chrystus „przenika nerki i serca” (Ap 2, 23), dogłębnie
znając człowieka, wraz z jego uczuciami i myślami. Pozwala Mu to sądzić go
sprawiedliwie380.
Pseudoprorokini miała szansę do nawrócenia, lecz jej nie wykorzystała.
Bóg dał jej czas i czekał na zmianę jej postępowania. Ona jednak nie uznała
błędu i nie nawróciła się. Roman Tkacz podje, że możliwe jest, by Jan lub
któryś z jego uczniów ostrzegł Jezabel. Uważa on, iż tak samo ostrzeżenie
to rozumieli pozostali chrześcijanie. Czasownik „odwracać się” (Ap 2, 21)
pięć razy użyto w Apokalipsie. Oznacza odchodzenie od czegoś przyjętego, odwrót381. Bóg pozostawia czas na przemianę serc i umysłów także tym,
którzy „dali się uwieść” błędnej doktrynie382. Kary i wyrzuty skierowane do
wierzących związane są z pasterskim upomnieniem i zachętą („To co masz
zatrzymaj” Ap 2, 24–25)383.
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Por. tamże, s. 233.
Por. A. Tronina, Apokalipsa orędzie nadziei…, dz. cyt., s. 122.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 43.
Por. F. Gryglewicz, Teologia Nowego Testamentu…, dz. cyt., s. 158.
Por. R. Schnackenburg, Nauka moralna Nowego Testamentu…, dz. cyt., s. 344.
Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 108.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 239.
Por. R. Rubinkiewicz, Nawrócenie i pokuta…, dz. cyt., s. 152.
Por. R. Bartnicki, M. Czajkowski, Ewangelia św. Jana…, dz. cyt., s. 181.
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Chociaż tylko nieliczni uznają tę błędną naukę, ich grzech dotyka całej
wspólnoty384. Jeśli poplecznicy Jezabel się nie opamiętają, spotka ich kara (Ap
2, 22). Zostaną osadzeni przez Chrystusa znającego ich grzechy385.
Osąd wspólnoty dokonywany jest na podstawie jej dobrych i złych czynów.
Bóg wzywa do poprawy, nawrócenia oraz do wytrwania w dobrym. Wspólnota powinna przyjąć zarzuty Chrystusa, a dzięki nawróceniu pogłębić swą
wiarę386. W centrum orędzia Bożego stoi oczyszczenie i nawrócenie.
Chrystus za grzechy zwodzenia Jego sług grozi Jezabel śmiercią. Sformułowanie: „Oto rzucam ją na łoże boleści” (Ap 2, 22) zapowiada wielkie cierpienie,
jakie już teraz przeżywa Jezabel387. Zdanie „rzucam ją na łoże boleści” (Ap
2, 22) „to hebrajski idiom oznaczający, że ktoś położył się do łóżka z powodu
choroby, czyli wyrażenie to oznacza ukaranie kogoś różnymi chorobami”388.
Według Piotra Ostańskiego chodzi właśnie o ciężką chorobę389. Jest to proroctwo mówiące, że Jezabel nie zwycięży, gdyż zostanie dotknięta chorobą390.
Roman Tkacz uważa, iż jest to groźba chorób, udręk oraz śmierci391. „Łoże
boleści” (Ap 2, 22) oznacza, że będzie ona cierpieć za swój grzech, który znany
jest Chrystusowi392. Zostanie publicznie ukarana za to, że chciała tak jak Bóg
narzucać, co wolno, a czego nie wolno wierzącym393.
Chrystus daje przestrogę dla tych, którzy przyjmują jej naukę. Jest nią
kara Boża na wzór tej, która dotknęła „dzieci Jezabel” (por. 1 Krl 21, 21; 2
Krl 10, 7)394. Na wszystkich, którzy trwają w jej nauce Pan „sprowadzi wielki ucisk” (Ap 2, 22). Spotka ich podobny los, co pseudoprorokinię. Rudolf
Schnackenburg zaznacza, że „śmierć jej dzieci”(Ap 2, 23) nie należy rozumieć, jako Bożego przekleństwa i potępienia, lecz jako nieokreśloną zarazę395.
Kara wymierzona dla jej uczniów, będzie przypominała tę, która spotkała
dzieci Jezabel (1 Krl 21, 21; 2 Krl 10, 7). Roman Tkacz wymienia dwie grupy
ludzi: cudzołożących z Jezabel (na nich Bóg „ześle wielki ucisk”, por. Ap 2, 22)
384
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Por. R. Rubinkiewicz, Nawrócenie i pokuta…, dz. cyt., s. 152.
Por. S. Haręzga, Kościół z Ducha Świętego…, dz. cyt., s. 88.
Por. S. Haręzga, Błogosławieństwa Apokalipsy…, dz. cyt., s. 33.
Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 49.
R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 240.
Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa…, s. 107.
W.M. Ramsay, The Letters to the Seven Churches of Asia…, dz. cyt.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 240.
Por. A. Tronina, Apokalipsa orędzie nadziei…, dz. cyt., s. 124.
Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana…, dz. cyt., s. 320.
Por. A. Sikora, Zagrożenia jedności Kościoła według Apokalipsy…, dz. cyt., s. 155.
Por. R. Schnackenburg, Nauka moralna Nowego Testamentu…, dz. cyt., s. 344.
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oraz dzieci Jezabel (czyli jej uczniów, których Pan „porazi śmiercią”, por. Ap
2, 23)396. Łoże boleści dla dzieci Jezabel stanie się łożem śmierci. „Jezabel i jej
potomstwo (zwolennicy) […] położą się nie na rozkosznym łożu pogańskiego ucztowania, lecz na łożu boleści choroby, która wkrótce przekształci się
w śmiertelną niemoc, jeśli się nie nawrócą”397. Tak wielka kara ma być przestrogą dla innych Kościołów (Ap 2, 23).
Chrystus zna wnętrze człowieka, nie ocenia go tylko zewnętrznie, gdyż
„przenika nerki i serca” (Ap 2, 23). Tylko Bóg może badać „nerki i serce”. Nerki
symbolizują uczucia, emocje i myśli. Natomiast serce to „wewnętrzne centrum osoby ludzkiej”398. Wyrażenie to nawiązuje do Księgi Jeremiasza: „Ja,
Pan, badam serce i doświadczam nerki” (Jr 17, 10). Jezus tak jak Jahwe jest
wszechwiedzący399. Dzięki temu bada dobre i złe czyny. Na ich podstawie
odda człowiekowi sprawiedliwą odpłatę, odpowiednią do jego postępowania400. Sąd nad Kościołem w Tiatyrze ma być przestrogą dla pozostałych
wspólnot401.
„Dam każdemu z was według waszych czynów” (Ap 2, 23) jest to znane
przysłowie, odnoszące się do sprawiedliwej zapłaty. Wyrażenie to można też
interpretować jako sąd (również ostateczny). Znając wszelkie ludzkie tajemnice Bóg odda każdemu człowiekowi to, co się mu słusznie należy.

396 J.P.W. Sweet uważa, iż cudzołożący to ludzie niezbyt zaangażowani w naukę Jezabel
(w przeciwieństwie do jej dzieci — prawdziwych popleczników jej błędnej doktryny). Z kolei zupełnie inaczej sprawę tę stawia R.C. Trench. Cudzołożących z Jezabel
wskazuje jako aktywnie działających jej zwolenników, w przeciwieństwie do zwolenników niezbyt pochłoniętych jej nauką; por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 241.
397 R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 242.
398 S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 50.
399 Teksty ze Starego Testamentu: 1 Krl 8, 39; 1 Krn 28, 9; Ps 44, 21; Mdr 7, 1 oraz z Nowego Testamentu: Mt 6, 4; Dz 1, 24; Rz 2, 16.
400 Por. R. Schnackenburg, Nauka moralna Nowego Testamentu…, dz. cyt., s. 342.
401 F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 81.
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. . Wezwanie do wytrwałości (Ap ,

– )

Tekst
GNT ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις, ὅσοι οὐκ ἔχουσιν τὴν διδαχὴν
ταύτην, οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα τοῦ σατανᾶ ὡς λέγουσιν· οὐ βάλλω ἐφ᾽
ὑμᾶς ἄλλο βάρος, πλὴν ὃ ἔχετε κρατήσατε ἄχρι[ς] οὗ ἂν ἥξω.
BTP Wam zaś, pozostałym w Tiatyrze, mówię, wszystkim, co tej nauki nie mają,
tym, co — jak mówią — nie poznali „głębin szatana”: nie nakładam na was
nowego brzemienia, to jednak, co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę.

Znaczenie terminów
λοιπός, ή, όν — pozostały, inny, nadal jeszcze402
ὅσος, η, ον — tak wielki jak, tak daleko jak, jak wiele, jak dużo, ktokolwiek403
ὅστις, ἥτις ὅ τι — ktokolwiek, cokolwiek404
βαθύς, εῖα, ύ — głębokość, wysokość, głębokie, skrajne ubóstwo, głębia
spraw Bożych405
βάρος, ους, τό — obciążenie, ciężar, brzemię406
πλήν — prócz, oprócz, ponadto, poza tym, jednak, niemniej jednak407
κρατέω — władać, rządzić, mieć moc, być mocnym, objąć w posiadanie,
trzymać408
ἄχρι, ἄχρις — całkiem, zupełnie, aż, do, dopóki409
ἥκω — nadchodzić, przyjść, przybyć, być obecnym, stać się zwolennikiem410
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Abramowiczówna, t. 3, s. 47n.; Popowski, s. 370; Strong, s. 473n.
Abramowiczówna, t. 3, s. 327n.; Popowski, s. 441; Strong, s. 561.
Abramowiczówna, t. 3, s. 329n.; Popowski, s. 441n.; Strong, s. .562
Abramowiczówna, t. 1, s. 408; Popowski, s. 89; Strong, s. 130n.
Abramowiczówna, t. 1, s. 415; Popowski, s. 92; Strong, s. 134.
Abramowiczówna, t. 3, s. 556; Popowski, s. 499; Strong, s. 626.
Abramowiczówna, t. 2, s. 709; Popowski, s. 347; Strong, s. 447.
Abramowiczówna, t. 1, s. 402; Popowski, s. 88; Strong, s. 129.
Abramowiczówna, t. 2, s. 416; Popowski, s. 260; Strong, s. 341.
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Egzegeza
„Wam zaś” (Ap 2, 24; 2 os. l. mn.) jest zwrotem do wierzących, którzy nie przyjęli nauki prorokini411. Greckie sformułowanie „jak powiadają” (Ap 2, 24), odnosi się do słów „nie poznali głębin szatana” (Ap 2, 24). Wyrażenie to musieli
świetnie rozumieć odbiorcy listu. Zdanie „nie nakładam na was nowego (innego) ciężaru” (Ap 2, 24) nawiązuje do dekretu apostolskiego znanego z Dziejów Apostolskich (Dz 15, 18)412. Zwrot „co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę”
(Ap 2, 25; 2 os. l. mn.) również wskazuje na wszystkich wierzących w Tiatyrze,
choć list zaadresowany został „Aniołowi Kościoła” (Ap 2, 18; 2 os. l. poj.)413.
Ochrzczeni sprzeciwiający się nauczaniu Jezabel, mają trwać przy „tym
co już mają” (Ap 2, 25), czyli w wierze, miłości, posłudze i wytrwałości414.
Z tych słów wynika, iż Kościół nie odstąpił od pierwotnej miłości. Chrześcijańskie czyny zawsze noszą w sobie jakiś trud. Wiara, wytrwałość, miłość
i służba pociągają za sobą cierpienia i wyrzeczenia415. Chrystus nie obciąża
chrześcijan w Tiatyrze żadnymi nowymi obowiązkami, poza tymi, których
już przestrzegają416. Tych, którzy nie przyjmują błędnej nauki, Jezus wzywa
do wytrwania w zdrowej doktrynie Kościoła417.

. . Obietnica dana zwycięzcy (Ap ,

– )

Tekst
GNT Καὶ ὁ νικῶν καὶ ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου, δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ
τῶν ἐθνῶν καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ
συντρίβεται, ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ πατρός μου, καὶ δώσω αὐτῷ τὸν
ἀστέρα τὸν πρωϊνόν.
BTP A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami, a rózgą żelazną będzie ich pasł: jak naczynie gliniane będą rozbici — jak
i Ja to wziąłem od mojego Ojca — i dam mu gwiazdę poranną.

411 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 245.
412 Ap 2, 20 oraz Dz 15, 29 potępiają nierząd seksualny i jedzenie mięsa składanego bożkom w ofierze.
413 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 249.
414 Por. J. Kim, Seven Churches in Asia Minor…, dz. cyt., s. 110.
415 Por. S. Haręzga, Błogosławieństwa Apokalipsy…, dz. cyt., s. 121.
416 Por. S. Markowski, Ziemia apostołów Piotra i Pawła…, dz. cyt., s. 31.
417 Por. S. Haręzga, Kościół z Ducha Świętego…, dz. cyt., s. 90.
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Znaczenie terminów
νικάω — zdobyć, podbić, odnieść zwycięstwo, wyjść zwycięsko418
τηρέω — starannie się zajmować, opiekować się, strzec, zachowywać, przestrzegać419
τέλος, ους, τό — koniec, zakończenie, kres, finał, rezultat, cel, zamysł420
ἔργον, ου, τό — interes, praca zarobkowa, czyn, akt, dzieło421
ἐξουσία, ας, ἡ — władza wyboru, siły fizyczne i umysłowe, władza, siła422
ἔθνος, ους, τό — grupa, plemię, naród, lud, poganie, nie-Żydzi423
ποιμαίνω — karmić, paść stado, hodować owce, władać, rządzić, pielęgnować ciało, zaspokajać potrzeby duszy424
ῥάβδος, ου, ἡ — kij, laska, różdżka, gałąź, rózga, kostur, berło królewskie425
σιδηροῦς, ᾶ, οῦν — żelazny426
σκεῦος, ους, τό — naczynie, przyrząd, wyposażenie kuchni, przenośnie:
człowiek wartościowy, wybrane narzędzie427
κεραμικός, ή, όν — ceramiczny, garncarski, z gliny, gliniany428
συντρίβω — łamać, rozbijać na kawałki, rozdeptać, potłuc, zmiażdżyć,
rzucić szatana pod stopy i zdeptać go429
λαμβάνω — wziąć, zabrać, przyjąć430
παρά — od, z, przy, obok431
πατήρ, πατρός, ὁ — ojciec, protoplasta, przodek płci męskiej, senior432
ἀστήρ, έρος, ὁ — gwiazda, planeta, meteor, płomień, światło433
πρωϊνός, ή, όν — poranny, ranny, wczesny434
418
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Abramowiczówna, t. 3, s. 209n.; Popowski, s. 410; Strong, s. 528.
Abramowiczówna, t. 4, s. 321; Popowski, s. 602; Strong, s. 767.
Abramowiczówna, t. 4, s. 301–303; Popowski, s. 599; Strong, s. 764.
Abramowiczówna, t. 2, s. 299; Popowski, s. 231n.; Strong, s. 306.
Abramowiczówna, t. 2, s. 187; Popowski, s. 208n.; Strong, s. 278.
Abramowiczówna, t. 2, s. 25n.; Popowski, s. 158; Strong, s. 223.
Abramowiczówna, t. 3, s. 571; Popowski, s. 510; Strong, s. 632.
Abramowiczówna, t. 4, s. 5; Popowski, s. 543; Strong, s. 676n.
Abramowiczówna, t. 4, s. 49; Popowski, s. 554; Strong, s. 697.
Abramowiczówna, t. 4, s. 61; Popowski, s. 557; Strong, s. 702.
Abramowiczówna, t. 2, s. 647; Popowski, s. 335; Strong, s. 426.
Abramowiczówna, t. 4, s. 238; Popowski, s. 587; Strong, s. 745.
Abramowiczówna, t. 3, s. 10n.; Popowski, s. 356n.; Strong, s. 460n.
Abramowiczówna, t. 3, s. 388–390; Popowski, s. 459–461; Strong, s. 578.
Abramowiczówna, t. 3, s. 455; Popowski, s. 474–478; Strong, s. 597n.
Abramowiczówna, t. 1, s. 352; Popowski, s. 79; Strong, s. 115.
Abramowiczówna, t. 3, s. 752; Popowski, s. 537; Strong, s. 668.
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Egzegeza
Kościół w Tiatyrze jest poddany ciężkiej próbie. Jeśli przetrwa pokusy synkretyzmu i zwycięży w walce ze złem, wydalając zło ze wspólnoty, otrzyma
nieporównywalnie więcej. Wierni za postawę wierności i stałości staną się
uczestnikami nagrody435. Będzie nią panowanie razem z Najwyższym nad
poganami (Ap 2, 26)436.
Interesująca jest obietnica mocy i siły, dana najsłabszemu miastu z „siódemki” występującej w listach Apokalipsy 2–3437. Przypomina ona o nagrodzie i szczęściu, które otrzyma zwycięzca. Jej słowa wzywają do walki
z szatanem na ziemi438. Bóg obiecuje sprawiedliwą zapłatę za cierpienie i wyrzeczenia wierzących439.
Ap 2, 26–27 cytuje proroctwo Ps 2, 8–9. Psalm ten zawiera obietnicę dla
króla Dawida. Głosi ona, że jego potomek będzie władcą nad wszystkimi narodami. Chrystus jest wypełnieniem tego proroctwa. Rózga żelazna (Ps 2, 9)
oznacza królewskie panowanie. Berło przedstawia sprawiedliwość władcy.
Dodatkowo rózga żelazna symbolizuje moc władcy, który zetrze każdy bunt.
Chrystus obiecuje uczestnictwo wierzącym chrześcijanom we władaniu nad
ludami. Te wersety skrywają jeszcze jedną prawdę: mianowicie potęga Jezusa
Chrystusa nieporównywalnie przewyższa ziemską władzę cesarza440. Obietnica dotyczy władzy o wiele potężniejszej, niż panowanie Imperium Rzymskiego nad światem441. Laska żelazna (Ap 2, 27) to godność władzy Mesjasza
nad światem. I tą władzą w Królestwie Niebieskim Chrystus pragnie podzielić
się z wiernymi chrześcijanami, którzy nie przyjmą błędnych nauk442. Zdaniem Aleksandra Fica Chrystus daje ją tym, którzy stawiają czoło nikolaickim
poglądom (Ap 2, 26–28)443.
Obietnicę „panowania nad poganami” (Ap 2, 26) Pierre Prigent odnosi
do ówczesnej rzeczywistości. Chrystus Zmartwychwstały jest już zwycięzcą444. Dlatego też wskazuje on, że wierzący w Niego już teraz są zwycięzcami
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Por. R. Bartnicki, M. Czajkowski, Ewangelia św. Jana…, dz. cyt., s. 222.
Por. S. Łach, M. Filipiak, Królestwo Boże w Piśmie Świętym…, dz. cyt., s. 204.
W.M. Ramsay, The Letters to the Seven Churches of Asia…, dz. cyt.
Por. R. Schnackenburg, Nauka moralna Nowego Testamentu…, dz. cyt., s. 344.
Por. C.S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy…, dz. cyt., s. 590.
Por. tamże, s. 598.
W.M. Ramsay, The Letters to the Seven Churches of Asia…, dz. cyt.
Por. M. Bednarz, Pisma św. Jana…, dz. cyt., s. 31.
Por. A. Fic, Z podróży do siedmiu Kościołów Azji…, dz. cyt., s. 32.
Por. F. Sieg, Omoios hyios anthropou…, dz. cyt., s. 160.
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i królują wraz z Nim na ziemi445. Stanisław Witkowski jest zdania, że obietnica w liście do Kościoła w Tiatyrze dotyczy uczestnictwa we władaniu Jezusa
nad światem446. Jezus otrzymał tę władzę od Ojca (Ap 2, 28), dzięki czemu,
teraz i On może podzielić się ze zwycięzcą swym władaniem nad ludami447.
Franciszek Sieg twierdzi, iż obietnica władzy jest przeznaczona nie dla
wspólnoty, lecz konkretnej osoby448. Według Romana Tkacza grecki zaimek
αὐτῷ „jemu” — dotyczy kobiet i mężczyzn. W tekście jest mowa o zwycięzcy i ludziach, którzy będą „strzec czynów moich (Chrystusa) do końca” (Ap
2, 26). Toteż Roman Tkacz dodaje, iż z pewnością wyrażenie to należy odnieść do wszystkich ludzi449. E. Schick twierdzi, że otrzyma nagrodę „biskup
i każdy członek tej wspólnoty, który nie szuka kompromisu z pogańskim,
wrogim Chrystusowi otoczeniem, lecz jednoznacznie i mężnie stoi po stronie
Chrystusa”450.
Chrystus obiecuje władzę nad poganami tym, którzy stanowczo bronią i zachowują Jego naukę451. „Dam mu władzę nad poganami” (Ap 2, 26),
to obietnica panowania w królestwie mesjańskim. Jednak jej warunkiem jest
wytrwanie do końca”452.
Słowa „aż przyjdę” (Ap 2, 25) mogą oznaczać paruzję, jak również przyjście
Chrystusa w momencie agonii wiernego453. Ap 2, 26–27 dotyczy ziemskiego
życia, natomiast Ap 2, 28–29 wieczności. Same zaś nagrody dla zwycięzcy
odnoszą się do obecnej rzeczywistości. Terminy „gwiazda poranna” i „władza
nad poganami” (Ap 2, 28 oraz Ap 2, 26) wskazują na teraźniejszość, ponieważ
w królestwie niebieskim będzie trwał pokój454.
Sformułowanie „naczynie gliniane” (Ap 2, 27) być może jest aluzją do rzemiosła i znanego w mieście cechu garncarzy455. Na glinianych naczyniach
zapisywano też nazwy przeciwników kraju. Nowy panujący podczas objęcia
władzy rozbijał je na znak triumfu nad nimi456. Zło zostanie zniszczone tak
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Por. P. Prigent, Spojrzenie na Apokalipsę…, dz. cyt., s. 72.
Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 54.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 255.
Por. F. Sieg, Niewiasta i Syn w Apokalipsie św. Jana…, dz. cyt., s. 186.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 261.
A. Pławiak, Model Pasterza w Apokalipsie..., dz. cyt., s. 128.
F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 81.
R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 250.
Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 109.
Por. A. Jankowski, Jam jest Alfa i Omega…, dz. cyt., s. 152.
Por. E. Dąbrowski, Podręczna encyklopedia biblijna…, dz. cyt., s. 649.
Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 54.

List do Kościoła w Tiatyrze (Ap 2, 18–29)

209

łatwo, jak kruszy się „naczynie gliniane” (Ap 2, 27). Zwycięzca według Franciszka Siega będzie narzędziem w ręku Chrystusa457. Toteż pomoże pokonać
szatana i zło458.
Wierni otrzymali obietnicę „gwiazdy porannej” (Ap 2, 28), czyli „mocy
i obecności Jezusa Chrystusa”459. Gwiazda ta zapowiadała świt. Ta metafora
przedstawia nastanie światłości dnia, po nocy ciemności460. Tym wyrażeniem
określani byli też wielcy ludzie. „Gwiazdę poranną” (Ap 2, 28) Everett C. Blake
i Anna G. Edmons rozumieją, jako obietnicę nieśmiertelności461. Symbolizować może ona też „początek życia” i wieczność462.
Craig S. Keener podkreśla, iż obietnica gwiazdy porannej „oznacza uczestnictwo w panowaniu Chrystusa nad stworzeniem” (Ap 2, 26–27)463. William
Barclay z kolei podaje cztery interpretacje rozumienia „gwiazdy porannej”
(Ap 2, 28). Być może obietnica otrzymania gwiazdy jest dobrą nowiną dla
chrześcijan o życiu wiecznym. Możliwe, że oznacza zwycięstwo nad szatanem
i złem. William Barclay nie wyklucza także, iż pod tym symbolem kryje się
chwała sprawiedliwych w niebie. Jednak wybiera czwartą interpretację. To
sam Chrystus jest „gwiazdą poranną” (Ap 22, 16). Za wytrwałość i wierność
chrześcijan On sam będzie dla nich największą nagrodą464. „Gwiazda poranna” (Ap 2, 28) to udział w życiu i chwale Jezusa Chrystusa465. Poza tym Jezus
Chrystus stosuje do siebie to wyrażenie w Ap 22, 16. Według Piotra Ostańskiego wieczna więź z Chrystusem stanowi największą nagrodę dla człowieka466.
„Majestat Jego Boskiej władzy jest „gwiazdą poranną” — zapowiedzią i światłem przewodnim dla ludzi, którzy idą do Jego wiecznego królestwa (2 P 1, 11),
dopóki do nich nie „zaświta dzień” (2 P 1, 19) Jego chwalebnej paruzji zwycięzca otrzyma światło — gwiazdę poranną — Chrystusa. Dzięki temu będzie
w stanie prowadzić do zbawienia wierzących”467. Zwycięzca — wierny, nie
przyjmujący błędnych nauk — dostanie w darze życie wieczne z Bogiem468.
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F. Sieg, Niewiasta i Syn w Apokalipsie św. Jana…, dz. cyt., s. 187.
Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 109.
E. Dąbrowski, Podręczna encyklopedia biblijna…, dz. cyt., s. 650.
Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 55.
Por. E.C. Blake, A.G. Edmons, Biblical sites in Turkey…, dz. cyt., s. 133.
J. Kim, Seven Churches in Asia Minor…, dz. cyt., s. 112.
C.S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy…, dz. cyt., s. 598.
Por. W. Barclay, Objawienie św. Jana..., dz. cyt., s. 141.
Por. R. Bartnicki, M. Czajkowski, Ewangelia św. Jana…, dz. cyt., s. 186.
Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 109.
F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 82.
Por. R. Bartnicki, M. Czajkowski, Ewangelia św. Jana…, dz. cyt., s. 184.
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Obietnica „gwiazdy porannej” to metafora. Na pewno dotyczy ona jednej
gwiazdy. Tak musieli rozumieć to wyrażenie również adresaci listu. Gwiazda wraz z berłem są insygniami władzy Mesjasza (por. proroctwo Balaama
w Lb 24, 17). Ta metafora zawiera w sobie także ideę odrodzenia469. Niejako
z mroku nocy budzi się do życia nowy dzień. W starożytności Wenus określano gwiazdą poranną, gdyż zapowiadała dzień nastający po mroku nocy.
Otrzymanie „gwiazdy porannej” (Ap 2, 28), to udział w Jezusowej władzy
„zwycięzcy”470.
Obietnica zwycięzcy współgra z formułą prezentacji. Symbole mesjańskie
„oczy jak płomień ognia” (Ap 2, 18), „nogi podobne do drogocennego metalu”,
(Ap 2, 18) nawiązują do symboli przedstawionych w obietnicy „dam władzę”
(Ap 2, 26) i „otrzyma gwiazdę poranną” (Ap 2, 28). Chrystus na początku
listu przedstawia się jako Syn Boży. Natomiast obietnica zawiera uczestnictwo wraz z Nim we władzy mesjańskiej. Udział w królowaniu Syna Bożego,
uzależniony jest od postawy wierzącego471.

. . Zachęta do słuchania Ducha (Ap ,

)

Tekst
GNT Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.
BTP Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.

Znaczenie terminów
ἔχω — mieć, posiadać, trzymać, móc, być w stanie472
οὖς, ὠτός, τό — ucho, w przenośni: zdolność rozumienia473
ἀκούω — słyszeć, usłyszeć, słuchać, wysłuchać, przesłuchać, poznawać
przez słuch, dowiadywać się474
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Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 260.
Por. tamże, s. 257.
Por. F. Sieg, Omoios hyios anthropou…, dz. cyt., s. 91.
Abramowiczówna, t. 2, s. 391n; Popowski, s. 249n; Strong, s. 330n.
Abramowiczówna, t. 3, s. 344; Popowski, s. 449; Strong, s. 565.
Abramowiczówna, t. 1, s. 72; Popowski, s. 18n; Strong, s. 30.
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πνεῦμα, ατος, τό — podmuch, powiew, wiatr, dech, tchnienie życia, natchnienie, duch, dusza475
λέγω — zbierać, wybierać, policzyć, mówić, nazwać, myśleć, przemawiać,
wygłosić, chwalić476
ἐκκλησία, ας, ἡ — zebranie, zgromadzenie, Kościół477

Egzegeza
W wielu miejscach Pisma Świętego występują zachęty do słuchania i życia
zgodnego z wolą Bożą. Najbardziej znany przykład takiego wezwania zawarty
jest w Ewangelii według św. Łukasza. Chrystus nazywa błogosławionymi tych,
którzy słuchają słowa Bożego i żyją nim na co dzień (Łk 11, 28). Podobnie,
w liście do Kościoła w Tiatyrze, Jezus nakazuje słuchać słów skierowanych
do wspólnoty i postępować zgodnie z nimi. Ponadto, jak wskazuje Stanisław
Haręzga musi istnieć ścisła więź między słuchaniem i wprowadzaniem w życie Słowa Bożego478.
Stanisław Haręzga wyodrębnia w liście zachętę ogólną. Są nią słowa: „Kto
ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów” (Ap 2, 29). Znamy
wezwania do słuchania Jezusa w zawarte Ewangeliach (np. Mt 11, 15; Mk 4, 9;
Łk 8, 8). Tyle tylko, że tam występuje termin „uszy”, zaś w Apokalipsie wyraz
„ucho”479. Sformułowanie „mieć uszy” zgodnie z nauką Starego Testamentu
oznacza prawdziwą i pewną umiejętność rozumienia Bożego Słowa480. Ucho
to narząd, dzięki któremu człowiek zdobywa mądrość (por. Prz 2, 2; oraz
Prz 5, 13). Oprócz władzy słuchania, było ono siedliskiem świadomości i rozumu481.
Z kolei formułę „co mówi Duch do Kościołów” (Ap 2, 29), stosowano
w celu lepszego zrozumienia przesłania przez odbiorców. A zrozumie je ten,
„kto ma uszy” (Ap 2, 29). Dlatego konieczne jest otwarcie się na orędzie Ducha. Ważna jest też umiejętność poprawnego interpretowania482. Również
wyrażenie „niech posłyszy” (Ap 2, 29) pobudza do słuchania oraz działania
zgodnego z wezwaniem. Słowa Boga trzeba interpretować ściśle w Duchu Św.
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Abramowiczówna, t. 3, s. 563; Popowski, s. 502–506; Strong, s. 628n.
Abramowiczówna, t. 3, s. 18; Popowski, s. 359–365; Strong, s. 464.
Abramowiczówna, t. 2, s. 64n; Popowski, s. 183n; Strong, s. 239.
Por. S. Haręzga, Błogosławieństwa Apokalipsy…, dz. cyt., s. 34.
Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana…, dz. cyt., s. 192.
Por. S. Haręzga, Błogosławieństwa Apokalipsy…, dz. cyt., s. 33.
Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana…, dz. cyt., s. 194.
Por. S. Haręzga, Kościół z Ducha Świętego…, dz. cyt., s. 36.

212

Bowiem „tylko z Ducha i w Duchu przyjmuje się słowo Chrystusa”483. W tejże
zachęcie dla wierzących Stanisław Haręzga dopatruje się błogosławieństwa.
Jednak błogosławieństwo uzależnione jest od tego, czy wierzący będzie postępował zgodnie z nakazem zawartym w liście484. To konieczny warunek.
Tym, który mówi na początku listu jest Jezus, a na końcu Duch. Można dopatrywać się równości Jezusa i Ducha. Duch jest „głosem” przemawiającego
Jezusa, gdyż Jezus przemawia w osobie Ducha. Orędzie Kościoła przekazuje
Duch, ponieważ „słowa Ducha Świętego są tymi samymi, które wypowiada
Jezus do siedmiu wspólnot”485. Tekst listu podkreśla stałą obecność Ducha
Świętego w Kościele486.
W liście występuje tzw. wezwanie szczegółowe „co macie, zatrzymajcie,
aż przyjdę” (Ap 2, 25)487. Zdaniem Zbigniewa Gudzowskiego powyższa zachęta to swoista rada do wiernych Kościoła w Tiatyrze488. Jezus wzywa, by
wytrwali w tym „co mają” (Ap 2, 25). Oznacza to, aby byli wierni w miłości,
służbie i wytrwałości. Chrystus zwraca się do wiernych, by żyli według znanych im reguł. Chrześcijanie otrzymali depozyt wiary (1 Tm 6, 20). Zatem
powinni go strzec. Według Stanisława Haręzgi wskazują na to słowa „to co
macie, zatrzymajcie, aż przyjdę” (Ap 2, 25). Kto będzie „strzegł moich czynów
do końca” (Ap 2, 26), otrzyma nagrodę489. Koniec oznacza paruzję, jak również śmierć chrześcijanina. „Strzeżenie czynów Chrystusa” (Ap 2, 26), czyli
„miłości, wiary, posługi i wytrwałości” (Ap 2, 19), jest zarazem wezwaniem
do apostolstwa.
Dzięki opiece Ducha Kościół może się nieustannie ożywiać, nawracać
i słuchać Boga490. Zwycięstwo Boga nad całą rzeczywistością zła dokonało
się raz na zawsze w śmierci i w zmartwychwstaniu Chrystusa. Na tym tle
wezwanie: „Kto ma ucho, niech posłyszy, co mówi Duch do Kościołów” jest
zaproszeniem do czytania historii w nowy sposób, który można nazwać „według Ducha Świętego”, a który jest niczym innym, jak odczytaniem „tu i teraz”
Kościoła w świetle „logiki paschalnej”491.
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S. Haręzga, Błogosławieństwa Apokalipsy…, dz. cyt., s. 33.
Por. S. Haręzga, Błogosławieństwa Apokalipsy…, dz. cyt., s. 19.
D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana…, dz. cyt., s. 193.
Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana…, dz. cyt., s. 218.
Por. tamże, s. 86.
Por. Z. Gudzowski, Proroctwa biblijne…, dz. cyt., s. 221.
Por. S. Haręzga, Kościół z Ducha Świętego…, dz. cyt., s. 93.
Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana…, dz. cyt., s. 197.
D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana…, dz. cyt., s. 197.
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. Przesłanie teologiczne
List skierowany do Kościoła w Tiatyrze zajmuje pozycję centralną wśród listów tam zamieszczonych. Dlatego też przesłanie teologiczne osiąga swoiste
apogeum. Dotyczy ono zarówno prezentacji Chrystusa, jak eklezjologii oraz
eschatologii. Warto też z perspektywy Kościoła w Tiatyrze spojrzeć na ukazaną w tym fragmencie pneumatologię.

. . Przesłanie chrystologiczne
Autor listu przedstawia się jako Syn Boży. Jedynie w tym miejscu Apokalipsy tak został nazwany Jezus Chrystus. Zaprezentowano go z dużą ilością
atrybutów. Autoprezentacja autora listu jako Syn Boży wskazuje, że jest on
prawdziwym Bogiem i posiada boską władzę. Wśród jego atrybutów są oczy
upodobnione do płomienia ognia, co sugeruje możność poznania, osądzenia i oczyszczenia. Prezentowane atrybuty wskazują zatem na posiadane
kompetencje władzy i sądu492. Warto zauważyć, że atrybuty Syna Bożego są
podobne do własności przypisanych synowi człowieczemu z wizji wstępnej
(Ap 1, 14–15). Połączenie tych tekstów sprawia, że przesłanie staje się coraz
bardziej zrozumiałe. Gdy jeszcze odnajdziemy w obu tekstach aluzje do Ps 2
wówczas otrzymamy pełny obraz Syna Bożego. Jest On Królem władającym
w królestwie mesjańskim. Przywołanie tych myśli wskazuje, że już nadszedł
czas wypełniania się tego królestwa. Wejście do niego jest możliwe poprzez
doświadczenie sądu. W ten sposób zarówno chrystologia i eschatologia łączą
się ze sobą.
Oczy jak płomień ognia nie tylko nawiązują do możliwości wniknięcia
w głębię człowieka i osądzenia go, ale też ogień jest symbolem boskości i duchowej natury. Na przykład Eliasz został wzięty do nieba na ognistym rydwanie (por. 2 Krl 2, 11). Zesłanie Ducha Świętego też objawiło się przy pomocy
języków jakby z ognia (por. Dz 2). Można więc z tego wnioskować, że Chrystus może z mocą Bożą wnikać w ludzkie sprawy.
Moc Syna Bożego została podkreślona poprzez atrybut posiadanych nóg
z drogocennego metalu, jakim w Tiatyrze był brąz. Metal ten wypolerowany
przez rzemieślników przypominał swym kolorem kadzidło i bursztyn. Kadzidło zawsze kojarzyło się z oddawaniem czci Bogu. Stąd przywołanie tego
drogocennego metalu jest zaznaczeniem boskości Chrystusa.
492 Por. H. Langkammer, Główne tematy teologiczne Apokalipsy św. Jana, RTK, 31 (1984),
z. 1, s. 98.
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. . Przesłanie eklezjologiczne
W ostatniej Księdze Nowego Testamentu widać pedagogię Bożą. Stanisław
Łach i Marian Filipiak wskazują, iż adresaci listów nieustannie dojrzewają
i rozwijają się „między dwoma potęgami dobra i zła, Boga i szatana”493. Apokalipsa stanowi powolne przygotowanie wierzących przez Pana na dzień sądu
ostatecznego.
Chociaż autor listów adresował swe pisma do Kościołów z końca I wieku,
mógł być przekonany o tym, że jego dzieło odnosi się również do czasów
przyszłych. Zdarzenia opisane przez św. Jana można więc umieścić także
w obecnych realiach. Przecież i dziś następują prześladowania chrześcijan
ze strony państwa czy ugrupowań fundamentalistycznych, walka z herezjami
oraz rozprężeniem moralnym. W ten sposób, jak zauważa Michał Bednarz
Kościół XXI wieku może „odczytać w Apokalipsie swoją historię”494.
Znamienny jest dar czasu dany ludziom po to, aby mogli się nawrócić.
Boże miłosierdzie jest wielkie. Bóg wciąż czeka na nawrócenie człowieka. We
wspólnocie Kościoła w Tiatyrze byli ludzie grzeszni. Chrystus mógł ich od
razu unieszkodliwić, zabić, czy w inny sposób sprawić, aby nie mogli grzeszyć.
Jednak On pragnie, aby chrześcijanie oddawali mu cześć w pełnej wolności,
a nie ze strachu przed karą Bożą. Dlatego Kościołowi jest podarowany czas na
nawrócenie. Jest on jednak ograniczony. W pewnym momencie się skończy.
Wtedy już nie będzie możliwości zmiany swojego przegranego życia. Może
okazać się, że jest już za późno. Czas minął.
Ważnym wezwaniem do nawrócenia jest też czas boleści. Cierpienie zsyłane na człowieka nie od razu trzeba interpretować jako kara Boża. Najczęściej
cierpienie jest wynikiem własnego wyboru człowieka, który nie bacząc na
skutki wchodzi na drogę grzechu. Rzucenie Jezebel na łoże boleści, a także
tych, którzy z nią cudzołożą, jest bardzo jasnym ukazaniem jakie skutki przynosi grzech już w czasach doczesnych. Można odnieść tę prawdę do kwestii
chorób wenerycznych, czy znanego cywilizacji współczesnej nam wirusa HIV.
Czy taka choroba jest karą Bożą? Można i tak na to popatrzeć. Jednak wydaje
się bardziej właściwym spojrzenie inne. Choroby wywołane grzechem człowieka są skutkiem tego grzechu. Dla wszystkich ludzi wszechczasów jest to
bardzo jasne ostrzeżenie, że człowiek musi liczyć się z Bożym prawem, wpisanym w naturę stworzenia. W przeciwnym wypadku będzie musiał ponosić
gorzkie konsekwencje swoich złych wyborów.
493 Por. S. Łach, M. Filipiak, Królestwo Boże w Piśmie Świętym…, dz. cyt., s. 157–210.
494 Por. M. Bednarz, Pisma św. Jana…, dz. cyt., s. 239.
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Kościołowi w Tiatyrze Chrystus ukazuje, że życie według zasad Ewangelii
prowadzi do szczęścia. Nie chce on nakładać jakichś dodatkowych ciężarów
na wierzących. Wystarczy, że będą przestrzegać tego co zostało im przekazane przez apostołów i ich uczniów. Obowiązują ich zasady tak zwanego Soboru Jerozolimskiego. Oznaczało to powstrzymanie się od mięsa składanego
bożkom, od spożywania krwi i tego co uduszone. Nie musieli przyjmować
starotestamentalnego znaku obrzezania, ani też przestrzegać bardzo szczegółowych przepisów judaizmu. Jednak nie było łatwo odsunąć się od kultu
pogańskiego. Największy problem wiązał się z kultem imperialnym. Brak
udziału w tym kulcie był uważany jako znieważanie cezara, który przypisywał sobie atrybut boskości. Ten właśnie kult imperialny był najczęstszym
powodem krwawych prześladowań chrześcijan.
Powstrzymywanie się od spożywania ofiar składanych bożkom, wiązało
się z wielkim ubożeniem chrześcijan. Nie mogli oni przynależeć do cechów
rzemieślniczych. Każdy cech miał swoje bóstwo opiekuńcze i urządzał uroczyste obchody związane ze świętem patronalnym. Zwierzęta składane bóstwu w ofierze były na ogniu pieczone i w czasie biesiady ofiarnej spożywane
wraz z piciem dużej ilości wina. Dalszym etapem świętowania, zwłaszcza
w kulcie Dionizosa, Artemidy i innych bóstw były orgie seksualne. Skutkiem
takiego zachowania było gwałtowne rozprzestrzenianie się chorób wenerycznych. Do tej sytuacji nawiązują słowa o łożu boleści i śmierci dzieci (por. Ap
2, 22). Jedynym uchronieniem się przed tymi chorobami było odsunięcie się
od tego rodzaju praktyk kultu pogańskiego.

. . Pneumatologia
Proroctwa apokaliptyczne zdaniem Feliksa Gryglewicza nie wykazują określonych granic czasu czy miejsca495. Sformułowanie „co mówi Duch do Kościołów” (Ap 2, 29) — wspólne siedmiu listom — odnosi się do całego Kościoła
wszystkich czasów. Dla autora listów zawartych w Apokalipsie najważniejsze
jest ukazanie historii zabawienia496. Toteż przekaz tej Księgi nie dotyczy tylko
Kościoła z końca I wieku, lecz jest aktualny i żywy we wszystkich pokoleniach.
Duch Święty od dnia Pięćdziesiątnicy, kiedy zstąpił na zgromadzony
w Wieczerniku Kościół, wciąż jest obecny we wspólnocie wierzących w Chrystusa. Nie tylko mówił do Kościołów Apokalipsy ale przemawia przez całe
wieki do chrześcijan. W naszych czasach także posługuje się różnymi ludźmi
495 Por. F. Gryglewicz, Interpretacja Apokalipsy św. Jana…, dz. cyt., s. 354–355.
496 Por. H. Langkammer, Teologia Nowego Testamentu…, dz. cyt., s. 289.
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i różnymi formami orędzia. Z łatwością można wskazać na działanie Ducha
Świętego poprzez całą posługę św. Jana Pawła, czy jego następców. Duch Święty może przemawiać poprzez biskupów, kapłanów a także ludzi świeckich.
Istotnym zadaniem Kościoła jest wsłuchiwać się w ten głos Ducha Świętego,
który prowadzi do nawrócenia i przemiany życia.

. . Przesłanie eschatologiczne
Temat paruzji Chrystusa był bardzo ważny dla Kościoła pierwotnego. Listy
Apokalipsy komentują życie Kościoła z końca I wieku po Chr., w perspektywie ponownego przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. Trudne położenie
chrześcijan — prześladowania od rzymskich władz — mogło pobudzić do prognozowania na temat przyszłych dziejów świata. Zresztą Apokalipsa ma też
na celu ukazać opóźniający się czas tak wyczekiwanej paruzji.
Kościół w Tiatyrze poddany jest ciężkiej próbie. Polega ona na wielkiej
pokusie, aby ulec łatwemu życiu. O wiele łatwiej byłoby żyć chrześcijanom,
gdyby zgodzili się na synkretyzm religijny. Poganie z wielką radością przyjęli
by ich na religijne uczty, do współuczestniczenia w odprawianych misteriach.
Skoro jednak chrześcijanie pozostawali inni, wciąż byli wydawani na różnego rodzaju prześladowania i piętnowanie. Wobec wciąż trwającej próby potrzebowali umocnienia i zmiany patrzenia na kwestię powtórnego przyjścia
Chrystusa.
Wypowiedzi Jezusa zawarte w Ewangelii i innych księgach Nowego Testamentu, o rychłym Jego powrocie na ziemię, były w Kościele pierwotnym
bardzo dosłownie rozumiane (np. Mt 24, 3.27.39; 1 Kor 15, 23; 1 Tes 2, 19; 3, 13;
4, 15 itp). Spodziewano się, ze koniec świata nastąpi bardzo szybko. Dlatego też pod koniec I wieku, kiedy wciąż nie następował oczekiwany koniec
świata, zaczęły pojawiać się pierwsze zwątpienia i zniecierpliwienia. Trzeba
było zmienić nastawienie. Coraz bardziej uwidaczniało się, że jednak koniec
świata nie będzie taki natychmiastowy jak się to wydawało pierwszemu czy
drugiemu pokoleniu chrześcijan497.
Wobec ciągłego oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa, które
nie zostało zrealizowane, następowało rozluźnienie obyczajów. Dlatego we
wszystkich listach Apokalipsy występuje mocne wezwanie do nawrócenia i do
wierności. Zapowiadany wraz z powtórnym przyjściem Chrystusa sąd — zre497 Por. R. H. Hiers, Paruzja, [w:] P.J. Achtemeier, Encyklopedia biblijna, Warszawa 1999,
s. 898–900.
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alizuje się na pewno. Trzeba więc być wiernym do końca. Ten który pozostanie wiernym do końca w omawianym liście został nazwany „zwycięzcą”.
Zwycięzca otrzyma trzy dary: „władzę nad poganami”, „rózgę żelazną”
i „gwiazdę poranną”. Pierwszy z tych darów trzeba szerzej zinterpretować.
Termin użyty na określenie pogan, oznacza również ludzi, całe pokolenia,
plemiona. Tak więc ten, kto pozostaje wierny Jezusowi Chrystusowi do końca otrzymuje od niego udział w pełnej władzy rządzenia nad całym światem.
Nie łatwo jest wytrwać do końca. Trzeba bowiem zmierzyć się z szatanem,
który pod pozorem dobra, łatwiejszego życia, lepszej posady, wciąż próbuje
sprowadzić chrześcijan na manowce.
Wszystkie trzy dary, jakie są zaoferowane zwycięzcy oznaczają udział we
władzy rządzenia Jezusa Chrystusa nad światem. Władza nad poganami polega na prowadzeniu ludów do Chrystusa. Zwycięzca promieniuje swoją postawą tak mocno, że inni nawracają się i idą jego śladem. Ten zwycięzca bardzo
często był męczennikiem za wiarę. Jednak postawa męczenników, którzy nie
lękali się śmierci przez całe wieki istnienia Kościoła promieniuje. Tam gdzie
rozlewa się krew męczenników, tam zasiewa się nowy Kościół.
„Rózga żelazna” to atrybut mocnej władzy. Można ją porównać do władzy
pasterskiej w Kościele. W tekście Apokalipsy oznacza ona królewskie panowanie. Grecki termin ῥάβδος oznacza nie tylko rózgę, laskę pasterską, ale też
berło królewskie. Wyraźnie więc jest tu mowa o wszelkiego rodzaju władzy.
Władza ta będzie tak mocna jak twarde i wytrzymałe jest żelazo.
Wreszcie ostatni dar, jak to było wcześniej już ukazane oznacza udział
w życiu samego Jezusa Chrystusa. Ta metafora oznacza, że po nocy nadejdzie
nowy poranek, w którym zapanują nowe warunki życia. W ten sposób autor
określił początek nowego życia i wieczność.

Li do Kościoła w Sardes (Ap , – )
Piąty w kolejności list Apokalipsy został skierowany do Kościoła w Sardes.
Miasto to było położone w dolinie Hermesu. Oddalone o około 90 km na
wschód od Smyrny. Plemię Lidyjczyków przybyłe ze wschodu uczyniło z Sardes swoją stolicę. Wtedy właśnie było to bardzo bogate miasto. Szczycące się
swą zamożnością, posiadanym złotem, samowystarczające pod względem
żywności i pełne pychy z racji posiadanej twierdzy, która wydawała się nie
do zdobycia w tamtych czasach. Jednak Persowie potrafili twierdzę zdobyć.
Uczynili zeń stolicę perskich satrapów, którzy dalej dbali o rozwój miasta.
Nawet silne trzęsienie ziemi w 17 roku po Chrystusie nie zadecydowało o jego
upadku. Miasto zostało na nowo odbudowane.
Czym charakteryzowali się mieszkańcy tego miasta? Zdobycie miasta
przez persów doprowadziło do zakazu noszenia broni przez obywateli Sardes.
Jednak to nie sam zakaz noszenia broni wycisnął mocne piętno na jego mieszkańcach. Persowie doprowadzili do zgaszenia ducha. Sardyjczycy nie potrafili
już podnieść dumnie głowy i walczyć o swoją wolność. Zgaszenie ducha było
tak silne, że odnalazło swe odzwierciedlenie w tekście pisma skierowanym
do Kościoła. Może nawet sam biskup tego Kościoła charakteryzował się tym
zgaszeniem ducha. Dlatego też Chrystus napisał do niego mocne słowa: „masz
imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły” (Ap 3, 1).
Czy nie jest to czasem przestroga aktualna także na początku XXI wieku po
Chrystusie? Jakże łatwo zgasić ducha dzisiaj i zamknąć go tylko wokół spraw
doczesnych. Chrześcijanie są jednak powołani do życia wiecznego. Stąd ich
zadaniem jest wciąż dbać o życie duchowe. O wielkości człowieka świadczy
jego wnętrze. Wobec tego warto bliżej zapoznać się z historią tego miasta,
a zwłaszcza z warunkami w jakich żyli chrześcijanie, aby na tym tle podjąć
analizę pisma do nich skierowanego, a następnie wyciągnąć wnioski aktualne
również w naszych czasach.
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. Historia i archeologia Sardes
. . Dzieje i topografia miasta Sardes
Miasto Sardes jest jednym z najstarszych miast Azji Mniejszej. W Starożytności było stolicą Lidii. Do naszych czasów zachowały się tylko ruiny tej metropolii, które znajdują się obecnie w Turcji, na wschód od Izmiru, nieopodal
miasta Salichil. Sardes znajduje się u stóp góry Tmolus, tłumacząc na język
turecki Boz Dag1. Strategiczne położenie miasta pozwalało mu dominować
nad środkową częścią doliny Hermos, będącej ostatnim elementem perskiej
drogi królewskiej, prowadzącej z Persji do Azji Mniejszej2.
Wielka Encyklopedia PWN jest uboga w dane mówiące o usytuowaniu samego miasta i podaje, iż Sardeis położone jest na wschód od Izmiru, w obecnej Turcji nieopodal miasta Salihili, a więc nie ma sprzeczności z Britannicą
oraz z innymi autorami opisującymi topografię starożytnego Sardes3.
Ksiądz S. Gądecki podaje bardziej szczegółowe informacje na temat położenia Sardes. Mówi On o tym, że dziś miasto jest małą wsią, która nosi
nazwę Sarth i leży około sześćdziesięciu kilometrów na południowy wschód
nieopodal Tiatyry, w dolinie rzeki Hermos. Jednym z historyków opisujących
topografię Sardes był Barclay. Wzmiankuje On w swojej pracy, iż starożytne
miasto — to dawna stolica Lidii, znajdująca się w dolinie rzeki Hermos, na
górze niedostępnej od południa, leżąca około sześćdziesiąt kilometrów na
południowy wschód od Tiatyry4. Sardes zlokalizowane było w samym środku równiny, położonej w dolinie rzeki Hermos, gdzie od północnej strony
wznosił się łańcuch gór Tmolus, od którego to, niczym odnogi, rozchodziły
się liczne wzgórza. Sardes stało na jednym z takich wzgórz. Wznosiło się ono
ponad czterdzieści metrów nad doliną. Takie usytuowanie miasta sprawiało,
iż było ono nie do zdobycia. Same zbocza tego łańcucha były skaliste i strome.
Jedynym miejscem prowadzącym do Sardes był styk wzgórza z górą Tmolus.
Sama droga była ciężka do przejścia. O mieście mawiano wtedy, iż jest wieżą,
która stoi na straży doliny Hermos. Gdy miasto rozrastało się i wzrastała liczba jego mieszkańców, samo wzgórze stawało się zbyt małe i Sardes zstępowało
do doliny, która była położona u podnóża góry5.
1
2
3
4
5

Por. F. Rienecker, G. Maier, Leksykon biblijny, Warszawa 1999, s. 722.
Sardes [w:] W. Wolarski (red.), Encyklopedia Britannica, t. 38, Poznań 2004, s. 160.
Sardes [w:] B. Petrozolin-Skowrońska (red.), Wielka encyklopedia PWN, t. 24, Warszawa 2004, s. 365.
Por. S. Gądecki, Archeologia biblijna, t. 1, Gniezno 1994, s. 156.
Por. W. Barclay, Objawienie św. Jana, Warszawa 1989, s. 143.
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Thomson natomiast w swej pracy nie zgadza się z Barcaly'em i podaje, że
Sardes znajdowało się pięćdziesiąt sześć kilometrów na południe od miasta
Tiatyry. Według niego, leżało ono na przecięciu rozlicznych szlaków o charakterze handlowym. Z drugiej strony ten sam autor zgadza się z Gądeckim
jak również z Barclay'em w tym, że Sardes było tak ufortyfikowane, iż było
nie do zdobycia. Również jego dane dotyczące rozwoju i lokalizacji miasta
nie kłócą się z pozostałymi autorami opisującymi topografię Sardes. Wówczas, gdy miasto stało się stolicą Lidii powiększało się w wyniku napływu
ludności, co spowodowało rozszerzenie się miasta na równinę znajdującą się
u stóp góry Tmolus. Wówczas najstarsza część — gród — stała się akropolem,
czyli rynkiem miasta6.
Dr Joochan Kim w swojej pracy Siedem Kościołów w Azji Mniejszej pisząc
o lokacji miasta stwierdza, iż znajduje się ono sześćdziesiąt pięć kilometrów
od Tiatyry, jak również od Izmiru, w odróżnieniu od Thomsona i od Gądeckiego. Mówi On także o Homerze, który pisał o tym, że Sardes jest umiejscowione na zboczach góry Tmolus, w dolinie Hermos, w której według podań
urodził się Dionizos, grecki bóg wina. Ten sam autor wzmiankuje również
o tym, że Sardes było stolicą Królestwa Lidyjskiego i stało nad rzeką Paktol.
Miasto było otoczone przez wyjątkowo wysokie i grube mury. Sami Lidyjczycy wznieśli je po zniszczeniu go przez Kimmerów z Persji w roku 700 przed
Chrystusem7.
Dr Joochan Kim w swojej pracy pisząc o historii Sardes zaczyna od Talesa
(VII/VI w. przed Chr.), przez wielu uważanego za ojca greckiej filozofii, urodzonego w tym mieście8. Następnie wspomina o Solonie (ok. 635–560 przed
Chr.), znanym wykładowcy prawa pochodzącym z Grecji, który przez jakiś
czas mieszkał w Sardes9. To właśnie Solon miał być tym, który zapowiedział
nadchodzącą klęskę miasta, gdy zobaczył nieprzebrane jego bogactwo oraz
beztroskę króla. Wypowiedział on wtedy do niego znamienne słowa: „Nie
nazywaj nikogo szczęśliwym, dopóki nie jest on umarły (Nemo ante mortem
beatus)”10.
VI w. przed Chr. silnie zaznaczył okres panowania ostatniego lidyjskiego
króla Krezusa (Krojsos 560–547 przed Chr.). Jego imię weszło do naszej kul6
7
8

J. A. Thomson, Biblia i archeologia, przeł. A. i K. Komorniccy, Warszawa 1965, s. 305.
J. Kim, The Seven Churches in Asia Minor, Korea 1999, s. 120.
J. Kim, The Seven Churches…, dz. cyt., s. 121. Warto zauważyć, że inni autorzy podają, że Tales urodził się w Milecie: por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1 Filozofia
starożytna i średniowieczna, Warszawa, 1970, s. 11- 14.
9 W. Barclay, Objawienie św. Jana..., s. 143–144.
10 Tamże.
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tury jako oznaka kogoś bardzo zamożnego i zostało upamiętnione w powiedzeniu „Bogaty jak Krezus”. Dla miasta był to złoty wiek11, ponieważ za jego
rządów Lidyjczycy jako prekursorzy zaczęli bić własne złote i srebrne monety
oraz posługiwać się nimi w handlu. Krezusowi przypisuje się także wybudowanie świątyni poświęconej Artemidzie. Joochan Kim podaje, iż ucierpiała
ona podczas najazdu Greków z Jonii na miasto w 499 roku przed Chr12.
Obecny stan badań pozwala wnioskować, że świątynia przeszła przez trzy
fazy rozwoju: pierwszy etap 281–222 roku przed Chr. w którym nie miała ona
jeszcze perystazy13 wokół celi, ale miała dwa rzędy kolumn we wnętrzu i wejście od strony zachodniej oraz ołtarz bogini przed zachodnią fasadą. Wtedy
świątynia była dedykowana Artemidzie. Kolejna faza od 222 roku przed Chr.
do 17 roku po Chr. przyniosła podział celi na dwie części: jedną poświęconą
bogini Artemidzie, a drugą bogu Zeusowi. Trzecia faza, tuż po trzęsieniu
ziemi w 17 roku po Chr., wtedy nastąpiła adaptacja świątyni do potrzeb kultu
cesarskiego.
W IV wieku po Chrystusie, kiedy chrześcijaństwo stało się oficjalną religią w Cesarstwie Rzymskim, coraz mniej było tych, którzy chcieli oddawać
cześć bożkom pogańskim i wtedy świątynia została przemianowana na kościół chrześcijański. Archeolodzy na terenie świątyni Artemidy odkryli akt
zastawu hipotecznego z roku 300 przed Chr., który potwierdza, iż budowla
ta została poświęcona Artemidzie. Nieopodal świątyni wykopano mnóstwo
inskrypcji, z których najsławniejszy jest dwujęzyczny tekst lidyjski i aramejski, datowany na dziesiąty rok panowania króla perskiego Artakserksesa14.
Wracając do historii samego miasta, trzeba powiedzieć, iż kres jego świetności
związany jest ze zdobyciem Sardes przez Cyrusa króla Perskiego w roku 546
przed Chr. Pośrednio przyczyniła się do tego wyrocznia delficka, którą Krezus odwiedził z zapytaniem, czy ma wyruszyć na wyprawę wojenną przeciwko Persom. Wyrocznia odpowiedziała mu, że jeśli przekroczy rzekę — upad11 Por. tamże s. 42.
12 Według W. Barclaya, w okresie panowania Krezusa, Sardes osiągnęło szczyt swojego
rozwoju i potem spotkała je klęska. Por. W. Barclay, Objawienie św. Jana, Warszawa
1988, s. 143. Stanowisko to podziela S. Gądecki, Archeologia biblijna, t. 1, Gniezno
1994, s. 157. Ramsey natomiast uważa, iż Kybele jest tą samą boginią, co grecka Artemida: por. J. Kim, Seven Churches …, dz. cyt., s. 125; Barclay pomija tę kwestię, por.
W. Bercley, Objawienie św. Jana, Warszawa 1988, s. 142–157.
13 Perystazy — są to rzędy lub jeden rząd kolumn połączonych ze sobą belkowaniami.
Może zarówno pełnić funkcję konstrukcyjną jak i dekoracyjną; por. S. Gibka (red.),
Uniwersalny leksykon sztuki, Warszawa 2002, s. 397.
14 J. A. Thompson, Biblia i archeologia, Warszawa 1965, s. 306.
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nie wielkie królestwo. Krezus uradowany tą przepowiednią wrócił do swego
kraju i zaatakował Persów. Jednak, gdy przekraczał rzekę Halys (rzeka w Azji
Mniejszej) poniósł klęskę, co zmusiło go do powrotu do miasta. Stamtąd miał
nadzieje, że zbierze siły i ponownie ruszy do walki. Jednak nie zdążył zebrać
wojska, ponieważ Sardes zostało oblężone i po dwutygodniowym osaczeniu
zdobyte. O zdobyciu miasta opowiada legenda przytoczona przez Herodota
w Dziejach:
„Sardes zaś w ten sposób zostało zdobyte: kiedy już czternaście dni przeciągało się oblężenie, kazał Cyrus przez konnych posłańców obwieścić swojemu
wojsku, że hojnie obdaruje tego, kto pierwszy wejdzie na mury. Przedsiębrane
przez wielu wojowników próby zawodziły, tak że inni ich zaniechali; ale pewien Mardyjczyk, imieniem Hyrojades, spróbował wspiąć się z tej strony zamku, gdzie żadnego posterunku nie ustawiono; nie żywiono bowiem obawy,
żeby zamek kiedyś mógł być od tej strony zdobyty: tak stromo i niedostępnie
opada tam ku dołowi. Toteż było to jedyne miejsce, które Meles, dawniejszy
król Sardes, ominął, obnosząc zrodzonego mu przez nałożnicę lwa; Tellmesyjczycy bowiem obwieścili, że Sardes będzie nie zdobyte, jeżeli lwa obniesie
się dookoła jego murów. Meles, więc obniósł go wprawdzie wkoło muru wszędzie, gdzie zamek wystawiony był na ataki, lecz tego punktu nie wziął w rachubę jako nie do zdobycia; a jest to część miasta zwrócona ku Tmolus. Otóż
ten Mardyjczyk Hyrojades, widział jak poprzedniego dnia pewien Lidyjczyk
z tego miejsca zamku zszedł w dół, aby podnieść swój hełm, który stoczył mu
się z góry; to zauważył i wbił sobie w pamięć. Teraz zaś sam się tam wdrapał,
za nim zaś spróbowali też inni Persowie. A kiedy całe ich mnóstwo weszło
na górę, Sardes zostało zdobyte i doszczętnie spustoszone”15.
Legenda ta mówi również o symbolu miasta, którym był lew
Sardes zdobyte przez Persów (546 przed Chr.16) stało się stolicą satrapów
perskich. Za ich panowania miasto nie straciło wiele ze swej świetności17.
Cyrus świadomy nastrojów niepodległościowych Sardejczyków zabraniał
im posiadania broni, nakazał noszenie tunik i koturnów aktorskich zamiast
sandałów. Z jego nakazu musieli oni uczyć swoich synów gry na lirze, pieśni
15 Herodot, Dzieje, Księga I, S. Hammer (tłum.), Kraków 1954, s. 58–59.
16 Tę datę w przybliżeniu podaje: Sardes [w:] W. Wolarski (red.), Encyklopedia Britannica, t. 38, Poznań 2004, s. 160; natomiast w encyklopedii PWN jest mowa o 545 roku
przed Chr.: Sardes [w:] B. Petrozolin-Skowrońska (red.), Wielka encyklopedia PWN,
t. 24, Warszawa 2004, s. 365.
17 Por. W. Chrostowski, Konferencje biblijne..., s. 42. Natomiast Barclay twierdzi, iż
miasto utraciło ducha walki i coraz bardziej podupadało: por. W. Barclay, Objawienie św. Jana, Warszawa 1988, s. 145.

224

i tańca, a także zajmować się drobnym handlem18. Wszystko to miało za zadanie osłabić ducha odwagi i obniżyć wartości bojowe mieszkańców miasta.
Cyrus II Starszy (około 590–529 roku przed Chr.19), król Persji, pozwolił na
to by językiem urzędowym był lidyjski, i był on nim aż do IV w. przed Chr.20.
Mieszkańcy miasta trudnili się głównie handlem wełną, jedwabiem, złotem i biżuterią21. Uważano, że właśnie tutaj odkryto farbowanie wełny22.
W VI w. przed Chr. tzn. w okresie wygnania babilońskiego (587–539) przybyli
do miasta pierwsi Żydzi23. Nieliczni historycy oraz bibliści uznają, iż wzmianka o tym wydarzeniu znajduje się w Księdze Abdiasza: „Wygnańcy zaś tego
wojska z synów Izraela posiądą Kanaan aż do Sarepty, wygnańcy zaś z Jerozolimy, którzy przebywają w Sefarad, posiądą miasta Negebu (Ab 1, 20)”24.
Antioch III Wielki (ur. ok. 242, zm. 187 przed Chr.), który swoje państwo
założył na pozostałościach imperium Aleksandra Wielkiego25, sprowadził do
Sardes tysiąc sześćset rodzin żydowskich z Mezopotamii leżącej w dorzeczu
rzek: Tygrysu i Eufratu26. Żydzi ci zajmowali wysokie stanowiska w armii
Antiocha. Dzięki tym oficerom potrafili wraz z innymi żydowskimi przesiedleńcami utworzyć jeden oddział wojska.
Józef Flawiusz (ur. 37, zm. po 94 r.) — żydowski historyk, mówił o swoich
rodakach, żyjących za czasów Juliusza Cezara27, że posiadali duży autorytet.
Mieli specjalny przywilej ofiarowania pieniędzy na rzecz swojego Świętego
Miasta — Jerozolimy, jak to wynikało z przepisów żydowskiego prawa. Mogli
także wyznawać swoją wiarę, a także sprawować kult. Wyprosili u Cezara
przywilej wyjęcia ich spod obowiązku oddawania mu boskiej czci, na co ten
wyraził zgodę28. Pewna inskrypcja wspomina, że Żydzi trudnili się szczegól18 Por. W. Barclay, Objawienie św. Jana, Warszawa 1988, s. 145.
19 J. Wolski, Iran — siedziba imperiów w starożytności. Achemenidzi, Wrocław 1986,
s. 12.
20 Sardes [w:] B. Petrozolin-Skowrońska (red.), Wielka encyklopedia PWN, t. 24, Warszawa 2004, s. 365.
21 Por. J. Kim, Seven Churches…, dz. cyt., s.120–121.
22 Por. W. Barclay, Objawienie św. Jana..., s. 145.
23 J. R. Furuli, Chronologia Asyrii, Babilonii i Egiptu, Wrocław 2009, s.129.
24 Wymieniona w tekście nazwa miasta Sefarad to przypuszczalnie inna nazwa Sardes:
por. W. Chrostowski, Konferencje biblijne, Warszawa 2001, s. 42.
25 Polibiusz, Dzieje, ks. V, 45–46.
26 G.Roux, Mezopotamia, Warszawa 1998, s. 12.
27 Juliusza Cezar, konsul, dyktator (Gaius Iulius Caesar, Gajusz Juliusz Cezar, 100
przed Chr., zm. 44 przed Chr.); por. M. D. Coogan, cesarz [w:] B. M. Metzger, M. D.
Coogan (red.), Słownik wiedzy biblijnej, Warszawa 1996, s. 81.
28 Por. W. Chrostowski, Konferencje biblijne..., s. 43.
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nie sprzedażą złota, a nieliczni byli na tyle bogaci by mogli być członkami
Rady Ludowej29.

. . Geneza wspólnoty Chrześcijan w Sardes
Geneza założenia pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej w Sardes nie jest dokładnie znana. Nie mamy żadnych wzmianek, aby do tego miasta dotarł Paweł Apostoł lub Filip, czy jeszcze ktoś inny ze znanych nam Apostołów spośród grona Dwunastu. Być może dotarł do tego miasta św. Jan Apostoł, ale nie
mamy na to żadnych historycznych świadectw. Możemy jedynie przedstawić
prawdopodobną drogę dotarcia chrześcijaństwa do tego miasta.
Św. Paweł wybierał wielkie miasta i centra handlowe na miejsca ewangelizacji. W czasie drugiej podróży misyjnej odwiedził Hierapolis oraz Efez.
Te dwa miasta znajdują się najbliżej od Sardes. Dlatego można przypuszczać,
że kiedy Apostoł Narodów głosił w nich ewangelię słuchali go przybysze
z Sardes i to oni zanieśli Dobrą Nowinę o Chrystusie do tego miasta. Możliwe jest, że wśród słuchaczy Pawła byli kupcy. Oni nie tylko zajmowali się
handlem, ale zawsze wraz ze swoim towarem przynosili nowinki z dalekich
stron. Zasiadając w gospodach rozmawiali z miejscowymi ludźmi, a ci chętnie wsłuchiwali się w wieści ze świata. Możliwe też, że pierwsi chrześcijanie
przyjąwszy chrzest i pouczenie o Chrystusie niebawem wyruszali w teren, aby
głosić Ewangelię. Niestety nie mamy żadnych wzmianek na temat pierwszych
głosicieli Chrystusa w Sardach. Chrześcijaństwo przybyło tam dosyć wcześnie. Być może że już w połowie I wieku utworzyła się wspólnota chrześcijan
w tym mieście. W każdym razie pod koniec I wieku dotknął tę wspólnotę
kryzys wiary spowodowany przedłużającym się oczekiwaniem na powtórne
przyjście Chrystusa.
Historia Kościoła w Sardes podobna była do historii samego miasta: początkowo przepojeni bogactwem duchowym stopniowo podupadali, z powodu narastającego chaosu. Niestety nie wiadomo kto był biskupem wspólnoty
w Sardes, wówczas kiedy Jan pisał do nich list. Podczas trzęsień ziemi w 17
i 26 roku miasto zostało całkowicie zniszczone. Po odbudowie pod koniec
I wieku, gdy Jan napisał List zawarty w Apokalipsie miasto mogło liczyć ponad sto tysięcy mieszkańców30. Jak na owe czasy było to jedno z większych
i bogatszych miast.
29 Por. J. Kim, Seven Churches…, dz. cyt., s. 126–127.
30 Por. F. Cimok, Les Sept Eglises, Istambuł 1999, s. 75.
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Później w II wieku starszym Kościoła był Melton. Był on znany z tego, że
prowadził korespondencje z cesarzem Markiem Aureliuszem, w których to
umieszczał fragmenty Ewangelii. Znał On także bardzo dobrze Pisma ze
Starego Testamentu, a także odwiedził Jerozolimę. Zaproponował również
by Pascha była obchodzona od 14 kwietnia (może chodzi o Nisan — sugeruje J. Kim.) przez trzy dni, jak jest to kultywowane w tradycji żydowskiej. J.
Thompson o Meltonie pisze, iż był on najsławniejszym biskupem Kościoła,
który miał siedzibę w byłej świątyni Artemidy. Melton zmarł ok. roku 190
po Chrystusie31. W historii zapisali się także męczennicy Kościoła w Sardes:
Therapon i Apoloniusz oraz biskup Artemidorus, który wziął udział w Soborze Nicejskim w 325 roku po Chr. Później po inwazji Gotów Kościół zanikł32.
Na początku, czyli w pierwszych trzech wiekach, Chrześcijanie gromadzili
się w prywatnych domostwach. Tam spotykali się na łamaniu chleba (Eucharystii), spożywali wspólnie posiłki, modlili się, a także rozważali Pismo
Święte. Nierzadko utrzymywali stosunki z innymi wspólnotami chrześcijańskimi mieszkającymi w różnych prowincjach imperium. W pierwszym i drugim wieku pojawiły się listy Ojców Kościoła będące dla nas bezpośrednimi
źródłami wiedzy na temat problemów pierwszych wspólnot Kościoła. Wśród
tekstów, które powstały w drugim wieku po Chrystusie, można wymienić
Didache, które ma pochodzenie syryjskie i jest pismem liturgicznym. Z tych
pism można wywnioskować, że głową wspólnoty chrześcijańskiej był biskup.
Nie był on wybierany, ale nominowany przez poprzedniego biskupa. Owe nominowanie było początkiem władzy religijnej, a także sukcesji apostolskiego
urzędu, ustalającej się hierarchii. Głową tych nowo założonych wspólnot były
wielkie miasta takie jak: Jerozolima, Aleksandria, Antiochia, Rzym, które
później stały się patriarchatami. Zgromadzenia pierwszych Chrześcijan miały miejsce u zamożnych mieszkańców imperium w ich domach. Na tychże
spotkaniach wyznawcy Chrystusowi czytali i komentowali Biblię, spożywali
braterskie uczty zwane Agape, śpiewali psalmy, modlili się, a także uczestniczyli w Eucharystii odprawianej przez biskupa lub prezbitera33. Nie było świątyń, ani nawet wydzielonych specjalnych pokoi do odprawiania Eucharystii
lub do innych praktyk kultycznych. Za ołtarz na którym była sprawowana
Ofiara Pańska służył zwykły stół, przy którym mieszkańcy przygotowywali
i jedli posiłki.

31 Por. J. A. Thompson, Biblia i archeologia…, s. 306.
32 Por. J. Kim, Seven Churches…, dz. cyt., s. 128.
33 Por. E. Jastrzębowska, U źródeł sztuki chrześcijańskiej..., dz. cyt., s. 43.
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Pierwsi Chrześcijanie terminem ecclesia określali spotkania wiernych.
Termin ten oznacza zgromadzenie, zwołanie święte. Tertulian w swym dziele Apologetyka pochodzącym z końca drugiego wieku po Chrystusie mówi
o tym, że sprawowanie Eucharystii przez pierwszych chrześcijan, zewnętrznie
niemal niczym się nie różniło od zebrań wielu grup religijnych, jak również
zawodowych, które były zrzeszone w korporacje. Podobnie rzecz miała się
z zebraniami kolegiów grobowych, które miały wspólną kasę. Od czasów
apostolskich uległo znacznej zmianie spektrum społeczne, narodowościowe i zawodowe ludzi, którzy należeli do wspólnoty chrześcijańskiej. W liście
wspólnoty z Lyonu mówiącym o prześladowaniach ze 177 roku po Chrystusie,
możemy wywnioskować, iż wśród męczenników znajdowali się młodzi niewolnicy, mający łacińskie imiona oraz ci, którzy przybyli ze wschodu.
Według E. Jastrzębowskiej, geneza pierwszych Chrześcijan nie jest wystarczająco udokumentowana historycznie, tak jak w innych miastach34. Najprawdopodobniej pierwszymi chrześcijanami byli zamożni Żydzi. Dopiero
potem do nich dołączyli chrześcijanie nawróceni z pogaństwa. Choć nie pozostały tam żadne archeologiczne ślady, jednak istnieją pewne przesłanki ku
temu, by twierdzić, że w okresie od 50 do 150 roku po Chrystusie istniało już
tam chrześcijaństwo. Jedną z takich wzmianek jest spuścizna literacka Melitona, biskupa Sardes z II wieku, która charakteryzowała się zaawansowaną
teologią i apologetyką.
Natomiast Barclay w swojej pracy mówi o tym, że Sardes w czasach św.
Jana Apostoła było miastem dostatnim, a przy tym zdemoralizowanym, natomiast dawna cytadela, która niegdyś była wspaniała i górowała nad miastem, w czasach pierwszych chrześcijan była już tylko ruinami. Sardejczycy,
uważani za odważnych i dzielnych stali się w omawianym okresie naiwni
i bez ducha walki. Dwukrotnie przez ich opieszałość doprowadzili Sardes do
upadku. Również wspólnota pierwszych Chrześcijan uległa tym nastrojom
i stała się jak puste naczynie35.
Ciekawy fakt podaje Thompson. Mówi on o tym, iż świątynia pierwotnie
poświęcona bogom pogańskim Kybele-Artemidzie następnie została mianowana przez jednych z pierwszych chrześcijan kościołem, czego dowodzą liczne znaki krzyża wyżłobione na kamieniach świątynnych. Jednym z bardziej
udokumentowanych biskupów pełniących posługę w Sardes, był — jak pisze
Thompson — Melito36. Najbardziej obszerną informację na temat początków
34 Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy, Warszawa 1999, s. 209.
35 Por. W. Barclay, Objawienie św. Jana..., dz. cyt., s. 146.
36 Por. J. A. Thompson, Biblia i archeologia…, dz. cyt., s. 306.
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chrześcijaństwa w Sardes podaje Kim. Mówi on o tym, że pierwszym biskupem Sardes był Klemens, jeden z uczniów św. Pawła, będący również jednym
z siedmiu diakonów o którym wzmiankuje Menologion Grecki. Sama wspólnota pierwszych Chrześcijan w powyższym mieście cechowała się podobieństwem do pogańskiej społeczności. Nie posiadamy jednak informacji, kto był
biskupem Sardes w momencie, gdy św. Jan pisał do tej wspólnoty List37.
W II w. biskupem Sardes był Melton i jak podaje Kim, napisał on liczne
listy do cesarza Marka Aureliusza, które zawierały Ewangelie. Melton znał
bardzo dobrze Stary Testament, odbył również pielgrzymkę do Jerozolimy,
zaproponował też obchodzenie Paschy przez trzy dni podobnie jak Żydzi38.

. . Świadectwa obecności Chrześcijan w Sardes
Urbanistyka Sardes w zakresie cywilnym i militarnym nie różniła się niemalże w ogóle od urbanistyki miast rzymskich czy greckich. Miejscowości takie
jak Geraza lub Cezarea Nadmorska, pod względem architektury, przypominały pozostałe miasta antycznego Rzymu39. Obecna na tamtych terenach
kultura pogańska, wywarła duży wpływ również na dzieła o charakterze kultycznym Żydów40.
Po zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej znaczną rolę dla rozwoju judaizmu
zaczęły odgrywać synagogi, czyli domy modlitwy. Zostały zapoczątkowane
w diasporach już w V a może nawet w VI wieku przed Chrystusem. Były one
domem modlitwy. Nie składano w nich jednak krwawych ofiar starotestamentowych. W synagogach również interpretowano i komentowano Pięcioksiąg, a także śpiewano psalmy i modlono się. Rolę kapłanów zastępowali tam
rabini, którzy byli znawcami Prawa Mojżeszowego i jego interpretacji. Rezultaty pracy rabinów znajdziemy w Talmudzie i Misznie41.
Synagoga Sardes przekształcona została z wybudowanego w II wieku po
Chr. kompleksu łaźni oraz gimnazjonu. Z budowli zachowały się jedynie
ruiny, ponieważ sama budowla została zburzona w 616 roku po Chr. Wykopaliska zaś prowadzone od odkrycia w tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym
ósmym roku były niezwykle cenne i przyniosły nowe zaskakujące informacje.
Synagoga w Sardes znajduje się w prowincji Manisa zwanej w starożytności
37
38
39
40
41

Por. J. Kim, Cherch of Sardis, Korea 1999, s. 127.
Por. tamże.
Por. S. Jankowski, Geografia biblijna..., dz. cyt., s. 55.
Por. E. Jastrzębowska, U źródeł sztuki chrześcijańskiej..., dz. cyt., s. 32.
Por. tamże, s. 33.
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Magnezją — dzisiejsza Turcja. Szacuje się, że w Sardes wspólnota żydowska
liczyła od pięciu do dziesięciu tysięcy, co stanowiło kilka procent całej społeczności miasta. Używana była wraz z kompleksem łaźni oraz gimnazjonu
przez około pięćset lat. Kompleks ten był zbudowany między palestrą, czyli
szkołą boksu i zapasów, a główną drogą prowadzącą ze wschodu na zachód.
Wielka Synagoga przebudowana została z pomieszczeń przebieralni42.
Od 1958 roku prowadzono w Sardes prace archeologiczne, finansowane
przez Uniwersytet Harvarda oraz Uniwersytet Cornella43. Przyczyniły się one
do odkrycia całego piękna i bogactwa antycznej synagogi, zmieniając jednocześnie uprzedni sposób spojrzenia na judaizm w późnym Antyku. W synagodze tej odnaleziono liczne greckie i hebrajskie inskrypcje. Inskrypcja „o bojących się Boga” (theosebeis) z Afrodyzji, przedstawia dowody na istnienie
wspólnoty żydowskiej w Azji Mniejszej oraz jej integrację z ogólnym biegiem
życia społecznego Imperium Rzymskiego. Przeczy to również wcześniejszym
tezom historyków, którzy uważali, że w czasach tych chrześcijaństwo przysłoniło judaizm. Inskrypcje te świadczą również o sporej liczebności społeczności żydowskiej, którą szacuje się na około pięciu do dziesięciu tysięcy
osób. Wskazuje to, że liczyła ona od czterech do ośmiu procent z około stu
dwudziestu tysięcy ludności Sardes (ok. 123 roku po Chr.).
W połowie II wieku w pomieszczeniach późniejszej synagogi usytuowane
były przebieralnie. Współcześnie zrekonstruowano niektóre elementy opisywanego powyżej budynku, który swoim stylem naśladuje bazylikę. Był on
używany jako miejsce transakcji handlowych lub innych spotkań. Można
go podzielić na trzy części: pierwsza z nich — pomieszczenie poprzedzające
wejście, czyli ganek, którego umiejscowienie znajduje się w kierunku kolumnad otaczających ulicę. Druga część to przedsionek, którego otaczają perystyl,
czyli kolumny. Trzecią natomiast stanowi znacząco wydłużony hol, na którego zwieńczeniu jest absyda.
Zrekonstruowano także kolumnadę perystylu jak również replikę dużej
wazy noszącej nazwę krateru, która znajdowała się w środku fontanny. Kolejnym elementem architektonicznym restaurowanego budynku jest północna
ściana, na której powyżej paneli wykonanych z marmuru można ujrzeć pochodzące z V–VI w. zrekonstruowane przykłady bogatych zdobień. Charakteryzowały się one płaskimi filarami, czyli niskimi pilastrami, które wystawały nieznacznie przed przednią część ściany, zdobionymi wzorami w gołębie,
a także wazy, których tło stanowi zaprawa o kolorze czerwonym, pierwotnie
42 Por. S. Jankowski, Geografia biblijna..., dz. cyt., s. 55.
43 Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy (Ap 2–3), Warszawa 1998, s. 206.
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pokryta freskami. Znajdują się tam również dwie małe kapliczki zwrócone
w stronę absydy (jedna w stylu późno korynckim, druga natomiast w stylu
korynckim), usytuowane między trzema drzwiami wiodących z przedsionka do głównego holu. Hol ten był przedzielony na siedem części (zatoczek)
za pomocą sześciu filarów. Na końcu zachodniej części odnajdujemy absydę
z ustawionymi wzdłuż niej trzema ławami wykonanymi z marmuru44.
W skład przedmiotów kultycznych wchodziły: marmurowy stół wsparty
na orłach na reliefie, który był otoczony stojącymi naprzeciwko siebie dwiema
parami lwów zwróconymi do siebie tyłem. W głównym holu znajdowały się
mozaiki, które były na podłodze i przedsionku, pokryte mozaikami w geometryczne wzory, które datuje się na IV w.45. Ściany zdobione były polichromowanym marmurem. W dwóch zatoczkach od północnej i południowej
strony znajdowały się zdobienia architektoniczne z wypisanymi imionami
fundatorów. Dodatkowo na południowej ścianie odrestaurowano niektóre
elementy wykonane z marmuru. Synagoga została zburzona w sześćset szesnastym roku po Chr. przez perską dynastię Sasanidów46.
W synagogach w samej Ziemi Świętej, w późniejszych czasach zostały na
posadzce umieszczone mozaiki, w których uwidacznia się sztuka antycznego
Rzymu. Bez trudu można dostrzec ten styl w synagodze Bet Alfa, w której
widnieje scena ze znakami zodiaku, skomponowana w kształt kolisty. Na
narożach samej mozaiki znajdują się pory roku, a po środku jest postać boga
Heliosa, który jedzie na rydwanie. W dotychczas odkrytym zbiorze zabytków,
najstarszą jest synagoga Hammat w Tyberiadzie47. Jest ona datowana na 300
rok po Chr. Natomiast już wspomniany dom modlitwy z Bet Alfa, pochodzący z VI wieku po Chr. jest najpiękniejszą z nich. Synagoga z Jafie posiada mozaikę, w której okrąg pośrodku niej ze znakami zodiaku został wymieniony
na symboliczne zestawienie dwunastu pokoleń Izraela48.
Niewiele można znaleźć mozaik z obrazami zaczerpniętymi z Pisma Świętego. W powyższej synagodze, w miejscowości Bet Alfa znajduje się scena,
która jest umiejscowiona w trzeciej części od wejścia w nawie głównej49. Wid44 Por. J. Kalinowski, Miasta Kościołów Apokalipsy, Wrocław 2010, s. 30n.
45 Por. The Princeton Encyclopedia of Classical Sites, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0006:entry=sardis&highlight=sardes,
odczyt:
05.10.2011.
46 Por. tamże.
47 Por. E. Jastrzębowska, U źródeł sztuki chrześcijańskiej..., dz. cyt., s. 34.
48 Por. tamże, s. 37–38.
49 Por. Revelation. Ancient Christian Commentary on Scripture. New Testament XII,
W. C. Weinrich (red.), Downers Grove 1947. Na podstawie mozaik w mieście Sardes
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nieje na niej Abraham, który składa ofiarę z Izaaka. Kompozycja tej mozaiki
jest wytworna, ale charakteryzująca się prostotą. Na pierwszym planie po
prawej stronie widać skulonego i skrępowanego Izaaka, którego trzyma lewą
ręką patriarcha Abraham, natomiast w prawej ręce trzyma długi nóż. Obok
nich znajduje się ołtarz. Na dalszym planie wyłania się dłoń Boga, która powstrzymuje Abrahama przed złożeniem Izaaka jako ofiary. Za kluczowymi
postaciami tej sceny idą dwaj służący z osłem, a w centrum tego symbolicznego przedstawienia jest drzewo do którego przywiązany jest baranek50.
Technika tej sceny jest dwuwymiarowa, uwidoczniona również przez kolory, które artysta użył w celu namalowania tej mozaiki51. Także w synagodze
w Na’aran można znaleźć niezwykle urzekającą, aczkolwiek stylem przypominającą mozaikę z Bet Alfa, na której widnieje Daniel pośród lwów. Pozostałości jej są fragmentaryczne, a objaśnia je inskrypcja. Szczególnie naturalistycznie obrazowane są zwierzęta. Na słynnej fotografii ze zniszczonej już
mozaiki w synagodze będącej kiedyś w Gerazie (dziś Jordania), wokół której
znajdowały się zwierzęta wychodzące z Arki Noego.
Również w Hamman-Lif w Afryce Północnej można znaleźć sceny o motywach naturalistycznych, które szczególnie występują w ornamentalnych
fryzach. Były one wokół przedstawień figuralnych. Takie obrazy możemy
również znaleźć w Bet Alfa. Symbolicznie prawie niczym nie przystawały
do figur zodiaku, czy Heliosa jadącego na rydwanie, lub czterech pór roku.
Takie przedstawienie miało za zadanie ukazać relację, ład, bogactwo i harmonię która panowała w rytmie natury, jak również w całym kosmosie, co
jest darem i łaską Stworzyciela.
Mozaika pochodząca z samarytańskiej synagogi w Sha'albim jest zabytkiem unikatowym i skromnym. Widnieje na niej obraz świętej góry Garizim, która znajduje się pomiędzy dwoma menorami. Pewną różnorodnością
co do stylu charakteryzowała się sztuka nagrobna Żydów, czyli na przykład
reliefy, a nie jak to miało miejsce w architekturze i zdobieniach o charakterze religijnym, jak i gospodarczym, gdzie wzorowali się na kulturze greckiej.
Sztuka nagrobna uwidacznia się w naskalnych grobach w Bet'sharim z trzeciego i czwartego wieku po Chrystusie. Jak również w antycznych rzymskich
katakumbach datowanych na czwarty wiek po Chrystusie. Te dwa miejsca
spoczynku nie różnią się zbytnio od cmentarzy chrześcijańskich, a także tych
możemy stwierdzić, iż wielu osób należących do wspólnoty Żydowskiej było wysoko
postawionymi urzędnikami w cesarskiej administracji.
50 J. Kalinowski, Miasta Kościołów..., dz. cyt., s. 30.
51 Por. tamże, s. 57.
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które były na terenie Cesarstwa Rzymskiego z tego okresu. We wspomnianym
pochówku w Bet'sharim widniał relief, którego dekoracja nie miała uroczystego tonu i architektonicznie przypominała wejścia drzwi. Były tam także
motywy roślin, muszle i fryzy z rozetami. Wnętrze żydowskich pochówków
charakteryzowało się obrazami lwów, siedmioramiennych świeczników, statków, oraz jeźdźców, czy innych postaci figuralnych52.
Na menorze, czyli siedmioramiennym lichtarzu, który był wysoki, symetryczny, o równomiernie rozgałęzionych ramionach, na których umieszczone
były oliwne lampy, przedstawione były motywy roślinne. Takie świeczniki
możemy znaleźć w Aron Hakodesz wraz z wieloma zwojami Tory. Były tam
również bardzo liczne naczynia o charakterze kultycznym53. Menory były
najczęstszymi malowidłami widniejącymi na półokrągłych ścianach nad
miejscami pochówku w lunetach arkosoliów54. Sceny z siedmioramiennymi
świecznikami znajdują w siedmiu zachowanych do dziś żydowskich katakumbach pochodzących z czwartego wieku po Chrystusie. Były one w stolicy
Cesarstwa Rzymskiego: via Labicana, Villa Torlonia — wschód Rzymu, Vigna
Randanini, via Appia Pignatelli, Vigna Cimarra — na południu, Monteverde
na zachodzie. Nekropolie te były architektonicznie analogiczne do pochówków chrześcijańskich. Były to podziemne pomieszczenia ryte w tufie, jak również ich treść, forma i styl były do siebie bardzo zbliżone. Widnieją na nich
postacie Viktorii, Atletów, oraz fortuny w bukolicznych scenach55. To że są
to pochówki żydowskiej wspólnoty znajdującej się w Rzymie dowiadujemy
się dzięki malowidłom, które obrazują przedmioty o charakterze religijnym,
jak również z siedmioramiennym świecznikiem w środku i treści inskrypcji.
Ciekawą wymianą kulturalną pogan z żydami, w obszarze sztuki nagrobnej jest znajdujący się w stolicy cesarstwa żydowski fragment sarkofagu, pochodzącego z Figna Randanini. Był on zrobiony z marmuru, jest na
nim przedstawiona bogini Wiktoria wraz z geniuszami trzymającymi wraz
z nią medalion i tu uwaga symbol menory. Pod tą sceną jest obraz tłoczenia
wina. Z żydowskich pochówków, które znajdują się w Rzymie można znaleźć
także wiele mniejszych przedmiotów, takich jak gliniane lampki, pozłacane
dna szklanych naczyń, na których również widnieje symbol siedmioramiennego lichtarza. Także w Aron Hakodesz można zobaczyć wiele pospolitych
przedmiotów o charakterze sakralnym. Malowidła na sarkofagach mają zna52
53
54
55

Por. E. Jastrzębowska, U źródeł sztuki chrześcijańskiej..., dz. cyt., s. 37–39.
J. Kalinowski, Miasta Kościołów..., dz. cyt., s. 30.
Por. tamże, s. 22.
Por. E. Jastrzębowska, U źródeł sztuki chrześcijańskiej..., dz. cyt., s. 39.
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czenie w samookreśleniu się społeczno-kulturowym i odrębności wyznaniowej wspólnoty żydowskiej w stolicy cesarstwa. Ikony te wykazywały się dużo
mniejszą różnorodnością niż na Wschodzie, gdzie zakres tematyczny był
znacznie szerszy wszelką figuralnością scen o znaczeniu biblijnym. Lecz fakt,
że w Rzymie znajduje się tak mało form sztuki nagrobnej jest niezrozumiały,
ponieważ w wielu helleńskich, jak i paru hebrajskich, a także aramejskich manuskryptów wskazuje na to, iż wielu z tamtejszej wspólnoty żydowskiej imigrowało z królestw wschodnich. Należy również dodać, że nie oddziaływała
na wspólnotę żydowską mieszkającą w Rzymie żadna chrześcijańska sztuka
o charakterze nagrobnym56.
Na sam koniec rozważań o pochówkach żydowskich należy wspomnieć
o kultycznych przedmiotach, jak również tych które były używane na co dzień,
na których widniały żydowskie symbole57. Przedmioty te takie jak szklane
ampułki pielgrzymów, gliniane lampki i brązowe świeczniki w swym stylu nie
odbiegały zbytnio od tych, które analogicznie używali poganie. Menora która
była dekoracją, a także inne obrazy ukazywały odrębność wspólnoty żydowskiej od reszty społeczeństwa58. Lampka z Aleksandrii datowana na czwarty
wiek po Chrystusie jest wyjątkiem, ponieważ widnieją na niej figuralne przedstawienia postaci Dawida zmagającego się z olbrzymem Goliatem. Eksponat
ten mógł być w posiadaniu pogan, żydów, a także chrześcijan. Obrazy oraz
symbole semickie, o charakterze figuralnym obrazujące sceny z Pisma Świętego, do jakich trzeba zaliczyć mozaiki z domów modlitw jak i freski, wyłoniły
się w tym samym momencie co w sztuce chrześcijańskiej.
Z powyższego fragmentu można wywnioskować, że obie sztuki — chrześcijańska jak i żydowska oddziaływały na siebie i przenikały się merytorycznie
i chronologicznie. Można to zaobserwować szczególnie na przykładzie synagog, które były budowane nad Jordanem w mniejszych miastach w Ziem Świętej w piątym i szóstym wieku po Chrystusie. Niemalże w ogóle nie odbiegały
architektonicznie od pomniejszych trójnawowych bazylik chrześcijańskich
z apsydą. Należy jeszcze dodać, że z powyższego tekstu wynika, że sztuka
sakralna w wymiarze nagrobnym, jak również architektury wczesnochrześcijańskich bazylik i synagog żydowskich i samarytańskich domów modlitw,
a także przedmiotów codziennego użytku w niektórych momentach historii

56 Por. E. Jastrzębowska, U źródeł sztuki chrześcijańskiej..., dz. cyt., s. 39–41.
57 A. Salas, Apokalipsa. Symbolizm czy rzeczywistość historyczna?, Częstochowa 2004,
s. 77.
58 Por. tamże, s. 70.
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rozwijały się wspólnie, oraz nawzajem się przenikały59. Co wpływało pozytywnie na rozwój sztuki pogańskiej, żydowskiej i chrześcijańskiej.

. Egzegeza Listu do Kościoła w Sardes
. . Tekst
BGT Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὰ
ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας· οἶδά σου τὰ ἔργα ὅτι ὄνομα
ἔχεις ὅτι ζῇς, καὶ νεκρὸς εἶ. γίνου γρηγορῶν καὶ στήρισον τὰ λοιπὰ ἃ ἔμελλον
ἀποθανεῖν, οὐ γὰρ εὕρηκά σου τὰ ἔργα πεπληρωμένα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ μου.
μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας καὶ τήρει καὶ μετανόησον. ἐὰν
οὖν μὴ γρηγορήσῃς, ἥξω ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ
σέ. ἀλλὰ ἔχεις ὀλίγα ὀνόματα ἐν Σάρδεσιν ἃ οὐκ ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια αὐτῶν,
καὶ περιπατήσουσιν μετ᾽ ἐμοῦ ἐν λευκοῖς, ὅτι ἄξιοί εἰσιν. Ὁ νικῶν οὕτως
περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς καὶ οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς
βίβλου τῆς ζωῆς καὶ ὁμολογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρός μου καὶ
ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ. Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς
ἐκκλησίαις.
BTP Aniołowi Kościoła w Sardes napisz: To mówi Ten, co ma Siedem Duchów
Boga i siedem gwiazd: Znam twoje czyny: masz imię, [które mówi], że żyjesz,
a jesteś umarły. Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo
nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga. Pamiętaj więc,
jak wziąłeś i usłyszałeś, strzeż tego i nawróć się! Jeśli więc czuwać nie będziesz,
przyjdę jak złodziej, i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie. Lecz
w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły; będą chodzić ze Mną
w bieli, bo są godni. Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca, i z księgi życia
imienia jego nie wymażę. I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.

. . Struktura i gatunek literacki
Gatunek literacki tego fragmentu trzeba zaliczyć do epistografii. Perykopa
Ap 3, 1–6 posiada taki sam schemat jak wszystkie pozostałe listy kierowane
do Kościołów Apokalipsy. Struktura tej perykopy jest zupełnie podobna do
pozostałych sześciu listów. Dlatego w tym miejscu nie ma potrzeby po raz
59 Por. E. Jastrzębowska, U źródeł sztuki chrześcijańskiej..., dz. cyt., s. 41.
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kolejny ukazywać szczegółów budowy poszczególnych listów kierowanych do
siedmiu Kościołów. W niniejszym opracowaniu tekst ten zostanie omówiony
według następującego schematu:
— adres i autoprezentacja Chrystusa (3, 1a),
— ocena Kościoła w Sardach (3, 1b),
— wezwanie do nawrócenia (3, 2–3),
— zapowiedź nagrody (3, 4–5),
— wezwanie do wsłuchania się w głos Ducha Świętego (3, 6).

. . Adres i autoprezentacja Chrystusa (Ap , a)
Tekst
GNT Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ
πνεύματα τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας·
BTP Aniołowi Kościoła w Sardes napisz: To mówi Ten, co ma Siedem Duchów Boga
i siedem gwiazd.

Znaczenie terminów
ἄγγελος, ου, ὁ — anioł, poseł, wysłannik, zwiastun, strażnik, sługa60
Σάρδεις, εων, αἱ — „czerwoni”, Sardes, bogate miasto w Azji Mniejszej,
stolica Lidii61
ἐκκλησία, ας, ἡ — zgromadzenie Izraelitów lub chrześcijan, Kościół, wspólnota, społeczność62
γράφω — pisać, kształtować litery, ryć, ujmować w formie pisma, układać63
ὅδε, ἥδε, τόδε — ten oto, ta oto, to oto64.
λέγω — mówię, wypowiadam, twierdzę, utrzymuję, napominam65
ἔχω — mieć, posiadać, trzymać66
ἑπτά — siedem67
60
61
62
63
64
65
66
67

Abramowiczówna, t. 1, s. 8; Popowski, s. 4; Strong, s. 6.
Popowski, s. 550; Strong, s. 690.
Abramowiczówna, t. 2, s. 64; Popowski, s. 183; Strong, s. 239.
Abramowiczówna, t. 1, s. 481; Popowski, s. 114; Strong, s. 166.
Popowski, s. 419; Strong, 539.
Abramowiczówna, t. 3, s. 18; Popowski, s. 359–365; Strong, s. 464.
Popowski, s. 249–253; Strong, s. 331.
Abramowiczówna, t. 2, s. 293; Popowski, s. 230; Strong, s. 305.
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πνεῦμα, ατος, τό — podmuch, powiew, wiatr, dech, tchnienie życia, natchnienie, duch, dusza68
θεός, οῦ, ὁ — Bóg, bóstwo, bogini, sędzia69
ἀστήρ, έρος, ὁ — gwiazda70

Egzegeza
List został zaadresowany do anioła Kościoła w Sardes. Sens adresu jest taki
sam jak i w pozostałych listach. Określenie „anioł Kościoła” może być rozumiane jako wysłannik skierowany do prowadzenia tego Kościoła. Wówczas
należy określenie to rozumieć w znaczeniu biskupa, odpowiedzialnego za tę
wspólnotę wierzących. Kościół ten mieścił się w Sardach, jednym z najbogatszych miast Azji Mniejszej, które słynęło z handlu i przemysłu.
Aniołowie siedmiu Kościołów przedstawieni jako gwiazdy, które Chrystus
trzyma w ręce (Ap 1, 20). To oni są odbiorcami siedmiu listów. W dziejach
egzegezy różnorako interpretowano tych posłańców. Najprostsza z interpretacji wydaje się być najbardziej słuszna, iż listy skierowane są bezpośrednio
do ludzi wywodzących się ze Wspólnoty. Inni sądzą natomiast, że św. Jan
skierował te listy do Aniołów Stróżów, którzy opiekują się poszczególnymi
wspólnotami wierzących71.
W powyższej interpretacji występują jednakże poważne trudności, a mianowicie we fragmencie przesłania nie występuje zmiana odbiorcy; Chrystus
nie zwraca się w tekście w rodzaju żeńskim, w którym występuje słowo
ἐκκλησία. Św. Jan wspomniane listy pisał i sam rozsyłał, a zatem niezrozumiała byłaby w tym rola Aniołów72. Niektórzy egzegeci próbowali tłumaczyć,
ze aniołami są posłańcy, których zadaniem było dostarczyć napisane listy73.
Ojciec Augustyn Jankowski wyróżnia aż pięć interpretacji Aniołów reprezentujących Kościoły Apokalipsy. Pierwszą z nich jest wspomniana już wyżej
interpretacja, iż wybrani członkowie są osobami reprezentujący wspólnotę.
68
69
70
71
72
73

Abramowiczówna, t. 3, s. 563; Popowski, s. 502–506; Strong, s. 628n.
Abramowiczówna, t. 2, s. 451; Popowski, s. 270–279; Strong, s. 353–355.
Abramowiczówna, t. 1, s. 352; Popowski, s. 79; Strong, s. 115.
Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana..., dz. cyt., s. 295.
Por. tamże, s. 296.
A. Jankowski tłumaczy, że rola aniołów poszczególnych Kościołów Apokalipsy
dotychczas była rozumiana jako: „1. wysłannicy kościołów do autora Apokalipsy;
2. przedstawiciele gmin; 3. aniołowie-stróże kościołów; 4. zwierzchnicy kościołów,
a więc biskupi lub kolegia prezbiterów; 5. uosobienia poszczególnych kościołów”
A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana..., dz. cyt. s. 295.
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Za tą interpretacją opowiada się pochodzenie hebrajskiego słowa szeliche cibbur74, jednak po głębszym spojrzeniu na daną perykopę wynika, że wspomniany termin oznaczał ni mniej ni więcej, jak kolejno zmieniających się
lektorów na nabożeństwach synagogalnych75.
Drugą propozycja wyżej wymienionego autora jest to, iż posłańcy to wysłannicy wspólnot kontaktujący się bezpośrednio z Apostołem Janem. Poparciem dla tej interpretacji jest fakt, iż użyte w tekście janowym słowo άγγελος
(gr.)76 oznacza posłaniec, a więc adresatami listów byliby wedle tej linii rozważań delegaci poszczególnych Kościołów, albo też ci, których widział w swym
objawieniu święty Jan Apostoł.
Ciekawą propozycją, którą wysnuwa ojciec Jankowski jest również, interpretacja, że są to hierarchowie Kościołów, czyli biskupi77. Zwolennikami tej
interpretacji byli zwłaszcza na zachodzie Św. Augustyn i jego następcy opierających się na wybranych perykopach Pisma Świętego. Pierwsza z nich jest
fragment z Księgi Daniela: „Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci,
którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze
(Dn 12, 3)”.
Poza tym w Księdze Malachiasza odnajdujemy następujący fragment mówiący o kapłanach jako aniołach Pana Zastępów: „Wargi kapłana bowiem
powinny strzec wiedzy, a wtedy pouczenia będą szukali u niego, bo jest on
wysłannikiem Pana Zastępów” (Mal 2, 7). Oprócz powyższych fragmentów
u proroka Aggeusza znajdujemy proroka jako wysłannika Boga: „Aggeusz
jako, wysłannik Pański, pełnić to poselstwo Pańskie, przemówił do ludu tymi
słowami: Ja jestem z wami! — wyrocznia Pana” (Ag 1, 13). Za takim ujęciem
opowiadaj się autorzy tacy jak Zahn, J. Weiss oraz inni78. Pomimo tak wielkiego autorytetu wyżej wymienionych biblistów teza ta nie znajduje zbyt dużego poparcia, ponieważ w tekście oryginalnym słowa listu są kierowane do
całej wspólnoty, a nie do pojedynczych osób. Trudno żeby konkretni ludzie
odpowiadali za złe postępowanie całej wspólnoty79.
Kolejną odpowiedzią na pytanie kim są wspominani aniołowie jest teza
o personifikacji siedmiu Kościołów. Już Beatus opierając się na następującym
fragmencie z Dziejów Apostolskich: „Poznała głos Piotra i z radości nie otwarła bramy, lecz pobiegła powiedzieć, że Piotr stoi przed bramą. Bredzisz — po74
75
76
77
78
79

Por. W. R.F. Browning, Słownik Biblii..., dz. cyt., s. 65.
Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana..., dz. cyt., s. 295.
Por. The interpreters dictionary of the Bible, G. A. Buttrick (red.), Printing 1986, s. 278.
Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana..., dz. cyt., s. 296.
Por. tamże.
Por. tamże.
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wiedzieli jej. Ona jednak upierała się przy swoim. To jest jego anioł — mówili.
A Piotr kołatał dalej” (Dz 12, 14–16). Na podstawie tego widzi on w Aniołach
personifi kację ducha danej wspólnoty, a równocześnie metaforę niemalże
biologicznej jedności organizmu, którą ma być Chrystus, przemawiający bezpośrednio do poszczególnych wspólnot80.
Dalej ojciec Augustyn Jankowski podaje często powtarzaną tezę, iż posłańcy są aniołami stróżami. W Apokalipsie aniołowie występują zawsze jako
byty duchowe, czego poparciem jest starotestamentowa Księga Daniela odnosząca się do aniołów jako książąt (ṥarim, hbr.)81: „Lecz książę królestwa
Persów sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni. Wtedy przybył mi
z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. Pozostawiłem go tam przy
królach Persów” (Dn 10, 13).
Ostatecznie, jak zauważa A. Jankowski należy przyjąć, że w tym określeniu
„Aniołowi Kościoła... napisz” należy dostrzec wielopoziomowy symbolizm.
Pod pojęciem aniołów w rozdziale drugim i trzecim Apokalipsy nie należy
dopatrywać się rzeczywistych aniołów, ale biskupów poszczególnych wspólnot Kościoła, których zadaniem jest wychowywać poddanych sobie wiernych
zgromadzonych w powierzonych im Kościołach.
Autor listu przedstawia się jako ten który posiada „siedem Duchów Boga
i siedem gwiazd” (por. 3, 1a). Jak zauważa R. Tkacz siedem Duchów Boga
oznacza rzeczywistość dotyczącą Boga82. Już w adresie początkowym Apokalipsy (Ap 1, 4) pojawiło się takie same określenie, jednak z dokładniejszym
sprecyzowaniem. Duchy, o których mowa, znajdują się przed tronem Boga.
Kim są te Duchy. Niektórzy egzegeci łącząc je z symbolem siedmiu gwiazd
próbowali nawiązywać do kultów pogańskich, w których czci się siedem
bóstw planetarnych83. Według tej opinii siedem Duchów oznaczałoby siedmiu archaniołów. Jednak taka interpretacja poddawana jest krytyce, gdyż
w Apokalipsie znajdujemy słowa, które wskazują, że aniołom nie należy oddawać takiej samej czci jak Bogu: „I upadłem przed jego stopami, by oddać
mu pokłon. I mówi: «Bacz, abyś tego nie czynił, bo jestem twoim współsługą
i braci twoich, co mają świadectwo Jezusa: Bogu samemu złóż pokłon!»” Ap
19, 10). Jednak w wersecie 3, 1 nie ma mowy o kulcie, dlatego wśród komentatorów Pisma Świętego przeważa pogląd, że jest tu mowa o Archaniołach
80
81
82
83

Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana..., dz. cyt., s. 296.
Por. W. R. F. Browning, Słownik Biblii..., dz. cyt., s. 77.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt. s. 280.
Taką interpretację wysuwa W. Bousset, Die Offenbarung Johannis. Kritisch-exegetischer Kommentar zum Neuen Testament, v. 16, Göttingen 1906, s. 426n.
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stojących przed Bożym obliczem84. Natomiast F. Sieg uważa, że jest tu mowa
o Duchu Świętym85. Z kolei pod określeniem „siedem gwiazd” dostrzega
aniołów siedmiu Kościołów. Tak też ten obraz rozwiązuje sama Apokalipsa:
„Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce, i co do
siedmiu złotych świeczników: siedem gwiazd — to są Aniołowie siedmiu Kościołów, a siedem świeczników — to jest siedem Kościołów” (Ap 1, 20).
Symbolu „siedmiu gwiazd w prawej ręce” nie można jednoznacznie zinterpretować. Autorzy dążący do jego wyjaśnienia poszukiwali rozwiązania
między innymi w mitologii orientalnej. Przykładem jest mit o bogu obracającym osią świata poprzez trzymanie siedmiu gwiazd Małej Niedźwiedzicy86.
Wierzenia mówiły o bogu tym jako o władcy świata.
Natomiast Ernst Lohmeyer zauważył, że na rzymskich monetach z wizerunkami cesarzy Hadriana i Kommodusa także widnieje obraz siedmiu
gwiazd symbolizujący ich władzę nad światem87. Zwraca on uwagę na powszechne występowanie symbolu siedmiu gwiazd w czasach współczesnych
świętemu Janowi. Apostoł mógł więc posłużyć się nim nie pod wpływem
legend, lecz uwzględniając ówczesną sytuację wspólnot chrześcijańskich potrzebujących silnego autorytetu, który ochroniłby ich od rzymskich imperatorów88.
Apokalipsa świętego Jana jest jedyną księgą Pisma Świętego, w której pojawia się symbol siedmiu gwiazd w prawej ręce. Ten obraz oznacza Chrystusa,
który ma pełną władzę nad całym wszechświatem. Tenże Chrystus — Zwycięzca przemawia do Kościoła w Sardach przez Ducha Świętego.
Co prawda w apokryfie znanym jako „Księga Henocha” pojawia się
wzmianka o siedmiu gwiazdach symbolizujących stworzenia rozumne, które
zostały poddane karze. Nie można jednak bezpośrednio łączyć tych fragmentów, gdyż nie podejmują one tej samej problematyki. Dodatkowo Święty Jan
w Apokalipsie nie odnosi się jednoznacznie do złamania Bożych przykazań,
tak jak to jest w Księdze Henocha89.
Warto jednak postawić pytanie: dlaczego obraz siedmiu gwiazd pojawia
się w adresie do Kościoła w Efezie i do Kościoła w Sardach? Odpowiedź na to
84 Za takim rozumieniem opowiada się D. E. Aune w swoim komentarzu do Apokalipsy.
85 F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 111.
86 Por. H. Langkammer, Apokalipsa św. Jana. Realia archeologiczno-historyczne w wizjach i symbolice, Wrocław 2010, s. 12.
87 Por. Encyklopedia historyczna świata II, Starożytność, część I..., s. 257.
88 Por. T. Jelonek, Wybrane zagadnienia z egzegezy i teologii pism Janowych, (Biblioteczka Służby Liturgicznej, nr 13), Kraków 1984, s. 43.
89 Por. H. Langkammer, Słownik biblijny, Katowice 1984, s. 44n.

240

pytanie może okazać się kluczem do rozwiązania tejże zagadki. Zarówno Efez
jak i Sardy stanowiły centra handlowe. Miastom tym podlegały okręgi obejmujące po siedem miast. Można powiedzieć, że miasta te niejako trzymały
w swych rękach cały handel a zarazem i wszystkie sprawy gospodarcze z tych
siedmiu podległych im miast. Dzięki temu bardzo szybko się bogaciły. Niestety tak zwykle bywa, że kiedy człowiek zaczyna się szybko bogacić, wydaje
mu się, że w swoich rękach ma swoje życie. Wyobraża sobie, że za pieniądze
wszystko może kupić, zarówno zdrowie, jak i całą wieczność. Wtedy też często zapomina o Bogu. Być może, że szybkie bogacenie się mieszkańców Sardes
doprowadziło ich do śmierci duchowej. Dlatego też Chrystus przedstawił się
im jako ten, który ma w swoich rękach siedem gwiazd. Jest On o wiele silniejszy, niż władze miasta, które trzymają w swoich rękach tylko siedem miast.
Ale też Chrystus posiada w sobie siedem Duchów Boga, to znaczy, że ma on
moc ożywić tych wszystkich którzy w Sardach duchowo umarli90.

. . Ocena Kościoła w Sardach (Ap , b)
Tekst
GNT οἶδά σου τὰ ἔργα ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῇς, καὶ νεκρὸς εἶ.
BTP Znam twoje czyny: masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły.

Znaczenie terminów
οἶδα, od czasownika εἴδω — wiedzieć coś, wiedzieć o czymś91
ἔργον, ου τό — praca, robota, działanie, czyn, dzieło, interes, praca zarobkowa, wytwór rąk lub umysłu92
ὄνομα, ατος, τό — nazwa, imię, opis natury osoby lub rzeczy, przyczyna93
ἔχω — mieć, posiadać, trzymać94
ζάω ζῶ — żyć, oddychać, być wśród żyjących, być w pełni sił, być w pełni
sprawnym95
νεκρός, ά, όν — zmarły, nieżyjący, trup, martwy duchowo96
90
91
92
93
94
95
96

Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 281.
Abramowiczówna, t. 2, s. 28–30; Popowski, s. 420; Strong, s. 224–225.
Abramowiczówna, t. 2, s. 299; Popowski, s. 231n; Strong, s. 306n.
Abramowiczówna, t. 3, s. 289; Popowski, s. 429–431; Strong, s. 553.
Popowski, s. 249–253; Strong, s. 331.
Abramowiczówna, t. 2, s. 401n; Popowski, s. 256n; Strong, s. 332.
Abramowiczówna, t. 3, s. 195; Popowski, s. 407n; Strong, s. 523.
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Egzegeza
Kolejnym pojęciem w tej perykopie jest „masz imię, że żyjesz”. Najprawdopodobniej jest to aluzja do jednego z biskupów, który nosił imię Ζώσιμος (gr.
rdzeń tego słowa oznacza życie). Jeśli przyjmie się taką interpretację, to znaczyłoby, ze list ten ma charakter bardzo osobisty. Wtedy byłby skierowany do
biskupa w Sardach. Oznaczałoby to wielkie wezwanie do nawrócenia tegoż
biskupa, ponieważ, to on byłby najważniejszą przyczyną niewierności całego
Kościoła w tym mieście97.
Z całą pewnością jest tutaj uwidoczniona nagana względem tych chrześcijan, którzy tylko zewnętrznie są wierzącymi, a tak naprawdę są martwi duchowo (por. Łk 15, 24; Ef 2, 1.5). Zdaniem S. Witkowskiego nagana skierowana
do Kościoła w Sardach, mówiąca, że Kościół ten jest umarły jest największej
wagi. Stwierdzenie że człowiek, który otrzymał wiarę i winien żyć łaską Bożą,
a z powodu grzechów jest wewnętrznie martwy, jest najpoważniejszym zarzutem skierowanym do wspólnot wierzących w Apokalipsie98. Na szczęście
sąd ten nie jest definitywny, ale ma rangę przestrogi i stanowi wezwanie do
nawrócenia. Dlatego wierni z Sardes mają szansę na nawrócenie i ponowne
przywrócenie do życia.

. . Wezwanie do nawrócenia (Ap , – )
Tekst
GNT γίνου γρηγορῶν καὶ στήρισον τὰ λοιπὰ ἃ ἔμελλον ἀποθανεῖν, οὐ γὰρ εὕρηκά
σου τὰ ἔργα πεπληρωμένα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ μου. μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας
καὶ ἤκουσας καὶ τήρει καὶ μετανόησον. ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς, ἥξω ὡς
κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σέ.
BTP Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem twych
czynów doskonałymi wobec mego Boga. Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, strzeż tego i nawróć się! Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej,
i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie.

97 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt. s. 157.
98 Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 59.
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Znaczenie terminów
γίνομαι — stawać się, powstawać, zaistnieć, zacząć być, wydarzyć się, pojawić się99
γρηγορέω — czuwać, nie spać, być czujnym, obserwować, pilnować, zwracać uwagę100
στηρίζω — unieruchomić, umieścić trwale, umocować, przymocować,
wzmocnić101
λοιπός, ή, όν — pozostały, inny, reszta102
μέλλω — mieć zaraz coś zrobić, zamierzać, zamyślać103
ἀποθνῄσκω — umrzeć naturalną śmiercią, zginąć, cierpieć w piekle104
εὑρίσκω — natknąć się na, natrafić, spotkać się z, znaleźć, dowiedzieć się
przez praktykę, odkryć, nabyć, uzyskać, znaleźć kogoś winnym lub
niewinnym105
ἔργον, ου τό — praca, robota, działanie, czyn, dzieło, interes, praca zarobkowa, wytwór rąk lub umysłu106
πληρόω — czynić pełnym, napełniać się, stawać się pełnym, wypełnić107
ἐνώπιον — w obecności, przed obliczem108
θεός, οῦ, ὁ — Bóg, bóstwo, bogini, sędzia109
μνημονεύω — mieć na uwadze, pamiętać, przywoływać na myśl, współczuć110
πῶς — jak, w jaki sposób, aby przypadkiem nie111
λαμβάνω — wziąć, zabrać, przywłaszczyć sobie112
ἀκούω — słyszeć, usłyszeć, słuchać, wysłuchać, przesłuchać, poznawać
przez słuch, dowiadywać się113
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

Abramowiczówna, t. 1, s. 465–467; Popowski, s. 108–110; Strong, s. 160n.
Abramowiczówna, t. 1, s. 482; Popowski, s. 115; Strong, s. 166.
Abramowiczówna, t. 4, s. 107; Popowski, s. 564n; Strong, s. 718.
Abramowiczówna, t. 3, s. 47n; Popowski, s. 370; Strong, s. 473n.
Abramowiczówna, t. 3, s. 102n; Popowski, s. 382n; Strong, s. 494.
Abramowiczówna, t. 1, s. 268; Popowski, s. 61; Strong, s. 86n.
Abramowiczówna, t. 2, s. 365; Popowski, s. 244n; Strong, s. 324.
Abramowiczówna, t. 2, s. 299; Popowski, s. 231n; Strong, s. 306n.
Abramowiczówna, t. 3, s. 557; Popowski, s. 500; Strong, s. 626.
Abramowiczówna, t. 3, s. 159; Popowski, s. 203; Strong, s. 271.
Abramowiczówna, t. 2, s. 451; Popowski, s. 270–279; Strong, s. 353–355.
Abramowiczówna, t. 2, s. 160; Popowski, s. 401; Strong, s. 512.
Abramowiczówna, t. 3, s. 777n; Popowski, s. 541n; Strong, s. 675.
Abramowiczówna, t. 3, s. 10n; Popowski, s. 356n; Strong, s. 460n
Abramowiczówna, t. 1, s. 72; Popowski, s. 18n; Strong, s. 30.
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τηρέω — starać się, zajmować się, opiekować się, strzec, zachowywać114
μετανοέω — nawracać się, odczuwać skruchę, opamiętać się, zmienić myślenie115
ἥκω — przyjść, przybyć, być obecnym116
κλέπτης, ου, ὁ — przeniewierca, złodziej, fałszywy nauczyciel117
γινώσκω — poznać, dowiedzieć się, dostrzec, odczuć zauważyć, rozumieć118
ποῖος, α, ον — jaki, który, jakiego rodzaju, który co, czyj119
ἐπί — na czymś, na łożu, w, na przeciwko, po drugiej stronie120

Egzegeza
W zależności od tego, czy treść Listu odniesiemy do biskupa, który pracował
w Sardach, czy do poszczególnych wiernych, w różny sposób możemy zrozumieć znaczenie wezwania: „stań się czujnym”. Wezwanie to może dotyczyć
zarówno pasterza tego Kościoła, którego zadaniem jest czuwać nad powierzonymi mu wiernymi, jak też do całego Kościoła. Niektórzy wierni, określani jako reszta byli narażeni na śmierć duchową. Takie rozumienie ukazuje
słabość tych wiernych. Jednak ta reszta jest bardzo ważna, od jej nawrócenia
i umocnienia zależą losy wspólnoty wierzących w Sadach.
Termin λοιπός, ή, όν (pozostały, reszta) w tekście greckim występuje
w neutrum. Jest na wzór „reszty ()שׁ ָאר
ְ szear (hebr.) Izraela” (Por. Est 9, 16)121.
Według Lohmeyera pojęcie to często występuje u proroków w Starym Testamencie, albo jak mówi Swete pojęcie to obejmuje instytucje i poszczególnych ludzi122. W odniesieniu do pasterza tej wspólnoty można byłoby znaleźć aluzję zawartą u Ez 34, 4: „Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej
nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadzaliście
114
115
116
117
118
119
120
121

Abramowiczówna, t. 4, s. 321; Popowski, s. 602; Strong, s. 767.
Abramowiczówna, t. 3, s. 124; Popowski, s. 391; Strong, s. 500–501.
Abramowiczówna, t. 2, s. 416; Popowski, s. 260; Strong, s. 341.
Abramowiczówna, t. 2, s. 671; Popowski, s. 339; Strong, s. 433.
Abramowiczówna, t. 1, s. 467; Popowski, s. 110–112; Strong, s. 161.
Abramowiczówna, t. 3, s. 572; Popowski, s. 511; Strong, s. 633.
Abramowiczówna, t. 2, s. 215–218; Popowski, s. 214–218; Strong, s. 287.
L. Ryken, J. C. Wilhoit, T. Longman, Słownik symboliki biblijnej, Warszawa 2003,
s. 859. Termin λοιπός, ή, όν występuje w LXX jako tłumaczenie hebrajskiego ְשׁ ָאר
(szear) tylko siedmiokrotnie (1 Krn 16, 41; Est 4, 7; Ne 11, 20; Ezd 9, 16; Iz 17, 3; 21, 17;
Dn 7, 12)
122 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana..., dz. cyt., s. 157.
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z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i okrucieństwem
obchodziliście się z nimi”. Słowa te są bardzo wymowną skargą na pasterzy
Ludu Bożego Starego Testamentu. Mogą mieć także zastosowanie względem
pasterza chrześcijan mieszkających w Sardach.
Kolejny zarzut względem pasterza Kościoła w Sardach jest znów bardzo
ostry. Jezus w dalszej części mówi: „nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga”. D. E. Aune uważa, że wezwanie do czujności i stawanie w obronie reszty, brzmią jak ironia w kontekście drugiej części wersetu
(3, 2)123. Zdanie to nawiązuje do rozprawy sądowej, która odbywa się w Bożej
obecności. Boża obecność sprawia, że w tym świetle czyny pasterza nie były
doskonałe. Wymiar sądowy wypowiedzi został wprowadzony poprzez użycie
terminu εὑρίσκω, który w procesie sądowym oznacza: znaleźć kogoś winnym
lub niewinnym. W Sardach oceniany pasterz, albo też ktoś ze wspólnoty Kościoła nie okazał się doskonałym przed Bogiem.
Określenie „wobec mego Boga” nawiązuje do wypowiedzi samego Pana
Jezusa zapisanej w Ewangelii św. Jana: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego
oraz do Boga mego i Boga waszego” (J 20, 17). Pan Jezus w swoich wypowiedziach rozróżniał relację pomiędzy Nim i Ojcem, a pomiędzy ludźmi i ich
Bogiem Ojcem. Podobnie użycie cytatu przez Jezusa umierającego na Krzyżu
zaczerpniętego z Ps 21, 2 „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” wyraża szczególną zażyłość Jezusa z Ojcem. Nawiązanie do tej wyjątkowej relacji
w Liście do Kościoła w Sardes wskazuje na Jezusowe autorstwo tego tekstu.
Jak również na wyjątkową troskę Jezusa o tę umierającą cząstkę Kościoła.
Nic też dziwnego, że w kontekście tej wypowiedzi wskazującej na agonalny
stan chrześcijan w Sardes pojawia się bardzo silne wezwanie do nawrócenia.
W tym wezwaniu najpierw Autor odnosi się do daru jakim było przyjęcie
chrześcijaństwa przez mieszkańców tego miasta. Początkowa euforia i szczycenie się tym darem już minęła i po stagnacji rozpoczął się schyłek. Zwłaszcza,
że wierność Chrystusowi wymagała wielu poświęceń. Trudno było znaleźć
pracę. Trzeba było wyłamywać się z miejskich uroczystości w których oddawano cześć miejscowym bożkom, a wśród nich szczególnie czczonej Artemidzie.
Wezwanie do nawrócenia łączy się z przestrogą paruzji, czyli powtórnego
przyjścia Chrystusa. Ma on przyjść jak złodziej. Nikt nie zna ani dnia, ani
godziny, kiedy to nastąpi. Dlatego też konieczność czujności jest niezwykle
ważna. W tym Liście pojawiają się aluzje do pewności mieszkańców Sardes,
że mają taką twierdzę położoną na wysokiej skale, że nie ma możliwości jej
123 Por. D. E. Aune, Revelation 1–5… dz. cyt., s. 220.
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zdobyć. Tak sądzili w czasach świetności mieszkańcy miasta. Okazało się
jednak, że w VI wieku przed Chrystusem twierdzę zdobył Cyrus, król perski,
a trzysta lat później dokonał tego samego Antioch Wielki. Mieszkańcy Sardes
nie wykazali się wystarczającą czujnością. Byli pewni, że twierdza położona
na wysokiej skale jest nie do zdobycia, a jednak znaleźli się śmiałkowie, którzy
potrafili wdrapać się na tę wysoką skałę i doprowadzili do zdobycia twierdzy
i złupienia jej. Porównanie powtórnego przyjścia Chrystusa do złodzieja jest
też nawiązaniem do nauczania św. Pawła, w którym stwierdza, że „dzień Pański przyjdzie jak złodziej” (1 Tes 5, 2), oraz do wypowiedzi Jezusa związanych
z końcem świata w Mt 24, 43 i Łk 12, 39. Każdy człowiek, który posiada cokolwiek wartościowego obawia się przyjścia złodzieja. Przy czym obraz przyjścia
złodzieja nie ma wywoływać obawy przed nim, ale ma ukazać konieczność
przygotowania się na taką ewentualność. Tak jak nie można dać się zaskoczyć
złodziejowi, tak też trzeba być zawsze gotowym na przyjście dnia Pańskiego.
Przygotowanie to polega na życiu w zjednoczeniu z Chrystusem. Wtedy jego
przyjście będzie tylko chwilą uwielbienia i włączeniem się w apokaliptyczne
wołanie Marana tha — przyjdź Panie Jezu (por. Ap 22, 20).

. . Zapowiedź nagrody (Ap , – )
Tekst
GNT ἀλλὰ ἔχεις ὀλίγα ὀνόματα ἐν Σάρδεσιν ἃ οὐκ ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια αὐτῶν,
καὶ περιπατήσουσιν μετ᾽ ἐμοῦ ἐν λευκοῖς, ὅτι ἄξιοί εἰσιν. Ὁ νικῶν οὕτως
περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς καὶ οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς
βίβλου τῆς ζωῆς καὶ ὁμολογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρός μου καὶ
ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ.
BTP Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły; będą chodzić ze
Mną w bieli, bo są godni. Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca, i z księgi życia imienia jego nie wymażę. I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego
aniołami.

Znaczenie terminów
ἀλλά — ale, niemniej jednak, pomimo, mało tego, nadto przecież124
ἔχω — mieć, posiadać, trzymać125
124 Abramowiczówna, t. 1, s. 90n; Popowski, s. 23; Strong, s. 36.
125 Popowski, s. 249–253; Strong, s. 331.
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ὀλίγος, η, ον — mały, niewielki, nieliczny, krótki, lekki126
ὄνομα, ατος, τό — imię, nazwa, opis natury, przyczyna, racja127
μολύνω — plamić coś, zanieczyszczać, kalać, plugawić128
ἱμάτιον, ου, τό — ubranie, płaszcz, odzienie, szata129
αὐτός, αὐτή, αὐτό — sobie samemu, on, ona ono, to samo, sam, ten130
περιπατέω — chodzić, iść, należycie wykorzystywać sposobność131
λευκός, ή, όν — jasny, błyszczący, czysty, przejrzysty, biały132
ἄξιος, ία, ον — ważący, posiadający ciężar, o podobnej wartości, stosowny,
odpowiedni133
νικάω — zdobyć, podbić, odnieść zwycięstwo, wyjść zwycięsko134
οὕτω i οὕτως — w ten sposób, tak samo, podobnie135
περιβάλλω — okrywać, odziewać kogoś, otaczać, ubierać136
ἐξαλείφω — namaścić, obmyć każdą część, nasmarować, ścierać137
βίβλος, ου, ἡ — księga, zwój138
ζωή, ῆς, ἡ — życie139
ὁμολογέω — przyrzekać, zgadzać się, składać zeznanie, uznawać, wysławiać140
ἐνώπιον — w obecności, przed obliczem141
πατήρ, πατρός, ὁ — ojciec, przodek, protoplasta142

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

Abramowiczówna, t. 3, s. 266n; Popowski, s. 425; Strong, s. 547.
Abramowiczówna, t. 3, s. 289; Popowski, s. 429n; Strong, s. 553.
Abramowiczówna, t. 3, s. 163n; Popowski, s. 402; Strong, s. 514.
Abramowiczówna, t. 2, s. 501; Popowski, s. 297; Strong, s. 375.
Abramowiczówna, t. 1, s. 380n; Popowski, s. 83n; Strong, s. 122.
Abramowiczówna, t. 3, s. 504; Popowski, s. 487n; Strong, s. 610n.
Abramowiczówna, t. 3, s. 27; Popowski, s. 366; Strong, s. 467.
Abramowiczówna, t. 1, s. 233; Popowski, s. 51; Strong, s. 75.
Abramowiczówna, t. 3, s. 209; Popowski, s. 410; Strong, s. 528.
Abramowiczówna, t. 3, s. 347n; Popowski, s. 451; Strong, s. 566.
Abramowiczówna, t. 3, s. 482n; Popowski, s. 485; Strong, s. 607.
Abramowiczówna, t. 2, s. 164; Popowski, s. 204n; Strong, s. 273.
Abramowiczówna, t. 1, s. 446n; Popowski, s. 96; Strong, s. 142n.
Abramowiczówna, t. 2, s. 401n; Popowski, s. 257; Strong, s. 337.
Abramowiczówna, t. 3, s. 281; Popowski, s. 427n; Strong, s. 550n.
Abramowiczówna, t. 2, s. 159; Strong, s. 271.
Abramowiczówna, t. 3, s. 455, Strong, s. 597.
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Egzegeza
Nie wszyscy chrześcijanie w Sardes są w stanie agonii duchowej. Kościół ten
może cieszyć się wiernymi, którzy nie splamili swych szat grzechami. W tekście greckim posłużono się terminem ὀνόματα, który w sensie dosłownym należałoby przetłumaczyć masz kilka imion, które nie splamiły swych szat. Imię
określa konkretną osobę, dlatego bardziej zrozumiałe tłumaczenie dla współczesnego czytelnika jest takie jak powyżej zostało przytoczone143. W starożytności nie nadawano imion takich, które by były tylko nazwaniem osoby.
Imię zawsze niosło ze sobą konkretną treść. Na przykład szczęśliwi Abraham
i Sara, którym w podeszłych latach urodził się Syn uznali, że do nich Bóg się
uśmiechnął i nadali swemu synowi takie właśnie imię: Izaak (Jischak-el to
znaczy: „oby Bóg się uśmiechnął”, Rdz 17, 17)144. Kiedy Zachariaszowi i Elżbiecie urodził się syn nadali mu imię Jan (Jochanan — Jahwe okazał miłosierdzie,
Łk 1, 5n)145. Imię wyrażało istotę danej osoby, albo ukazywało misję mu powierzoną. Jeśli Chrystus stwierdza, że w Sardes są imiona, które nie splamiły
swych szat, to znaczy, że On zna te osoby. Znać czyjeś imię oznaczało: wiedzieć niemal wszystko o danej osobie. To stwierdzenie niesie bardzo ważną
treść, Chrystus wie wszystko o wiernych w Sardes i daje ważne świadectwo
o wierności nielicznych w tej wspólnocie. Osoby te otrzymają ważną nagrodę
w niebie. Będą chodzić z Chrystusem w bieli146.
„Chodzić ze mną” zwrot ten wyraźnie nawiązuje do pierwszych rodziców,
którzy „chodzili” razem z Bogiem w raju (Rdz 3, 8). Podobnie takim przywilejem cieszyli się patriarchowie (Rdz 18, 16). Ponieważ Apokalipsa ma bardziej
eschatologiczny charakter dlatego ten zwrot można byłoby rozumieć, że chodzący wraz z Chrystusem w białych szatach będą tworzyć Jego triumfalną
eskortę podczas paruzji (por. 1 Tes 4, 17).
Ważna symbolika została ukryta pod określeniem „w bieli” (ἐν λευκοῖς).
Symbolika ta wyraża nie tylko nieskalane sumienie, ale — zgodnie z pojęciami antycznymi — radość i triumf. Odnosi się ona do rzeczywistości nieba, gdyż biel w Apokalipsie jest barwą mieszkańców nieba. Obraz szat był
szczególnie wymowny dla mieszkańców tego ośrodka przemysłu tkackiego147.
Warto też nawiązać do wydarzenia, które dokonało się na Górze Przemienienia. Wtedy odzienie Jezusa stało się lśniąco białe (por. Łk 9, 29). Na określenie
143
144
145
146

Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana..., dz. cyt., s. 158.
Por. P. C. Bosak, Leksykon wszystkich postaci biblijnych, Kraków 2015, s. 604–605.
Por. Tamże s. 671.
Por. J. M. Ford, Revelation. Introduction, Translation and Commentary, Garden City
1980, s. 41.
147 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana..., dz. cyt., s. 158.
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lśniących bielą szat Jezusa św. Łukasz użył tego samego określenia (λευκός).
Dlatego niektórzy z autorów pod określeniem „białych szat” rozumieją przemienione ciała ludzi tryumfujących w niebie, dzięki łasce zbawienia. Takie
wnioski wysuwają na podstawie 1 Kor 15, 43. 49. 54; 2 Kor 5, 4; Fil 3, 21 i całego szeregu tekstów apokaliptyki judaizmu (np. Hen 62, 16; Hen słow 22, 8;
Wnieb. Iz. 4, 6; 7, 22; 8, 14. 26; 9, 9. 17. 24 — 26; 11, 40; Ody Salomona 25, 8)148.
Szata jest również symbolem stanu duszy. Symbol ten jest obecny w Iz
1, 18; 64, 5; Mt 22, 11; Jud 23. Jest to jasny symbol ze względu na wielokrotność
pojawiania się go w wielu miejscach Pisma Świętego oraz ze względu na wielość kultur w jakich ma on swoje odpowiedniki149. Szaty białe w świetle myśli
starożytnej były ściśle związane z radością i triumfem, zaś w ujęciu biblijnym spotykamy się z porównaniem koloru białego z nieskalanym sumieniem
człowieka, który przebywa w niebie — ów obraz bardzo silnie przemówił do
wyobraźni mieszkańców Sardes jako osób trudniących się w przemyśle tkackim150.

. . Wezwanie do wsłuchania się w głos Ducha Świętego (Ap , )
Tekst
GNT Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.
BTP Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.

Znaczenie terminów
ἔχω — mieć, posiadać, trzymać, móc, być w stanie151
οὖς, ὠτός, τό — ucho, w przenośni: zdolność rozumienia152
ἀκούω — słyszeć, usłyszeć, słuchać, wysłuchać, przesłuchać, poznawać
przez słuch, dowiadywać się153
πνεῦμα, ατος, τό — podmuch, powiew, wiatr, dech, tchnienie życia, natchnienie, duch, dusza154
148 Por. tamże.
149 Por. H. Langkammer, Słownik biblijny, Katowice 1984, s. 44.
150 Por. E.A. Kuckerlkorn, M.D. Mateos, T. Kraft, Apokalipsa św. Jana, [w:] W. R. Farmer, Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, Warszawa 2000, s. 24.
151 Abramowiczówna, t. 2, s. 391n; Popowski, s. 249n; Strong, s. 330n.
152 Abramowiczówna, t. 3, s. 344; Popowski, s. 449; Strong, s. 565.
153 Abramowiczówna, t. 1, s. 72; Popowski, s. 18n; Strong, s. 30.
154 Abramowiczówna, t. 3, s. 563; Popowski, s. 502–506; Strong, s. 628n.
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λέγω — zbierać, wybierać, policzyć, mówić, nazwać, myśleć, przemawiać,
wygłosić, chwalić155
ἐκκλησία, ας, ἡ — zebranie, zgromadzenie, Kościół156

Egzegeza
Wezwanie skierowane do Kościoła w Sardes, aby otworzyć swe uszy i usłyszeć głos Ducha Świętego w kontekście całego Listu, jest mocnym wołaniem
o nawrócenie chrześcijan. Z powodu konformizmu i zbytniego wchodzenia
w układy z pogańskim światem znaczna część chrześcijan zupełnie się pogubiła. Być może nawet biskup stojący na czele tej wspólnoty poszedł zbyt
daleko w układaniu się z pogańskim światem. Dlatego choć w jego imieniu
było zawarte znaczenie życia, to jednak duchowo był on już umarły. Wsłuchanie się w to mocne wezwanie winno zaowocować całkowitą zmianą myślenia
i nawróceniem.

. Przesłanie teologiczne
Kościół w Sardes nie jest idealnym Kościołem. Przeżywa stan kryzysu. Stan
ten jest wynikiem wielu przyczyn, które złożyły się na osłabienie ducha tej
wspólnoty. Zobaczenie wielu czynników które oddziaływują na człowieka jest
niezwykle ważne. Pomaga zrozumieć sytuację i znaleźć zapobiegawcze środki wspomagające nawrócenie i przemianę życia. Z czego wynika osłabienie
duchowe mieszkańców Sardes? Na taki stan rzeczy nałożyły się zniszczenia
spowodowane trzęsieniem ziemi. Zobaczyli oni, że w mgnieniu oka można
stracić wszystko, cały dorobek życia. Silna twierdza też na nic się zdała, bo
najeźdźcy potrafili ją zdobyć. Do tego trzeba dołączyć zniszczenie moralne.
Jednak Chrystus nie opuszcza swego ludu, ale przychodzi mu z pomocą.

. . Przesłanie chrystologiczne
Osłabionej wspólnocie, spustoszonej duchowo i słabej zarazem, Chrystus
przedstawia się jako wielki Mocarz. Ma w sobie siedem Duchów Boga. Oznacza to, że ma pełnię mocy Ducha Świętego. Z taką mocą przychodzi do swoich wiernych, aby podnieść ich z nędzy moralnej. Posiadając siedem duchów
Boga, może wniknąć w głębię ducha ludzkiego. Wnikanie Chrystusa w głąb
155 Abramowiczówna, t. 3, s. 18; Popowski, s. 359–365; Strong, s. 464.
156 Abramowiczówna, t. 2, s. 64n; Popowski, s. 183n; Strong, s. 239.
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człowieczeństwa ma na celu oświecenie człowieka, aby poznał swoją słabość.
Duchowa przemian w człowieku nie może rozpocząć się inaczej, jak poprzez
poznanie tego co jest w jego wnętrzu. Dlatego potrzeba tego światła oświecającego każdego człowieka. W tym duchowym świetle widać nie tylko słabość,
ale nade wszystko grzech, który człowieka wyniszcza i czyni słabym.
W Ewangelii św. Jan przekazuje słowa Jezusa: „Duch daje życie” (J 6, 63).
Teraz ten Chrystus przychodzi do wspólnoty niemal obumarłej z powodu
swoich słabości, aby ją ożywić157. Odczytując w tym znaczeniu przedstawienie się Chrystusa warto zauważyć, że bardzo potrzebuje ona takiego ożywienia. Wspólnota ta obumarła. Co więcej nawet jak niektórzy przypuszczają, jej
biskup nosił imię Ζώσιμος — Żyjący, a jak stwierdza tekst listu, był umarły.
Oczywiście duchowo umarły. Potrzebował bardzo Ducha Chrystusowego,
aby na nowo stał się żyjący. Jeśli głowa wspólnoty była obumarła, to w jaki
sposób wspólnota miała być żyjąca? Dlatego najpierw Chrystus kieruje się
do głowy w mocy Ducha, aby tę głowę Kościoła ożywić. Następnie poprzez
głowę Kościoła w Sardach Chrystus będzie mógł dokonać ożywienia całej
wspólnoty, tak aby mogła ona wydać owoce nawrócenia.
Chrystus przedstawiony jest w adresie listu jako ten, który trzyma w ręku
siedem gwiazd. Obraz ten ukazuje Syna Bożego jako władcę całego wszechświata. U początku uczestniczył On w dziele stwórczym Boga. Jak zaznaczył
św. Jan w Ewangelii „Na początku było Słowo (...) wszystko przez nie się stało”
(J, 1, 1n). Boży Syn nie tylko jest bezdusznym stwórcą wszechświata, on też
wciąż czuwa nad jego istnieniem. Jest Bogiem, który w Swojej opatrzności
opiekuje się całym światem. Jeśli pod postacią tych gwiazd będziemy rozumieć jakieś konkretne symbole, wówczas i taka interpretacja może być w prezentowanym obrazie zawarta. Można więc zobaczyć w niej troskę Chrystusa
o siedem Kościołów. Zważywszy na symbolikę liczby siedem dostrzeżemy
w niej całość wspólnoty wierzących, a nie tylko siedem wspólnot zamieszkałych na terenie Azji Mniejszej u końca I czy też na początku II wieku. Można też pod postacią gwiazd rozumieć anioły, czy inne rzeczywistości stanowiące jakąś część świata stworzonego. Obraz ten ukazuje Chrystusa Władcę
wszechświata. Przychodzi on do Kościoła w Sardes, aby podnieść go duchowo
i umocnić. To wszystko, co przeżywali mieszkańcy tego miasta przez kilka
wieków poprzedzających erę chrześcijańską sprawiło, ze utracili oni swoja
witalność, stali się ludźmi bardzo słabymi. Potrzebna im była moc Chrystusa,

157 Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt. s. 58.
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aby mogli odżyć i z podniesiona głową podjąć wszelkie zadania, jaki życie
w wierze przed nimi stawiało158.
Ten Chrystus jest też Sędzią. Wzywa On wspólnotę do czujności w wierze.
Owa czujność świadczy o życiu i mocy, która pozwala być wiernym swemu
Bogu nawet w trudnych chwilach. Jeśli chrześcijanin przestaje czuwać i żyć
Bogiem, wówczas czas sądu może go zaskoczyć podobnie jak właściciela majątku zaskakuje nadejście złodzieja. Miał on swój czas, w którym mógł się
odpowiednio zabezpieczyć przed utratą tych dóbr, które zostały mu dane.
Podobnie chrześcijanin został obdarowany wieloma darami. Może być niezmiernie bogaty duchowo. Dlatego konieczna jest czujność, aby ni pozwolić
na zagrabienie otrzymanego od Boga „bogactwa” duchowego. Może się bowiem okazać, że nie zauważy jak szybko minie dar czasu i Wiekuisty Sędzia przyjdzie po niego w najmniej spodziewanym momencie, w którym nie
będzie gotowy na złożenie raportu ze swego życia. Wtedy czas sądu byłby
dla człowieka podobny jak nadejście złodzieja by zabrać majątek. Ten obraz
zawarty w Ap 3, 2–3. Chrystus Sędzia obdarzy nagrodą tych, którzy potrafią
stać się zwycięzcami w boju życia. Na końcu otrzymają oni dar białej szaty.
Jest ona symbolem zaproszenia do przebywania w bezpośredniej bliskości
z Bogiem w niebie159.

. . Przesłanie eschatologiczne
Myśl eschatologiczna została wprowadzona w tekście poprzez zwrot: „Przyjdę
jak złodziej” (Ap 3, 3). Dla kogoś, kto nie czuwa i nie jest przygotowany, powtórne przyjście Chrystusa jawi się jak przyjście złodzieja. Działa on przez
zaskoczenie. Chrystus wykorzystuje obraz zaskoczenia. Dla kogoś kto czuwa
i jest zjednoczony z Chrystusem Jego przyjście zawsze będzie czymś naturalnym. Jednak w Sardes wielu chrześcijan było duchowo umarłych, dlatego
Chrystusowa przestroga ściśle łączy się z ostrzeżeniem, aby podjąć dzieło
nawrócenia i nie pozwolić się zaskoczyć160.
Dalsze przesłanie skierowane jest do tych, którzy nie splamili swych szat.
Symbolika ta była bardzo czytelna w środowisku greckim i rzymskim. Nie
można było stanąć do sprawowania kultu, czy nawet jakichkolwiek publicznych czynności w splamionej szacie. W kulcie byłoby to odebrane jako pro158 Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa. Praktyczny komentarz do Apokalipsy,
Ząbki 2005, s. 112.
159 Por. A. Jankowski, Dopowiedzenia chrystologii biblijnej, Poznań 1987, s. 136–138.
160 Por. A. Jankowski, Eschatologia biblijna Nowego Testamentu, Kraków 1987, s. 53.
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fanacja, w spełnianiu obowiązków publicznych oznaczało brak szacunku wobec obywateli. Mogłoby zostać odebrane jako zniewaga. Do tych osób, które
potrafiły wytrwać wiernie, zachowując zasady życia chrześcijańskiego mimo
prześladowań i trudności zwraca się Autor listu i stwierdza, że „będą chodzić ze mną w bieli” (Ap 3, 4b). Jak rozumieć to stwierdzenie w perspektywie
eschatologicznej? Podobne stwierdzenie znajduje się w Ap 14, 4, gdzie jest
mowa o orszaku idącym za Barankiem. Stanowią oni jakby grono uczniów
Chrystusa. E. B. Allo zwraca uwagę na symbolikę biblijną białych szat. Ukazuje, że Księga Koheleta w ten sposób wyraża radość wynikającą z wierności powierzonym zasadom. Ta radość jest już widoczna w życiu doczesnym
(Koh 9, 8). Z kolei Druga Księga Machabejska przedstawia jeźdźca w białych
szatach jako symbol zwycięstwa (2 Mch 11, 8). Symbolika ta ściśle wiąże się
z dalszą treścią listu, gdzie również jest mowa o zwycięzcy. Wreszcie Księga
Proroka Daniela w wizji przedstawia Syna Człowieczego w śnieżnobiałych
szatach (Dn 7, 9). Białe szaty wyrażają zatem stan niebieski161.
Sytuacja Kościoła w Sardes musiała być niezwykle trudna, skoro ci, którzy
pozostali wierni do końca nazwani są zwycięzcą. Można z tego stwierdzenia
wysunąć wniosek, że całe życia chrześcijan było walką o przetrwanie w wierności. Dlatego zwycięzca jako nagrodę w niebie otrzyma białą szatę. Będzie
należał do bezpośredniego orszaku towarzyszącego Chrystusowi. R. Tkacz
wysunął bardzo trafny wniosek, że przyodzianie białej szaty jest darem życia nadprzyrodzonego już tu w doczesności a dokonuje się to mocą ofiary
Chrystusa. Dar ten znajdzie jeszcze swoje dopełnienie w wieczności w życiu
nadprzyrodzonym zjednoczonym z samym Chrystusem162.
Kolejną obietnicą, którą otrzymuje zwycięzca jest zapewnienie, że jego
imię nie zostanie wymazane z księgi życia (Ap 3, 5). Księga życia nie jest
jakimś ślepym rejestrem przeznaczenia, ale są w niej zapisane imiona ludzi
żyjących nowym życiem w Chrystusie. Są to ludzie, którzy wiernie zachowują
Bożą łaskę daną im na chrzcie świętym i karmią się Chrystusowym ciałem.
W całym swoim postępowaniu dają świadectwo wierności Ewangelii. Często
jest to świadectwo krwi. Taka osoba, która potrafi pokonać wszelkie trudności, po to, aby być wierna Chrystusowi jest nazwana zwycięzcą. Chrystus
doskonale zna tę trudną walkę i docenia ją obietnicą pozostawienia imienia
w księdze życia, a także wyznaniem imienia przed Ojcem i aniołami.
Wymazanie z księgi życia oznaczałoby dostanie się do jeziora ognia, co
ma znaczenie wiecznego potępienia i śmierci drugiej (Ap 20, 15). Obraz księgi
161 Por. E. B. Allo, L’Apocalypse du Saint Jean, Paris 1933, s. 61.
162 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 297.
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życia zarówno w judaizmie, jak i w chrześcijaństwie związany jest z sądem
ostatecznym. Motyw ten wszedł do tradycji biblijnej z tradycji sumeryjskiej
i akadyjskiej. Być może też w starożytności znane były sytuacje w których
król sprawując sąd nad swoimi podopiecznymi sięgał do starożytnych ksiąg
i poszukiwał w nich wzorów dla rozstrzygnięcia szczególnie zawiłych spraw.

. . Pneumatologia
Pneumatologia w tym krótkim tekście bardzo ściśle łączy się z chrystologią.
Chrystus przychodzi w mocy Ducha. Przedstawia siebie jako ten, który posiada siedem Duchów Boga. Dokładnie realizuje się to co zapowiedział w czasie
przebywania na ziemi, a co zapisał w swojej Ewangelii św. Jan.
Pierwszym zadaniem Ducha Świętego jest ożywić to co poprzez grzech
obumarło. We wspólnocie Kościoła w Sardes jest ktoś, kto ma imię, że żyje
a jest umarły. Być może jest to nawet przełożony tego Kościoła. Dlatego Chrystus przedstawia się jako ten, który ma siedem Duchów Boga przychodzi do
tej wspólnoty, aby ją ożywić w wierze.
Drugim zadaniem Ducha świętego jest uświęcenie wierzących. W Sardes
wierzący podupadli w wierze. Złożyły się na to różnorakie przyczyny. Jedni
próbowali pójść na kompromis ze światem i przez to pogubili się w wierności Chrystusowi. Inni wzbogacili się i z tego powodu trudno było im iść pod
prąd panującemu układowi religijno-kulturowemu. Zaczęli brać udział w obchodach ku czci bożków pogańskich co coraz bardziej odciągało ich od Boga.
Inni załamali się z powodu prześladowań w związku z rozwiniętym kultem
imperialnym. Dlatego tak bardzo potrzeba im Ducha Świętego, aby mogli
ukazać czyny swego życia doskonałe przed Bogiem (por Ap 3, 2).
Kolejnym darem Ducha Świętego jest umocnienie wierzących. Wobec piętrzących się trudności przetrwać w prześladowaniach mogą tylko Ci, którzy
są napełnieni Duchem Świętym. O tyle może być łatwiej wierzącym w Sardes
sięgnąć po umocnienie Duchem Świętym, że są wśród nich tacy, którzy nie
splamili swych szat. Mimo trudności i prześladowań potrafi li wiernie wytrwać przy Chrystusie.
Trzeba też zaakcentować ważną rolę Ducha Świętego, który dopomaga
w nawróceniu. A właśnie w tym liście Chrystus mocno wzywa tych, którzy
się zagubili, do nawrócenia i przemiany życia (Ap 3, 2). Ważnym zadaniem
jest otwarcie uszu na głos Ducha Świętego. Wzywa On wiernych Kościoła
do wsłuchania się w słowa Ewangelii i strzeżenia depozytu wiary. Pragnąc
odnowić swe życie chrześcijańskie i strzec tego depozytu, który został dany
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Kościołowi przez posłanych do niego Apostołów, potrzebna jest moc Ducha Świętego. Dlatego Chrystus daje każdemu wiernemu dar uszu, aby mógł
posłyszeć to co mówi Duch Święty i wprowadzić w życie, tak, aby było ono
prawdziwe godne Świadka Chrystusowego.

. . Przesłanie eklezjologiczne
Podejmując tematykę przesłania moralnego skierowanego do Kościoła w Sardes warto zauważyć, że dominuje w niej temat nawrócenia. Swoje pouczenie
autor ujmuje w zaskakujący sposób stosując jakby metaforę i wykorzystując niezwykłą historię tego pięknego miasta. Starożytne mury miasta Sardes
uchodziły za niezwyciężone, jak też samo miasto. Dwa razy w ciągu swej
świetlanej historii było zdobyte, pierwszy raz było to za Cyrusa w VI wieku
przed Chrystusa, kolejny za Aleksandra wielkiego w 334 roku przed Chrystusem. Lecz zawsze najeźdźcy zdobywali miasto podstępem i zawsze pod osłona
nocy163. Jeśli spojrzymy pod takim kontem na historię Sardes zrozumiemy
ostrzeżenie Jezusa: „Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej, i nie
poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie” (Ap 3, 3).
Wspólnota pierwszych chrześcijan w Sardes uchodziła w oczach innych za
dobrą i tą która trwała w Chrystusie, a być może nawet we własnych oczach
taką się mniemała164. Lecz w oczach Boga prawda była zupełnie inna: „Masz
imię które mówi [że żyjesz] a jesteś umarły” (Ap, 3, 1)165.
Apostoł oczywiście mówi o śmierci duchowej. Uczynki tej wspólnoty nie
są doskonałe, a tylko Bóg może ustalić miarę uczynków ludzkich, zarówno
tych złych jak i tych dobrych. Człowiek nie jest w stanie zrobić tego sam. Autor Listu do Sardes mówi o tym że owoce chrześcijan w tym mieście nie są
w pełni doskonałe. Pisze również o tym, że jeszcze nie wykonali do końca
wszystkiego czego nakazuje i oczekuje od nich Bóg. Jedynie wydaje im się, że
to co robią wystarczy, ale spotykają się z surowym osądem, to co robili wystarczało na dobre kierowanie swoją w wspólnota, ale tylko w ramach struktury
i działalności ekonomicznej. Natomiast Chrystus jest innego zdania i wzywa
ich do nawrócenia166.

163 Por. R. Rubinkiewicz, Nawrócenie i pokuta w księdze Apokalipsy św. Jana, RT KUL
(1996), t. 43, z. 1, s. 149.
164 Por. R. Rubinkiewicz, Nawrócenie i pokuta..., dz. cyt. s. 150.
165 Por. G. Ravasi, Ritratti di Chiese, Milano 2000, s. 144n.
166 Por. R. Rubinkiewicz, Nawrócenie i pokuta..., dz. cyt., s. 152.
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Nie wszyscy jednak w Sardes zasługują na opinię ludzi umarłych duchowo.
Są pewne osoby, które nie splamiły swoich szat. Chrystus pozwala im chodzić
ze sobą jak również nazywa ich swoimi uczniami. W dalszej perykopie Jezus
ostrzega mieszkańców miasta: „Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, [tak]
strzeż tego i nawróć się!” (Ap, 3, 3).
Jezus te słowa kieruje do całego Kościoła w Sardes, a równocześnie do
całej wspólnoty Kościoła żywego. Zachęta do nawrócenia ma nie tylko na
celu wzywać do głębszej refleksji nad swoją osobą, ale zachęca do zmiany
postępowania i do ciągłego czuwania i ukierunkowania wszystkiego na dobro.
Taka postawa wymaga ciągłego nawracania się i bacznego czuwania. Chrystus nie zostawia ich samych sobie, daje im nadzieję na życie wieczne i oraz
różne możliwości pokuty i pojednania167. Pan Bóg każdego człowieka powołuje do życia wiecznego i nikogo nie chce z tego szczęścia wykluczyć. Darmo
otrzymane zbawienie może być utracone jeśli ktoś nie będzie wystarczająco
czuwał i dbał o nie.
W perykopie Ap 3, 3a znajduje się określenie przedmiotu nawrócenia, czyli
odczytanie danej treści o charakterze parenetycznym wezwania Pana Jezusa
Chrystusa, które skierowuje do Wspólnoty chrześcijan w Sardes. Zawartość
tego listu nie pokazuje wprost, w którym wymiarze życia wierni w Baranka
powinni się zmienić aby lepiej świadczyć swym życiem, że stanowią cząstkę
Kościoła168. Warto jednak zwrócić baczniejszą uwagę na tekst: „Pamiętaj więc,
jak wziąłeś i usłyszałeś, strzeż tego i nawróć się!” (Ap 3, 3a).
Autor w pierwszym rzędzie odwołuje się do pamięci wierzących w Sardes, a później wzywa ich nawrócenia. Podstawowymi pojęciami tej frazy jest
pięć czasowników takich jak: „strzeż tego”, „usłyszałeś”, „pamiętaj”, „wziąłeś”,
„nawróć się”169.
We fragmencie Ap 3, 3a proces przypomnienia, oraz przedmiot uszczegóławiają się w wyrażeniu „Jak widziałeś i usłyszałeś” cała ta perykopa być
może nawiązuje do depozytu wiary, który jest przechowywany przez Apostołów i przekazywany dalej. A także w powyższym tekście znajdujemy nakaz
jego zachowania i odpowiedzialności za niego (1 Tm 6, 20). Termin πῶς (gr.)
jest przysłówkiem, który otwiera ten fragment. Nie jest znaczeniowo jednoznaczny ponieważ w czasie współczesnym autorowi mógł pełnić rolę zaimka
względnego. Wtedy należy go przetłumaczyć wyrażeniem: „że”. Mógł też po167 Por. R. Rubinkiewicz, Nawrócenie i pokuta..., dz. cyt., s. 160.
168 Por. P. F. Szymański, Przedmiot nawrócenia w świetle wypowiedzi Ap 3, 3a, RBL 1
(2007), s. 43.
169 Por. tamże, s. 45.
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siadać pierwotne znaczenie tłumaczone przez: „jak”. Wtedy pełnił funkcję pośredniego pytania. Sugeruje to iż przedmiotem wspomnienia przywoływanego przez Chrystusa, najprawdopodobniej nie jest jedynie depozyt Ewangelii,
ale zapoczątkowane wydarzenie które jest punktem odniesienia. Wydarzenie
to mogło być związane z głoszeniem i przekazywaniem wiary wspólnocie
wierzącej w Sardes170.
Pierre Prignet tłumaczy, że to wydarzenie związane z początkiem wiary
w Sardes miało taki charakter, iż bardziej należało je uważać za cud, niż zwyczajny zbieg okoliczności. W ten sposób Chrystus poświadczał głoszoną przez
apostołów prawdę, pomagał w jej zrozumieniu, praktykowaniu, a także przyjęciu Ewangelii. Po przysłówku πῶς (gr.) Autor zastosował terminy, które wyraźnie odwołują się do tego wydarzenia, a następnie wzywa do nawrócenia171.
W odniesieniu do życia wewnętrznego Chrystus czyni bardzo ważną uwagę, pisząc do Kościoła w Sardes. Kwestia ta dotyczy niespójności w życiu wewnętrznym. Na zewnątrz wydaje się, że wszystko jest w porządku, a członkowie Kościoła są umarli duchowo. Tak właśnie ten problem komentuje siostra
Emilia Ehrlich, w opracowaniu Apokalipsa — księga pocieszenia. Zdaniem
siostry Ehrlich w tym właśnie znaczeniu należy rozumieć słowa Chrystusa:
„masz imię, które mówi, że żyjesz a jesteś umarły. W życiu wewnętrznym
możliwy jest taki właśnie rodzaj zakłamania, w którym chrześcijanin stwarza
pozory, że wszystko jest w porządku, a jest umarły wewnętrznie172. Dlatego
chrześcijanin winien mocno zaczerpnąć z Bożej łaski. Przybranie białej szaty,
oznacza w tym kontekście przywrócenie życia wewnętrznego i życie w stanie
łaski. Dzięki tej Bożej łasce możliwe jest wzrastanie duchowe, a także moralne.

170 Por. P. F. Szymański, Przedmiot nawrócenia..., dz. cyt., s. 47.
171 Por. tamże, s. 48.
172 Por. E. Ehrlich, Apokalipsa — Księga Pocieszenia, Poznań 1996, s. 46.
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Dla wielu ludzi, w tym także dla chrześcijan, koniec świata kojarzy się z czymś
przykrym, czy nawet przerażającym, z czymś co położy definitywny kres
całej społeczności ludzkiej. Nie da się ukryć, że wpływ na takie postrzeganie
końca świata miała także księga Apokalipsy, która przez wielu była błędnie
wyjaśniana. Tymczasem właściwe przesłanie księgi Apokalipsy jest pełne
nadziei i radości. Zapowiada ona bowiem triumf Baranka — Zmartwychwstałego Chrystusa nad Jego przeciwnikami, a z Nim triumf tych wszystkich, którzy byli Mu wierni. Należąc jednak do gatunku apokaliptyki, księga
Apokalipsy posługuje się różnego rodzaju symbolami, czasami mogącymi
budzić zdziwienie czy nawet lęk, w celu wyrażenia pewnych rzeczywistości
wykraczających poza nasze normalne poznawanie. Dlatego potrzeba dzisiaj
ciągle nowego odkrywania przesłania Apokalipsy, ukrytego pod płaszczem
symboli i metafor.
Kościół pierwszych wieków postrzegał koniec świata, jako odnowienie
wszystkiego co uległo zepsuciu grzechu. To odnowienie wiązało się z paruzją
czyli powtórnym przyjściem Pana Jezusa w widzialnej postaci. Dla ówczesnego Kościoła koniec świata to wydarzenie radosne i zarazem najważniejsze,
któremu zostaje podporządkowane życie ziemskie. Dlatego Kościół pierwszych wieków z wielką intensywnością starał się przygotować na to najważniejsze spotkanie z Panem. Wobec różnego rodzaju zagrożeń na jakie napotykały wspólnoty chrześcijańskie pojawiła się potrzeba przestrzegania przed
zejściem z właściwej drogi wiary oraz potrzeba umacniania wspólnot w ich
wierności. Taki też charakter mają listy skierowane do Siedmiu Kościołów,
znajdujące się w drugim i trzecim rozdziale Apokalipsy.
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. Filadelfia na tle uwarunkowań geograficznoprzyrodniczych i historyczno-kulturowych
. . Nazwa miasta
Nazwa miasta Filadelfia pochodzi od greckiego przymiotnika φιλαδέλφος
(filadelfos), tłumaczonego jako „miłujący brata, siostrę, żywiący miłość barterską”1, który wzięło od przydomka swego założyciela króla Attalosa II Filadelfosa (159–138 r. przed Chrystusem)2. Wyjaśnienia nadania tego określenia
królowi możemy doszukiwać się w dwóch wydarzeniach.
Attalos był młodszym bratem Eumenesa, króla Pergamonu, dlatego zajmował drugą pozycję w państwie. Gdy pojawiła się wiadomość, „o zamordowaniu króla Eumenesa na terytorium Hellady”, Attalos szybko przejął władzę
nie starając się nawet tego potwierdzić. Jednak informacja ta okazała się nieprawdą, a Eumenes po powrocie do Pergamonu, okazał swą wspaniałomyślność względem brata, przebaczył mu, dzięki czemu Attalos mógł cieszyć się
swoimi przywilejami. Wydarzenie to miało miejsce około 172 roku przed
Chrystusem3.
Inne wydarzenie, któremu prawdopodobnie Attalos II zawdzięcza swój
przydomek, miało miejsce około 167 r. przed Chrystusem4. Przybył on wtedy do Rzymu, jako reprezentant swojego brata, by zabiegać o pomoc cesarza
bo królestwu Pergamonu zagrażali Galaci. Początkowo wydawał się słabym
mediatorem bo „omal nie doprowadził do zguby brata, siebie, i całego królestwa”5. Związane to było z tym, że Rzym był niechętny Eumenesowi, bowiem
uważał go za sprzymierzeńca swego wroga z czasu ostatniej wojny, króla Macedońskiego Perseusza. Z tego powodu obiecywano Attalosowi panowanie
i władzę. Ten jednak będąc świadom niebezpieczeństwa w jakim znalazłoby
się wówczas królestwo Pergamonu i jego własne interesy, pozostał wierny
bratu6. Również w następnych latach sprawując poselstwa wiernie reprezen1
2
3
4
5
6

O. Jurewicz, Słownik grecko-polski, L-W, t. 2, Warszawa 2001., s. 472.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy, Warszawa 1981, s. 224.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów (Ap 2, 1–3, 22): studium historyczno-egzegetyczne, Warszawa 2003, s. 306.
Polybiusz, Dzieje, t. II, k. 30.
Por. Polybiusz, Dzieje, t. II, k. 30.
Eumenes przeczuwając niebezpieczeństwo, wysłał za Attalosem, swego lekarza
Stratiosa, który przekonał go, aby ten nie występował przeciw bratu; por. Polibiusz,
Dzieje, t. II, k. 30.
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tował swojego brata, starając się pomyślnie załatwiać wszelkie sprawy na jego
korzyść. Attalos przejął władzę po naturalnej śmierci Eumenesa7.

. . Położenie miasta
Dziś na miejscu starożytnego miasta Filadelfia, znajduje się tureckie miasto
Alaşehir. Obecna nazwa, jak podaje E. Jastrzębowska, oznacza „Miasto Boga”
i wywodzi się ze słów Allah Sher8. Dziś już nie ma śladów po starożytnej architekturze i urbanistyce Filadelfii. Mimo iż nie prowadzono tutaj wykopalisk,
udało się odkryć parę steli nagrobnych, niewielką ilość fragmentów posągów
m.in. trójgłową hermę9, głowę kobiecą oraz głowę satyra10.
Filadelfia była najmłodszym z Siedmiu miast Apokalipsy11. Leżała w Lidii,
około 45 kilometrów od Sardes12.
Filadelfia została prawdopodobnie założona przez Attalosa II Filadelfosa
(159–138 przed Chrystusem). Jednak niektórzy, jak C. J Hemer, czy J. Lightfoot
poddają takie stwierdzenie w wątpliwość. Powodem tego jest to, że pogląd
o założeniu miasta przez Attalosa opiera się jedynie na informacji podanej
przez Stefanusa z Bizancjum. J. Lidus przekazuje nam, jakoby Filadelfia miała
zostać założona przez Egipcjan, a to odsyła nas do Ptolemeusza Filadelfosa
(308–246 przed Chrystusem). Jej lokalizacja mogła polegać na reorganizacji
istniejącego już, miasta Lidyjskiego13.
Filadelfia była, miastem dogodnie położonym geograficznie, mimo iż znajdowało się na terenie aktywnym sejsmicznie, a związane to było z bliskością
szlaków handlowych biegnących w kierunku Myzji, Frygii i Lidii14. Samo
usytuowanie miasta zostało dobrze przemyślane przez jego architektów. Jak
podaje E. Jastrzębowska znajdowało się ono na zachodnim krańcu doliny
rzeki Cogamis, dopływu Hermosu, która dziś nosi nazwę Alaşehir Çayi15.
Filadelfia, jak napisał R. Tkacz, była położona na niewysokim pagórku i zaj7
8
9
10
11
12
13
14
15

Por. Polybiusz, Dzieje, t. II, k. 30, 2 oraz R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz.
cyt., s. 307.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 223.
Dionizosa, satyra i sylena.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 223.
Por. W. Barclay, Objawienie św. Jana, t. 1, (rozdziały 1–5), Warszawa 1981, s.158.
Por. F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów. Apokalipsa św. Jana z komentarzem egzegetyczno-teologicznym, Warszawa 1985 r., s. 95.
Por. D. E. Aune, Revelation 1–5, WBC 52, Dallas 1997, s. 234.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 311.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 226.
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mowała jego szczyt oraz zbocza. Leżała ona na północno-wschodnim krańcu
masywu górskiego, który biegnąc dalej w kierunku północno-zachodnim dochodził do kolejnego miasta Apokalipsy, a mianowicie do Sardes. Inni sytuują
miasto na stokach góry Tmolus, w dolinie rzeki Cogamis16.
Jak już wspomniano dogodne położenie miasta było związane z szlakami
komunikacyjnymi. W związku z tym Filadelfia była nazywana „bramą Frygii” (Frygia kraina między Bitynią a Myzją)17, bowiem droga prowadząca do
centrum tego regionu biegła właśnie przez to miasto. Stanowiła ona ponadto
centrum regionu leżąc wzdłuż dwóch ważnych dróg komunikacyjnych biegnących na wschód i północny-wschód Anatolii18. Pierwsza z nich zwana
również „pocztową drogą konną” biegła z Efezu do Tiatyry, Sardes, Filadelfii,
Laodycei i z powrotem do Efezu19 (poprzez dolinę rzeki Kajstros do przełęczy powyżej doliny Cogamis, gdzie dochodziła do drogi biegnącej z Filadelfii
do Laodycei, a dalej na południe przez Eumeneę i Antiochię Pizydyjską)20.
Druga droga, zwana również wspaniałą (Sebaste) wiodła z Efezu do Smyrny
i Pergamonu21 (pokrywa się w przybliżeniu ze współczesną drogą kolejową
z Alaşehir do Usak, a następnie do Akmonii)22. Natomiast E. Jastrzębowska
wspomina tylko o jednym szlaku komunikacyjnym biegnącym w kierunku
południowo-wschodnim, który wiódł na południe Azji Mniejszej oraz na
wschód do Syrii. Była to starożytna droga łącząca dwa inne miasta wymienione w Apokalipsie, mianowicie Smyrnę i Sardes z Laodyceą i Hierapolis.
Ponadto jak podała ta sama autorka Filadelfia usytuowana była przy połączeniu doliny rzeki Hermos z doliną rzeki Meander23.
Filadelfia nie została założona ze względów militarnych24. Celem założenia
Filadelfii przez króla Attalosa było zhellenizowanie Frygii i Lidii. Dlatego nie
jest przypadkiem, że miasto leżało na pograniczu Lidii, Frygii i Myzji. Zadaniem Filadelfii było propagowanie kultury greckiej wśród barbarzyńców.
Z tego zadania miasto to wywiązało się wzorcowo, bo Lidyjczycy w okresie

16 Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa. Praktyczny komentarz do Apokalipsy,
Ząbki 2005, s. 117.
17 Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 69.
18 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 314.
19 Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana, Częstochowa 2008, s. 68.
20 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 315.
21 Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy…, dz. cyt., s. 68.
22 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 315.
23 Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 226.
24 Por. W. Barclay, Objawienie św. Jana…, dz. cyt., s. 158.
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powstawania Apokalipsy, uważali się za Greków25. Według W. Barclaya ten
etap hellenizacji Lidyjczyków został osiągnięty dużo wcześniej bo w 19 r. po
Chrystusie26.
Ponadto Filadelfia słynęła z uprawy winnej latorośli. Wiązało się to z jej
położeniem na wulkanicznej równinie, której gleba idealnie nadawała się pod
uprawę winnej latorośli, natomiast nie nadawała się pod uprawę wszelkiego
rodzaju zboża27.

. . Lokalizacja Filadelfii
Filadelfia była położona na stokach góry Tmolus, w dolinie rzeki Cogamis,
na krańcach wielkiej wulkanicznej równiny28. Równina ta nosiła nazwę Katakekaumene, co tłumaczy się jako „Spalony Ląd”29.
Pozostałości lawy i pyłów wulkanicznych sprawiły, że idealnie nadawała
się pod uprawę winnej latorośli. Tereny na których ją uprawiano ciągnęły się
od obszarów miejskich w kierunku północno-wschodnim. Filadelfia słynęła
z produkcji wina, które cieszyło się wielkim uznaniem. Nie dziwi zatem fakt,
że wino było jednym z najważniejszych produktów regionu, a sama Filadelfia
stała się jego centrum produkcyjnym. Uprawiano tam także zboże, jednak nie
na taką skalę, aby zapewnić wyżywienie ludności w czasie klęsk żywiołowych.
Podczas takich kataklizmów, gdy zabrakło własnych zasobów, trzeba było
sprowadzać zboże spoza miasta, co jednocześnie powodowało wzrost jego
cen, które mogły przekraczać zasoby finansowe mieszkańców30.
Filadelfia była jedynym miastem na całym obszarze Azji Mniejszej tak bardzo zależnym od uprawy winnej latorośli. Produkcja wina stanowiła bowiem
główne źródło stałego dochodu jej mieszkańców. Dlatego też rozporządzenie
wydane przez cesarza Domicjana w 92 r. po Chrystusie, było odczytywane
jako cios dla miasta. Zabraniał on bowiem zakładania nowych winnic w Italii, zaś w prowincjach cesarstwa nakazywał zredukowanie ich powierzchni.
Z podcinanych latorośli miano zostawić najwyżej połowę31. Decyzja cesarza miała na celu zniwelować dysproporcje na rynku płodów rolnych, gdzie
można było dostrzec nadmierną obfitość wina, przy jednoczesnych brakach
25
26
27
28
29
30
31

Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 117.
Por. W. Barclay, Objawienie św. Jana…, dz. cyt., s. 158.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 310.
Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 117.
Por. W. Barclay, Objawienie św. Jana…, dz. cyt., s. 159.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 310.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 309–310.
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zboża. A to według Domicjana miało być spowodowane zaniedbaniem upraw
pszenicy i jęczmienia, na rzecz winnej latorośli32. Swym rozporządzeniem cesarz chciał zatem wymusić zwiększenie produkcji zboża. Było to jednak drastyczne posunięcie, zwłaszcza dla mieszkańców Filadelfii, dla których sama
nadprodukcja wina już była niekorzystna, bo wiązała się ze spadkiem jego
ceny, nie mówiąc już o karczowaniu winnic i perspektywie zmiany upraw. Innym powodem tak drastycznego posunięcia cesarza mogła być chęć ochrony
Italskich producentów wina. Ponadto R. Tkacz za C. J. Hemerem, podaje, że
z tego okresu pochodzą informacje o klęsce głodu, jaka miała miejsce w Azji
Mniejszej, która mogła być przyczyną decyzji Domicjana33. Jednak to rozporządzenie nigdy nie zostało wprowadzone w życie34.

. . Trzęsienia ziemi
Filadelfia była położona na terenie aktywnym sejsmicznie, bo Katakekaumene, dzielnica Lidii, to miejsce gdzie w starożytności znajdowały się czynne
wulkany i gdzie trzęsienia ziemi nie należały do rzadkości35. W 17 r. po Chrystusie miało tu miejsce trzęsienie ziemi, które zniszczyło Filadelfię, Sardes
i dziewięć innych miast36. Wówczas miasto zostało kompletnie zniszczone37.
Katastrofa ta była o tyle straszliwsza, że dokonała się nocą38. Tacyt wspomina, że najcięższe straty poniosło wówczas Sardes. R. Tkacz wspomniał także
o kolejnym trzęsieniu ziemi, jakie miało nawiedzić Filadelfię w roku 23 po
Chrystusie 39. Jednak na tym się nie skończyło. Prawdopodobnie wstrząsy
podziemne były odczuwalne przez kolejne lata40. Z tego też powodu Strabon
nazywa Filadelfię „miastem pełnym trzęsień ziemi”41. E. Jastrzębowska zwraca uwagę na to, że wzmianki o kolejnych trzęsieniach ziemi datowanych na
lata 19 i 24 po Chrystusie, mogą być wynikiem mylnego datowania katastrofy
32 Por. Gajusz Swetoniusz Trankwillus, Żywoty cezarów. Domicjan, rozdz. 7, J. Niemirska-Pliszczyńska (red.), Wrocław 1987.
33 Za. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 309–310.
34 Por. Gajusz Swetoniusz Trankwillus, Żywoty cezarów. Domicjan…, dz. cyt., rozdz. 14.
35 Por. W. M. Ramsay, The Letters to the Seven Churches of Asia, b.m.w. 1994, źródło:
http://philologos.org/_eb-lttsc/chap27.html.
36 Por. W. Barclay, Objawienie św. Jana…, dz. cyt., s. 159, Tacyt, Roczniki 2.47, 3–4.
37 Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 69.
38 Tacyt, Roczniki 2.47, 3–4.
39 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 307.
40 Por. W. M. Ramsay, The Letters to the Seven Churches..., dz. cyt.
41 Por. W. Barclay, Objawienie św. Jana…, dz. cyt., s. 159.
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z roku 1742. Jednak nie mamy na to dowodów. W późniejszym fragmencie
wspomina jednak o „zniszczeniach powodowanych trzęsieniami ziemi”, co
wskazuje na to, że musiały istnieć późniejsze wstrząsy, choć może nie mające
już tak wielkiej siły. Strabon wspomina, że Filadelfia była ciągle nawiedzana
trzęsieniami ziemi, co spowodowało, że większość jej mieszkańców przeprowadziła się na wieś, żyjąc po drugiej stronie doliny43. Bali się oni nawet wchodzić na ulice miasta, gdzie mogli zginąć pod gruzami44. W mieście mieszkali
tylko nieliczni mieszkańcy45, którzy starali się różnymi sposobami wzmacniać walące się zabudowania46. Strabon, który pisał około 20 r. po Chrystusie
wspomina, że stan paniki ciągle trwał w Filadelfii47. Powodem tego mogło
być to, iż późniejsze wstrząsy, które nastąpiły po 17 r. mimo iż nie były tak
silne, bardziej zapadły w pamięć, z powodu ich ciągłego powtarzania się48.
Ludzie bowiem żyli w stanie ciągłego strachu i niepewności. Pamięć o tych
strasznych wydarzeniach przetrwała długo w świadomości ludzi, a sama nazwa krainy Katakekaumene — „Spalony Ląd”, była wiecznym ostrzeżeniem49.

. . Pomoc cesarzy i zmiana nazwy
Dzięki pomocy materialnej cesarza Tyberiusza (14–37 n.e.) miasto zostało odbudowane50. W tym okresie cesarz zwolnił Filadelfię z płacenia podatków na
okres pięciu lat oraz wysłał specjalną komisję mającą za zadanie oszacować
szkody jakie powstały w wyniku kataklizmu51. W dowód wdzięczności za
tę pomoc została zmieniona nazwa Filadelfii na Neocezarea — Nowe Miasto
Cesarza52. Nazwa Noecezarea jest znana zarówno z emisji monetarnych jak
i w epigrafi następnego okresu53. R. Tkacz wspomina, że nie ma świadectw,
które potwierdzałyby stosowanie nazwy Neocezarea przez Filadelfię poza
okresem rządów cesarza Klaudiusza (41–54 po Chrystusie)54, co pozwala są42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 224.
Por. W. M. Ramsay, The Letters to the Seven Churches..., dz. cyt.
Por. W. Barclay, Objawienie św. Jana…, dz. cyt., s. 159.
Za R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 307.
Por. W. M. Ramsay, The Letters to the Seven Churches..., dz. cyt.
Tamże.
Por. W. Barclay, Objawienie św. Jana…, dz. cyt., s. 159.
Por. W. M. Ramsay, The Letters to the Seven Churches..., dz. cyt.
Por. J. Kim, Seven Churches in Asia Minor, Okhap 1999 r., s. 135.
Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 234.
Por. W. Barclay, Objawienie św. Jana…, dz. cyt., s. 160.
Por. W. M. Ramsay, The Letters to the Seven Churches..., dz. cyt.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 308
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dzić, że prawdopodobnie już w czasach Nerona (54–68 po Chrystusie) miasto
powróciło do swej poprzedniej nazwy55. Z kolei W. M. Ramsey wskazuje na
pewien proces powracania do nazwy Filadelfia. Twierdzi, że początkowo używana była tylko nowa nazwa, a po pewnym czasie obie nazwy były używane
zamiennie, aż w końcu nazwa Neocezarea zanikła56.
Inni57 podają, jakoby nazwa Neocezarea została przyjęta na część innego
cesarza, a mianowicie Kaliguli (37–41 po Chrystusie). Uzasadniają oni swe
stanowiska w ten sposób, że nazwa ta pojawia się tylko na kilku monetach
Kaliguli oraz jego następców. Warto jednak dodać iż niemożliwym było, aby
nowa nazwa nadana za rządów Tyberiusza (14–37) pojawiła się na monetach
za panowania tego cesarza, gdyż nie było wtedy żadnych emisji monetarnych.
Filadelfia to jedyne z Siedmiu Miast Apokalipsy, które zmieniło całkowicie swą oryginalną nazwę. Była ona najmłodszym z owych miast. Pozostałe
miasta były zbyt dumne ze swej antycznej sławy, aby poświęcić swoją nazwę58.
W późniejszym okresie, za panowania Wespazjana (69–79 r. po Chrystusie)
Filadelfia przyjęła nowy przydomek Flawia59, jako że cesarz pochodził z rodu
Flawiuszów. Był to prawdopodobnie wyraz wdzięczności za wyświadczoną
miastu pomoc. Wespazjan bowiem wspierał pieniężnymi zapomogami wiele
miast zniszczonych, czy to w wyniku trzęsień ziemi, czy też pożarów60. Jednak żadna z nowych nazw miasta nie utrzymała się przez dłuższy okres czasu
i miasto powróciło do pierwotnej nazwy61.

. . Kult Dionizosa w Filadelfii
Filadelfia znana była z produkcji wina62. Ze względu na uprawę winnej latorośli, szeroko rozpowszechniony był w Filadelfii kult boga Dionizosa, który wiązał się z corocznymi świętami winobrania oraz z wiosennym przycinaniem
szczepów winnych63. Dla Greków był to bóg wina, a także płodnej siły przyrody. Inaczej nazywano go Bakchosem lub Bacchusem. Kult Dionizosa początkowo prosty, pod wpływem kultów wschodnich stał się bardziej rozpasany,
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Por. J. Kim, Seven Churches in Asia Minor, Okhap 1999, s. 135.
Por. W. M. Ramsay, The Letters to the Seven Churches..., dz. cyt.
Por. M. Inhoof Blumer.
Por. W. M. Ramsay, The Letters to the Seven Churches..., dz. cyt.
Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 118.
por. Gajusz Swetoniusz Trankwillus, Żywoty cezarów. Wespazjan…, dz. cyt., r. 17.
Por. W. Barclay, Objawienie św. Jana…, dz. cyt., s. 160.
J. A. Thompson, Biblia i archeologia, Warszawa 1965, s. 306.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 311.
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bo połączył w sobie elementy misteryjne i orgiastyczne, co sprawiło, że stał
się w Azji Mniejszej bardzo popularny64. Podczas Bachanaliów, orgiastycznych obchodów ku czci Bakchusa, uczestnicy mieli osiągnąć ἔκστασις, czyli
pewien stan chorobliwego uniesienia, który graniczył wręcz z szaleństwem65.
Z tego względu uroczystości te nazywano także orgiami, od greckiego słowa
orge, oznaczającego podniecenie. W kulcie Dionizosa brały przede wszystkim
udział kobiety, choć później dopuszczono także mężczyzn66. Młode kobiety
i dziewczęta uczestnicząc w nocnych obrzędach przebierały się za bachantki,
mityczne towarzyszki Dionizosa. Przewaga liczebna kobiet wiązała się z ich
ograniczeniami w sferze seksualnej67. Obchodom tym towarzyszyły tańce
i ogłuszająca muzyka, mające wprowadzić uczestników w stan ekstazy, czyli
w duchowe połączenie z bóstwem. A to powodowało, że wszystkie szokujące ekscesy otrzymywały wtedy religijne wytłumaczenie. Spożywaniu wina
towarzyszyły zazwyczaj swobodne stosunki seksualne. W Boecji i Fokidzie
czcicielki miały nawet spożywać surowe mięso zwierząt ofiarnych w przeświadczeniu, że spożywają ciało samego boga. Rozwiązłość i niemoralność
Bachanaliów, gorszyły, czy nawet przerażały wielu ówczesnych, dlatego zostały około 186 r. przed Chrystusem zakazane przez senat rzymski. Były jednak
potajemnie obchodzone w czasach cesarstwa, mimo że niektórzy wyznawcy
politeizmu potępiali ten kult, który wiązał się z takimi zachowaniami.
R. Tkacz podaje, że Dionizosa przedstawiano jako pół-kozła, pół-człowieka68, co bardziej odpowiada wyobrażeniu innego greckiego bóstwa jakim był
Pan. Natomiast Dionizos przedstawiany był początkowo jako brodaty, poważny mężczyzna, a później jako nagi młodzieniec69, obwieszony bluszczem
i winną latoroślą. Kult Dionizosa odwoływał się do ludzkiej podświadomości,
nieracjonalnej strony natury70. Podczas uroczystości ku jego czci, to co było
zakazane, obłożone różnego rodzaju zakazami, otrzymywało usprawiedliwienie71. Nadużycia dionizyjskiego kultu zostały złagodzone pod wpływem
64 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Poznań 1959, s. 66.
65 Por. V. Zamarovsky (red.), Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, tłum. J. Illg, L.
Spyrka, J. Wania, Katowice 2006, s. 167.
66 Por. L. Winniczuk (red.), Słownik kultury antycznej, Grecja–Rzym, Warszawa 1986,
s. 74.
67 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 311.
68 Por. tamże, s. 312.
69 Por. L. Winniczuk (red.), Słownik kultury antycznej, Grecja–Rzym…, dz. cyt., s. 118.
70 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 312.
71 Por. tamże, s. 311.
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kultu Apolina72, bowiem oba te kulty ze sobą rywalizowały. Z kultem Dionizosa (Dionizje Wielkie i Małe) wiąże się także powstanie greckiej komedii
i tragedii73. Podczas końcowych uroczystości występowali bowiem przebrani
w koźle skóry śpiewacy.

. . Inne kulty
W czasach starożytnych Filadelfia nazywana była „Małymi Atenami”, a to ze
względu na ilość kultów i świątyń znajdujących się w tym mieście. Prawdopodobnie wśród kultów pogańskich na pierwszy plan wysuwały się tu kulty
Heliosa i Asklepiosa, co można wnioskować z wizerunków znajdujących się
na monetach74.
Według S. Witkowskiego w Filadelfii czczono także boga Janusa, który
miał tu nawet swoją świątynię75. Było to jedno z najstarszych bóstw rzymskich, którego atrybutami były brama, klucze i laska76. Był on bogiem opiekuńczym drzwi i bram domów, miasta i państwa rzymskiego, z czasem także
zaczęto go uważać za boga wszelkiego początku. Ze względu na przypisywane
mu funkcje przedstawiano go z dwoma twarzami zwróconymi w przeciwne
strony, co odnosiło się do tego, że każde drzwi spoglądają w dwie strony, bądź
z czterema w nawiązaniu do czterech pór roku77. Od imienia tego bóstwa
wzięło nazwę wzgórze Janiculum, jedno z siedmiu na których później został
zbudowany Rzym78.
Od niego także wziął swą nazwę i jemu był poświęcony pierwszy miesiąc
(Januaris) i pierwszy dzień rozpoczynający nowy rok. W Rzymie znajdowała
się jego świątynia o kształcie dwuskrzydłowej bramy, której podwoje otwierały się w przeciwne strony. Były one otwierane w czasie wojny, co oznaczało
wyruszenie bóstwa razem z wojskiem na wojnę79 i pozostawały otwarte, jako
życzenie szczęśliwego powrotu dla wojowników80. Natomiast w czasie pokoju

72
73
74
75
76
77

Por. L. Winniczuk (red.), Słownik kultury antycznej, Grecja–Rzym…, dz. cyt., s 117.
Por. V. Zamarovsky (red.), Słownik mitologii greckiej i rzymskiej…, dz. cyt., s.167.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 224.
Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 69.
Por. V. Zamarovsky (red.), Słownik mitologii greckiej i rzymskiej…, dz. cyt., s. 340.
Por. J. Schmidt (red.), Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Katowice 2001, wyd. II,
s. 155.
78 Por. V. Zamarovsky (red.),, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej…, dz. cyt., s. 340.
79 Por. J. Schmidt (red.), Słownik mitologii greckiej i rzymskiej…, dz. cyt., s. 155.
80 Por. V. Zamarovsky (red.),, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej…, dz. cyt., s. 341.
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były zamknięte. Analogicznie musiała wyglądać i funkcjonować świątynia
Janusa w Filadelfii.

. . Kult cesarski
Od czasów Aleksandra Wielkiego religie starożytne nacechowane są synkretyzmem. Miejscem, gdzie to zjawisko było szczególnie widoczne była Azja
Mniejsza. Wynikało to z jej położenia oraz znaczenia kulturalnego i gospodarczego81.
Kult władców jest zjawiskiem charakterystycznym dla epoki hellenizmu.
Na początku uznanie danego władcy za boga wynikało z inicjatywy miast
greckich, a nie jak mogłoby się wydawać, z inicjatywy samych władców i jako
takie miało charakter lokalny82. Uznając danego władcę za boga, miasto deklarowało, że król poprzez jakieś konkretne działanie objawił boską naturę83.
Mogła to być na przykład zwycięska bitwa prowadzona w obronie danego
miasta.
Taka koncepcja boskiej natury władcy wynikała z dokonań Aleksandra Wielkiego i jego następców. Była to konsekwencja potęgi jaką stworzyli,
bowiem wykraczało to poza możliwości zwykłych śmiertelników. Równocześnie warto dodać, że kult władców jest odpowiedzią na nowy układ sił
w sferze sprawowania władzy. Powstaniu takiego kultu sprzyjała także sama
religia grecka i właściwe dla niej postrzeganie bogów. W religii greckiej bóstwa istnieją poza światem ludzi, jak i w nim, co więcej nie istnieje wyraźna
transcendencja bóstwa. Ponadto w religii tej bogowie są bardzo zróżnicowani.
I tak spotykamy tam zarówno nieśmiertelnych bogów, jak też i śmiertelnych,
mających znacznie ograniczoną władzę84.
Religijność w świecie greckim nie była wyizolowaną sferą przeżyć każdego
obywatela. Wprost przeciwnie, w obrębie polis obowiązywała ta sama lojalność wobec religii lokalnej, co i wobec ojczyzny. Ktoś, kto został oskarżony
o bezbożność, był karany śmiercią85, zwłaszcza gdy sprzyjały temu okoliczności zewnętrzne, jak np. kataklizmy.

81 Por. A. Jankowski , Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., 1959, s. 65.
82 Por. B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. 3, Okres hellenistyczny,
Warszawa 1992, s. 517–521.
83 Por. tamże, s. 41.
84 Por. tamże, s. 517–521.
85 Por. A. Jankowski , Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., 1959, s. 67.

268

Członkowie dynastii Attalidów, nie ustanowili swojego kultu, mimo iż
np. Attalos III miał ku temu skłonności86. Według A. Jankowskiego religia
imperialna była dla Rzymian czynnikiem jednoczącym państwo, które obejmowało wiele ras i narodów87. Jednak B. Bravo i E. Wipszycka podają, że takie
stwierdzenie nie znajduje żadnego potwierdzenia w tekstach starożytnych
i jako przykład podają kult w państwie Ptolemeuszów, gdzie istniały jego
dwie odrębne formy, a władcy nie starali się ich ujednolicić88.
Za panowania cesarza Karakali, z dynastii Sewerów, Filadelfia została uhonorowana zaszczytnym tytułem Neokoros, czyli Strażnika Świątyni. Odtąd
miejscowa gmina musiał się troszczyć o Augusteum. Prowincjalna świątynia,
w której miał być sprawowany kult imperialny mogła zostać wzniesiona między 211, a 217 r. po Chrystusie 89.

. . Początki Kościoła
Nie wiadomo dokładnie jakie były początki chrześcijaństwa w Filadelfii. Według różnych podań św. Paweł Apostoł miał mianować Lucjusza, swojego
rodaka, czy też krewnego90, na biskupa gminy w tym mieście91. Pierwszym
biskupem Kościołą w tym mieście mógł być także Demetriusz, posłany tam
przez Jana Apostoła92. Do tutejszego Kościoła kierowali swoje listy Polikarp
ze Smyrny, uczeń św. Jana Apostoła oraz Ignacy Antiocheński. Obaj byli biskupami azjatyckimi w II wieku93.
Św. Polikarp poniósł śmierć męczeńską w Smyrnie. Jest o tym mowa
w dziele pt: ”Pasja Polikarpa”, gdzie wzmiankuje się także o jedenastu braciach z Filadelfii, którzy razem z nim zginęli. Miało to miejsce w połowie II
wieku94. Euzebiusz z Cezarei w Historii kościelnej także wspomina o owych
jedenastu męczennikach z Filadelfii, a także o prorokini Amji lub Ammias
z Filadelfii, która miała być jedną z bardziej znanych osób w gminach chrześcijańskich95.
86
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89
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Por. B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków…, dz. cyt., s. 517–521.
Por. A. Jankowski , Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., 1959, s. 67.
Por. B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków…, dz. cyt.,, s. 520.
Por. W. M. Ramsay, The Letters to the Seven Churches..., dz. cyt.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 305.
Por. J. Kim, Seven Churches in Asia Minor, Okhap 1999, s. 137
Por. tamże, s. 137.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 225.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy…, dz. cyt., s. 225.
Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 118.
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Około roku 107 po Chrystusie do Kościoła w Filadelfii, z drogi do Rzymu,
gdzie miał ponieść śmierć męczeńską, przesłał swój list Ignacy Antiocheński. List ten pokazuje, że Kościół w Filadelfii był zorganizowanym episkopatem monarchicznym, z prezbiterami i diakonami podległymi biskupowi96.
Św. Ignacy na początku swojego listu wspomina, że Kościół w Filadelfii jest
„niewzruszenie przekonany […] o zmartwychwstaniu” Pana97. Świadczy to,
że Kościół ten znany był ze swej wiary, która musiała przejawiać się w życiu.
Następnie Antiocheńczyk przechodzi do pochwały biskupa, stojącego na czele
miejscowego Kościoła. Ignacy wspomina, że biskup Filadelfii został wybrany
przez ludzi na urząd biskupa. Ponadto w swoim życiu jest on „[…] z przykazaniami zestrojony, jak cytra ze swoimi strunami”98. Autor listu ostrzega przed
podziałami i uleganiem fałszywym naukom. Wskazuje wiernym, że powinni
postępować za swoim pasterzem. Wszędzie bowiem tam, gdzie jest rozłam
tam nie ma Boga. Ignacy jednak mimo ostrzeżenia wspomina iż w gminie
nie ma podziałów, ale oczyszczenie, co może być aluzją do trudności na jakie napotyka miejscowy Kościół. Autor listu przestrzega przed słuchaniem
tych wszystkich, którzy wyjaśniają Pismo Święte według zasad judaizmu99.
„Lepiej jest bowiem słuchać obrzezanego, który głosi chrześcijaństwo, niż nie
obrzezanego, który po żydowsku żyje”100.

. . Żydzi w Filadelfii
Jak wskazuje R. Tkacz nie posiadamy obecnie żadnych dowodów na istnienie
diaspory żydowskiej na terenie Filadelfii w czasie nas interesującym. Pośrednio możemy przypuszczać, że wspólnota Żydów w Filadelfii istniała, a nawet
mogła być znacząca liczebnie, bowiem w mieście Sardes, położonym zaledwie
o około 45 km od Filadelfii była bardzo liczna diaspora żydowska. Ponadto
w miastach Azji Mniejszej, stanowiących ośrodki handlowe, położone przy
ważnych szlakach komunikacyjnych, były obecne wspólnoty żydowskie101.
W. M. Ramsey jest przekonany, że w każdym z Siedmiu Miast Apokalipsy
była obecna wspólnota żydowska, a nawet „żydowska nacjonalistyczna par96 Por. D. E. Aune, Revelation…, dz. cyt., s. 234.
97 Por. M. Starowiejski (red.), Pierwsi świadkowie. Wybór najstarszych pism chrześcijańskich, [w:] Ojcowie żywi VIII, tłum. A. Świderkówna, , Kraków 1988, s. 163.
98 Por. tamże, s. 163.
99 Por. tamże, s. 165.
100 Por. tamże, s. 165.
101 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 313.
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tia”102. Skoro jednak odniesienie do tego problemu wspomniane jest tylko
w dwóch listach, mianowicie w liście do Filadelfii i do Sardes, oznacza to, że
problem ten był znacznie poważniejszy w tych dwóch miastach, niż w pięciu pozostałych. Mogło to wynikać z liczebności i bogactwa Żydów w tych
miejscach103. Podobnie uważa R. Tkacz, podkreślając paralelę ze Smyrną, że
w tych dwóch miastach synagoga nie tylko istniała, ale również wywierała
ogromny wpływ na Kościół104.
Św. Ignacy Antiocheński kierując swój list do Kościoła w Filadelfii wspomina o wilkach wydających się godnymi wiary. Przestrzega ponadto przed
grupą chrześcijan judaizujących, czyli przed tymi, którzy w wyjaśnianiu Pisma kierowali się zasadami judaizmu105. Sama ich nazwa pochodzi od greckiego słowa ἰουδαϊζω iudaidzo, czyli judaizować, żyć po żydowsku106.
Jest to ogólne określenie pewnych grup heretyków w pierwszych wiekach Kościoła107. Można wyróżnić dwie zasadnicze grupy ludzi, do których
to określenie bywa używane. Pierwszą stanowią chrześcijanie pochodzenia
żydowskiego, którzy stanęli przed problemem pogodzenia uniwersalizmu
chrześcijaństwa z żydowskim partykularyzmem. Trudno im było pogodzić
się z myślą, że Stare Przymierze ma zostać zastąpione przez nowe. Te grupy
chrześcijan uważały, że powinno się zachowywać prawo Mojżeszowe, a skrajne odłamy postulowały nawet, że jego przestrzeganie jest konieczne do zbawienia108.
Do drugiej grupy należą ludzie pochodzenia nieżydowskiego, ale przyjmujący ideały i zwyczaje żydowskie, świętujący szabat, przestrzegający przepisów dotyczących czystości rytualnej, a zwłaszcza spożywania pokarmów,
co wiązało się z żydowskim zakazem spożywania krwi109. Już w Starym Testamencie spotykamy przykłady takiego postępowania. Takim był Syryjczyk
Naaman, który po swym uzdrowieniu, dokonanym przez proroka Elizeusza,
zaczął czcić Boga Izraela, nie odcinając się jednak od swojej pogańskiej religii.
W Nowym Testamencie spotykamy się z chrześcijanami, wywodzącymi się
102
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Por. W. M. Ramsay, The Letters to the Seven Churches..., dz. cyt.
Por. W. M. Ramsay, The Letters to the Seven Churches..., dz. cyt.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 313.
Por. M. Starowiejski (red.), Pierwsi świadkowie..., dz. cyt., s. 165
Por. R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski…, dz. cyt., s. 299.
Por. A. Fajęcki, Żydujący (judaisantes), [w:] Z. Chełmicki (red.), Podręczna encyklopedia kościelna, W-Ż, t. 43–44, Warszawa, Lublin, Łódź 1916, s. 325–326.
108 Por. tamże, s. 325–326.
109 Por. A. Kondracki, Judaizanci, [w:] Encyklopedia katolicka, B. Migut, A. Szostek, E.
Gigilewicz (red.) i in., t. VIII, Język-Kino, Lublin 2000, s. 197.
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z pogaństwa, którzy przyjmowali i przestrzegali zwyczaje żydowskie. Ważnym wydarzeniem było zburzenie Świątyni Jerozolimskiej, które spowodowało drastyczne oddzielenie się judaizmu od chrześcijaństwa, a w konsekwencji
także oddzielenie judaizujących od judaizmu. Ignacy Antiocheński pisząc
swoje listy ukazywał, iż nie można jednocześnie wyznawać wiary w Chrystusa oraz praktykować judaizmu110.
Dziś posiadamy tylko jedno źródło mówiące o wspólnocie żydowskiej
w tym mieście. Jest to inskrypcja odnaleziona w miejscowości Daliler, znajdującej się około 15 km od Filadelfii. Pochodzi ona jednak z III w. po Chrystusie111.
Według niektórych uczonych na obecność wspólnoty żydowskiej w Filadelfii pośrednio wskazuje odniesienie do „synagogi szatana” znajdujące się
w Ap 3, 9 oraz wzmianki zawarte w liście Ignacego Antiocheńskiego112.

. . Późniejsza historia
Ważność miasta w wiekach późniejszych rosła stopniowo. W trzecim wieku
Filadelfia stała się głównym ośrodkiem montanizmu113. Kiedy stolicą cesarstwa stał się Konstantynopol, również wzrosło znaczenie miast Azji Mniejszej.
Było to związane z handlem towarami, które płynęły teraz do Konstantynopola. W tym okresie Filadelfia stała wielkim miastem i niejako strażnikiem
systemu komunikacyjnego.
Kiedy islam podbijał kolejne tereny Azji Mniejszej, wszystkie z Siedmiu
Miast Apokalipsy, za wyjątkiem Filadelfii, upadły. Dopiero w XIV w. uległa
przeciwnikom. Upadła około 1379–1390 r. po Chrystusie kiedy to wojska tureckie i bizantyjskie uderzyły na miasto114. Przez ten okres była wolnym greckim miastem chrześcijańskim zatopionym w morzu islamu115.
Biskup Kościoła greckiego rezydował w mieście jeszcze na początku XIX
w116. Obecnie na terenie Filadelfii możemy zobaczyć bardzo niewielką ilość
starożytnych obiektów. Są wśród nich między innymi greckie kamienie nagrobne. Wszystko co zostaje odnalezione na terytorium miasta jest eksponowane na terenie, gdzie kiedyś znajdowała się bazylika św. Jana. W okolicach
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Por. A. Kondracki, Judaizanci, [w:] Encyklopedia katolicka…, dz. cyt., s. 197.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 313.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 313.
Por. J. Kim, Seven Churches in Asia Minor…, dz. cyt., s. 137
Por. W. M. Ramsay, The Letters to the Seven Churches..., dz. cyt.
Por. P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa…, dz. cyt., s. 118.
Por. T. Jelonek, Kultury anatolijskie..., dz. cyt., s. 140.
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Filadelfii, dzisiejszego miasta Alaşehir, bogaci mieszkańcy Turcji wykupują
ziemię i uprawiają winną latorośl, co jest swoistym wyznacznikiem ich zamożności.

. . Archeologiczne pozostałości w Filadelfii
Bazylika św. Jana pochodzi z epoki bizantyjskiej. Została zbudowana około
600 r. po Chrystusie. Na jej terenie zostało odkryte starożytne baptysterium.
W bazylice św. Jana znajdowało się sześć pilastrów. Do naszych czasów przetrwały tylko trzy z nich oraz fundamenty czwartego. Na miejscu dwóch pozostałych znajduje się nowożytny budynek. Na owych pilastrach wznosiły się
kopuły budynku. Bazylika św. Jana była piękną bazyliką bizantyjską. Zachowane do naszych czasów pilastry ulegają naturalnemu niszczeniu, a niezabezpieczony teren wokół nich może stwarzać zagrożenie dla zwiedzających. Wysokość pilastra wynosiła siedemnaście metrów, a średnice kopuł, przez nich
podtrzymywanych, liczyły osiemnaście metrów, co stanowi prawie połowę
średnicy kopuły z kościoła Hagia Sophia. Wejście do bazyliki znajdowało się
w zachodniej części, gdzie obecnie znajduje się tam biuro, w którym można
zakupić bilety wstępu.
Na terenie bazyliki znajduje się kilka kamieni nagrobnych. Wśród nich
jest kamień nagrobny zapisany częściowo w języku armeńskim, a częściowo
w greckim. Na innym kamieniu nagrobnym inskrypcja została zapisana w języku tureckim, ale literami greckimi. Napis na nim mówi, że mały Dimitrij,
który miał zaledwie dwa lub trzy lata zmarł i tutaj został pochowany, a cała
jego rodzina musiała opuścić te tereny w czasie wymiany ludności między
Grecją a Turcją, w 1923 r. (fot 545). Ponadto na terenie bazyliki możemy zobaczyć zgromadzone pozostałości z innych budowli jak kapitele i fragmenty
fryzów architektonicznych117.

117 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 315.
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. Egzegeza Listu do Kościoła w Filadelfii
. . Tekst
GNT Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ
ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν Δαυίδ, ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει καὶ κλείων καὶ
οὐδεὶς ἀνοίγει· οἶδά σου τὰ ἔργα, ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἠνεῳγμένην,
ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν, ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν καὶ ἐτήρησάς μου
τὸν λόγον καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου. ἰδοὺ διδῶ ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ
σατανᾶ τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται.
ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου
καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε. ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου,
κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ
τῆς οἰκουμένης ὅλης πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. ἔρχομαι ταχύ·
κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου. Ὁ νικῶν ποιήσω αὐτὸν
στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ μου καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι καὶ γράψω ἐπ᾽ αὐτὸν
τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ θεοῦ μου, τῆς καινῆς
Ἰερουσαλὴμ ἡ καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά
μου τὸ καινόν. Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.
BTP „Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty, Prawdomówny, Ten,
co ma klucz Dawida, Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka,
a nikt nie otwiera. Znam twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed tobą
drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo ty chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia. Oto Ja ci daję
[ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami — a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed
twymi stopami, a poznają, że Ja cię umiłowałem. Skoro zachowałeś nakaz
mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi. Przyjdę niebawem:
Trzymaj, co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał! Zwycięzcę uczynię filarem
w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga
mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba
zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co
mówi Duch do Kościołów”.
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. . Struktura tekstu
Listy do siedmiu Kościołów cechują się hieratycznym schematem, co odróżnia
je od listów św. Pawła. Do typowych elementów wchodzących w skład starożytnego listu należały: inscriptio, corpus epistulae i conclusio. Cechą charakterystyczną Siedmiu Listów Apokalipsy jest to, że każdy z owych wzorcowych
składników listu jest, w każdym z nich, skonstruowany według „jednego
i tego samego planu”.
W Inscriptio możemy wyróżnić dwa elementy. Pierwszym jest adres, który
podany jest w formie „apostrofy Chrystusa do Jana”, czyli „Aniołowi Kościoła w N. napisz”, gdzie N. oznacza nazwy miasta, w których znajdowały
się poszczególne Kościoły. Drugim elementem jest stały zwrot wprowadzający, który przyjmuje formę „To mówi” czyli (Τάδε λέγει). Nawiązuje ona do
starotestamentalnych wypowiedzi proroków, z tą różnicą, że nie występuje
tutaj imię JHWH (hwhy), ale określenia Chrystusa118. Cechą charakterystyczną jest to, że owe określenia Chrystusa występujące po formule „To mówi”
w każdym z listów są inne. Część z tych określeń znajduje się już w wizji
wstępnej (Ap 1, 9–20), inne natomiast należą do chrystologii tej księgi119. Na
corpus epistulae składają się trzy części. Pierwsza to formuła „Znam twoje
czyny” lub „Wiem”, która ukazuje wiedzę Chrystusa odnośnie sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej danego Kościoła. Drugą część stanowi pochwała lub
nagana odnośnie postępowania danej wspólnoty. Pochwała i nagana mogą
występować również razem odnośnie danego Kościoła. Zmartwychwstały
Chrystus, w tej części zapowiada swoje przyjście i wymierzenie kary bądź
nagrody w zależności od postępowania danej wspólnoty120. Trzecią część stanowi napomnienie lub też zachęta. Ostatnia część listu, conclusio, składa się
ze stałej formuły „Kto ma uszy niech posłyszy, co mówi Duch do kościołów”
oraz z obietnicy nagrody dla zwycięzcy, która przedstawiona jest w każdym
z listów za pomocą odmiennego symbolu. Te dwa elementy mogą występować
w różnej kolejności121.
W nieniejszej pracy przyjmujemy następujący podział listu do Kościoła
w Filadelfii:
1. Adres (3, 7a)
2. Autoprezentacja Chrystusa (3, 7b)
118 T. Jelonek, Kultury anatolijskie a Biblia, Kraków 2010, s. 126.
119 Por. A. Jankowski, Aktualność apokaliptycznych listów do siedmiu Kościołów, RBL 12
(1959 r.) s. 261–262.
120 T. M. Dąbek, Biblia o końcu świata, Kraków 2011, s. 73.
121 Por. A. Jankowski, Aktualność apokaliptycznych listów..., dz. cyt., s. 262.
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Ocena Kościoła w Filadelfii (3, 8–10)
Zapowiedź przyjścia Chrystusa i nagrody (3, 11–12)
Wezwanie do wschłuchania się w głos Ducha Świętego (3, 13)

. . Adres (Ap , )
Tekst
GNT Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον
BTP Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz:

Znaczenie terminów
ἄγγελος, ου, ὁ — anioł, poseł, wysłannik, zwiastun, strażnik, sługa122
Φιλαδέλφεια, ας, ἡ — „braterska miłość”, Filadelfia, miasto w Lidii w Azji
Mniejszej123
ἐκκλησία, ας, ἡ — wspólnota, społeczność, zgromadzenie124
γράφω — pisać125

Egzegeza
Porównując wizję wstępną z listami do poszczególnych Kościołów można
zaobserwować różnicę w poleceniu jakie Jan otrzymuje od Chrystusa. W wizji wstępnej zawartej w Ap 1, 9–20 Chrystus nakazuje: „Co widzisz, napisz
w księdze i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry,
Sardes, Filadelfii i Laodycei”. Natomiast w każdym z poszczególnych listów
Chrystus mówiąc o adresacie nie mówi o danym Kościele ale o aniele danego Kościoła. „Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz”. Kim jest ów anioł i jak
możliwe jest połączenie go z danym Kościołem? Z wielu rozważań na ten
temat A. Jankowski przychyla się do stwierdzenia E.-B. Allo, który twierdzi,
że „Anioł Kościoła to uosobiony duch danej wspólnoty, wcielony w osobie jej
biskupa, jako widomego przedstawiciela tej żywej, organicznej jedności”126.

122
123
124
125
126

Abramowiczówna, t. 1, s. 8; Popowski, s. 4; Strong, s. 6.
Popowski, s. 639; Strong, s. 809.
Abramowiczówna, t. 2, s. 64; Popowski, s. 183.
Abramowiczówna, t. 1, s. 481; Popowski, s. 114.
A. Jankowski, Aktualność apokaliptycznych listów..., dz. cyt., s. 262.
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. . Autoprezentacja Chrystusa (Ap , b)
Tekst
GNT Τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν Δαυίδ, ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς
κλείσει καὶ κλείων καὶ οὐδεὶς ἀνοίγει
BTP To mówi Święty, Prawdomówny, Ten, co ma klucz Dawida, Ten, co otwiera,
a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera.

Znaczenie terminów
ὅδε, ἥδε, τόδε — ten oto, ta oto, to oto127.
λέγω — mówię, wypowiadam, twierdzę, utrzymuję, napominam128
ἅγιος, ία, ον — święty, święta lub najświętsza rzecz, święty, człowiek przeznaczony na własność dla Boga, poświęcony129
ἀληθινός, ή, όν — prawdziwy, prawdomówny, szczery, rzeczywisty130
ἔχω — mieć, posiadać, trzymać131
κλείς, κλειδός, ἡ — klucz, zasuwa, rygiel132
ἀνοίγω — otwierać: drzwi, bramę, pieczęć, wyjawiać133
οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν — nikt, nic, ani jeden, żaden134
κλείω — zamknąć, ukryć w zamknięciu, ryglować, zasuwać135

Egzegeza
Zwrot „To mówi” w języku greckim brzmi: Τάδε λέγει. Jest to występująca
we wszystkich siedmiu listach formuła wprowadzająca, nawiązująca do proroków Starego Testamentu. Greckie przymiotniki, które po niej następują
posiadają znaczenie rzeczownikowe, które nadają im rodzajniki określone
poprzedzające każdy z nich: Święty (ὁ ἅγιος) oraz Prawdomówny (ὁ ἀληθινός).
Na początku listu Chrystus przedstawia się jako „Święty i Prawdomówny”.
Te dwa określenia nie pojawiają się jednak w wizji wstępnej, mimo iż poszcze127
128
129
130
131
132
133
134
135

Popowski, s. 419; Strong, 539.
Abramowiczówna, t. 3, s. 18; Popowski, s. 359–365; Strong, s. 464.
Abramowiczówna, t. 1, s. 10n; Popowski, s. 5n; Strong, s. 7n.
Abramowiczówna, t. 1, s. 85; Popowski, s. 22; Strong, s. 35n.
Popowski, s. 249–253; Strong, s. 331.
Abramowiczówna, t. 2, s. 670; Popowski, s. 339; Strong, s. 432.
Abramowiczówna, t. 1, s. 193; Popowski, s. 46n; Strong, s. 67.
Abramowiczówna, t. 3, s. 337; Popowski, s. 446; Strong, s. 563.
Abramowiczówna, t. 1, s. 670n; Popowski, s. 339; Strong, s. 432.
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gólne elementy składowe tejże wizji na ogół występują w każdym z listów
do danego Kościoła136. W Apokalipsie te dwa tytuły ὁ ἅγιος i ὁ ἀληθινός
zostają połączone jeszcze raz, a ma to miejsce w Ap 6, 10. W tym wersecie
dusze męczenników zwracają się do Boga: „Jak długo jeszcze, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co
mieszkają na ziemi?”.
Jednak we wcześniejszej literaturze żydowskiej czy też chrześcijańskiej oba
te określenia nie występują razem na określenie Boga, czy też Jego atrybutów.
Urzeczownikowiony przymiotnik ἅγιος (hagios) jest tylko okazyjnie używany w odniesieniu do Jezusa. Ciekawe jest również to, że termin „święty” był
używany w kulcie imperatora rzymskiego. Przymiotnik ἀληθινός (aletinos)
także bywa okazyjnie używany w odniesieniu do Jezusa. W Ap 19, 11 występuje razem z imieniem jeźdźca i białego konia 137.
W języku greckim powyższy przymiotnik brzmi: ἅγιος. Grecki przymiotnik ἅγιος odpowiada zazwyczaj hebrajskiemu qadosz ()קדוֹשׁ.
ָ Nie znamy etymologii tego hebrajskiego słowa. Wyraża ono jednak ideę wyłączenia ze sfery
profanum, czyli przestrzeni codziennego użytku, i przeznaczenia czegoś dla
bóstwa138.
Księgi Starego Testamentu jak i księgi Nowego Testamentu podkreślają, że
świętość ściśle przynależy tylko Bogu. Rozumiano przez to, że Bóg przewyższa całe stworzenie i jest od niego diametralnie różny139. Jest transcendentny
wobec stworzonego przez siebie porządku. Najstarszy hymn Izraelski znajdujący się w piętnastym rozdziale Księgi Wyjścia, mówi o „blasku świętości” Boga. W wizji proroka Izajasza aniołowie chwalą Boga wołając: „Święty,
Święty, Święty”140.
Oczywiście świętość Boga udziela się również „ Jego otoczeniu”, czyli osobom, czy rzeczom będącym w szczególnej relacji do Niego, a mianowicie,
aniołom (Mk 8, 38; Dz 10, 22; Ap 14, 10), prorokom (Łk 1, 70), Świątyni (Mt
24, 15; Dz 6, 13), Pismu Świętemu (Rz 1, 2). Również miejsca teofanii Boga były
uznawane za święte141, czego przykładem może być opowiadanie o objawie136 A. Jankowski, Jam jest Alfa i Omega (Ap 22, 13), Kraków 2000, s. 138.
137 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 320.
138 Por. A. J. Saldarini, Świętość, [w:] P. J. Achtemeier (red.), Encyklopedia biblijna, Warszawa 1999, s. 1227–1228.
139 Por. G. Wainwright, Świętość, [w:] B. M. Metzger, M. D. Coogan (red.), Słownik wiedzy biblijnej, Warszawa 1996, s. 752–753.
140 Por. A. J. Saldarini, Świętość, [w:] P. J. Achtemeier (red.), Encyklopedia biblijna…, dz.
cyt., s. 1227–1228.
141 Por. X. Léon-Dufour, Słownik Nowego Testamentu, K. Romaniuk (red.), Poznań 1998,
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niu się Boga Mojżeszowi w krzewie gorejącym (Wj 3, 1–6): czytamy tu, że
Mojżesz ma zdjąć sandały, ponieważ ziemia na której stoi jest ziemią świętą142.
W Nowym Testamencie to Jezus jest Świętym Bożym (Mk 1, 24; Łk 1, 35; J
6, 69; Dz 4, 27; Ap 3, 7). On uświęca i składa w ofierze samego siebie po to, by
ludzie mogli być w Nim uświęceni143. Ponadto jeśli chodzi o Księgę Apokalipsy, to jej kontekst wskazuje, że ten tytuł w odniesieniu do Chrystusa jest
stwierdzeniem Jego Bóstwa. Autor Apokalipsy kontynuuje tu linię proroków
Starego Testamentu, dla których określenie Święty stanowi appellativum samego Jahwe144. Świętość ściśle przynależy także Duchowi Świętemu (Łk 3, 16;
1 Kor 3, 16n ), który zamieszkuje w człowieku od momentu chrztu i daje mu
możliwość uczestniczenia w świętości Boga145.
Warto również podkreślić, że w Starym Testamencie termin święty był
używany tylko w stosunku do Boga, nigdy zaś w odniesieniu do Mesjasza146.
Dla Nowego Testamentu charakterystyczny jest mesjański wydźwięk określenia święty używany w stosunku do Jezusa Chrystusa, bez oderwania od
świętości należnej Bogu. Pokazuje to, że tytuł ten łączy się z pochodzeniem
i z misją Chrystusa. Zaznaczyć jednak trzeba, iż w Apokalipsie pochodzenie
Chrystusa jest silniej podkreślone przez kontekst dalszy, tj. przez występowanie samego tytułu. Ponadto trzy określenia, zestawione w tym miejscu listu
do Filadelfii (Ap 3, 7), a mianowicie: „Święty, Prawdziwy” oraz „Ten, co ma
klucz Dawida”, nadają temu fragmentowi charakter mesjański147.
Przymiotnikowi „Prawdomówny” w języku greckim odpowiada termin:
ἀληθινός.
Grecki termin ἀληθινός tłumaczony najczęściej jako „prawdziwy” może
oznaczać tyle co „taki jaki powinien być, prawdziwy”, jako „zgodny z prawdą” oraz „prawdziwy” jako „rzeczywisty”, a nie „pozorny”148. To określenie
jest charakterystyczne dla św. Jana, bowiem w Apokalipsie występuje 10 razy,
w Ewangelii św. Jana 9 razy oraz czterokrotnie w Pierwszym liście św. Jana149.
Greckie słowo ἀληθινός odpowiada hebrajskiemu emet ()א ֶמת,
ֱ które pochodzi od słowa „aman”, co może być tłumaczone jako „być solidnym, stałym,
142
143
144
145
146
147
148
149

s. 614–617.
Por. A. J. Saldarini, Świętość, [w:] Encyklopedia biblijna…, dz. cyt., s. 1227–1228.
Por. X. Léon-Dufour SJ, Słownik Nowego Testamentu…, dz. cyt., s. 614–617.
Por. A. Jankowski, Jam jest Alfa i Omega…, dz. cyt., s. 139.
Por. X. Léon-Dufour SJ, Słownik Nowego Testamentu…, dz. cyt., s. 614–617.
Por. F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 95.
Por. A. Jankowski, Jam jest Alfa i Omega…, dz. cyt., s. 139.
Por. R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski…, dz. cyt., s. 22.
Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., s. 159.
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niezawodnym”. W semickim znaczeniu oznacza ono jakąś obiektywną rzeczywistość, ponadczasową prawdę, lub też relacje zachodzące w czasie. Apokalipsa znajduje się w tym nurcie znaczeniowym, gdy łączy prawdę z świętością, wiernością czy też sprawiedliwością150.
A. Jankowski wskazuje, że hebrajska „prawda” używana w Starym Testamencie do Boga, zbliża się do scholastycznego pojęcia prawdy ontologicznej,
co wskazuje bardziej na wierność i niezawodność, cechujące Boże działanie151.
Jak podaje R. Tkacz, niektórzy uczeni152 uważali, że w księdze Apokalipsy
może być zawarta starotestamentalna koncepcja prawdy, która zostaje najlepiej sformułowana w Ps 146, 6: „wiary dochowuje na wieki”. Dlatego Jezus zostaje tu ukazany jako wierny danej obietnicy, co stanowiło bardzo silny kontrast z ówczesną sytuacją kulturową, tzn. zmienną postawą cesarza. Ponadto
według R. Tkacza to stanowisko przeciwstawia się poglądowi jakoby słowo
ἀληθινός oznaczało tutaj świadectwo prawdziwości mesjańskiego posłannictwa Jezusa Chrystusa wobec Żydów, o których mówi werset dziewiąty153.
Aby lepiej zrozumieć znaczenie przymiotnika ἀληθινός warto przeanalizować również dwa inne terminy geckie mianowicie: ἀλήθεια oraz ἀληθής.
Słowo ἀλήθεια używane było na określenie czegoś oczywistego, czegoś
co nie jest ukryte. W odniesieniu do Boga ten termin w Starym Testamencie
(LXX) podkreślał Jego prawdomówność, niezawodność i wierność. Takie znaczenie posiadało również hebrajskie słowo emet ()א ֶמת.
ֱ Jak wskazuje A. Jankowski ten termin, dzięki późnemu platonizmowi, zyskał także znaczenie
eschatologiczne. Oznaczał on Bożą prawdę, która gdyby nie została przez
Boga objawiona nie byłaby w zasadzie możliwa do poznania przez ludzi. Stąd
też w Nowym Testamencie, a szczególnie w pismach Janowych, ten termin
staje się znaczeniowo równoznaczny z objawieniem się Boga w Chrystusie.
W Apokalipsie, która wieńczy objawienie Nowego Testamentu należy się liczyć z obecnością wszystkich warstw poprzednich tego pojęcia, na co zresztą
naprowadzają użyte w jej kontekstach inne terminy154.
W Apokalipsie przymiotnik „prawdziwy” (ἀληθής) jest używany tylko
w odniesieniu do Boga. Stanowi on także tytuł chrystologiczny i określa działania Boże: „Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi” (Ap 15, 3), „prawdziwe są
Twoje wyroki i sprawiedliwe” (Ap 16, 7), „Słowa te wiarygodne są i prawdzi150
151
152
153

Por. X. Léon-Dufour, Słownik Nowego Testamentu…, dz. cyt., s. 510.
Por. A. Jankowski, Jam jest Alfa i Omega…, dz. cyt., s. 140.
F. J. A. Hort oraz R. H. Charles.
Takie stanowisko, według R. Tkacza, reprezentowali m.in. J. Moffatt, I. T.Beckwith,
M. Kiddl; Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s.319.
154 Por. A. Jankowski, Jam jest Alfa i Omega…, dz. cyt., s. 140.
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we” (Ap 21, 5). Związane jest to z tym, że objawiający Boga Ojca Chrystus jest
zarówno sam w sobie i wobec nas Prawdą niezawodną, definitywną i eschatologiczną155.
Powyższa fraza w języku greckim przyjmuje postać: ὁ ἔχων τὴν κλεῖν
Δαυίδ. Wzmianka o kluczu Dawida jest jasną aluzją do księgi proroka Izajasza156. W 22 wersecie 22 rozdziału tej księgi przeczytamy: „Położę klucz
domu Dawidowego na jego ramieniu; gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy
on zamknie, nikt nie otworzy”. W kontekście Iz 22, 22 klucz oraz ubranie tj.
pas, czy tunika symbolizują władzę i autorytet królewskiego wezyra, ministra,
rządcy lub sługi, tutaj Eliakima, który obejmie stanowisko po odtrąconym
przez Boga Szebnie (Iz 22, 15–25; Iz 36, 3; 2 Krl 18, 18)157. W Targumie Izajasza
22, 22 obietnica dana Eliakimowi zostaje powiększona: „I dam mu w ręce
klucz sanktuarium i władzę nad domem Dawida; gdy on otworzy, to nikt nie
zamknie, gdy on zamknie nikt nie otworzy”158.
Imię Eliakim często używane w Starym Testamencie oznacza „Bóg podniesie”. Eliakim zostaje nazwany przez Boga Jego sługą (Iz 22, 20). Tytuł sługi
przysługiwał w pierwszej kolejności królom, a jedynie analogicznie także
ich zastępcom. W Starym Testamencie nosili go również patriarchowie oraz
prorocy159.
Powyższa obietnica, złożona Eliakimowi, zostaje odwrócona w Targumie
Izajasza 22, 25. D. E. Aune podaje, że B. Chilton sądzi, iż to zapewnienie związane z osobą Eliakima było rozumiane jako stałe we wcześniejszej formie
tradycji targumicznej, podobnie jak ma to miejsce w Ap 3, 7. Nie oznacza to
jednak, że klucze tu występujące dotyczą Królestwa Niebieskiego, jak ma to
miejsce w Ewangelii według św. Mateusza 16, 19, mimo iż fragment ten również czyni aluzję do Iz 22, 22160.
Należy jednak zauważyć, że do funkcji królewskiego ministra, którym
miał się stać Eliakim, należało między innymi decydowanie o dopuszczeniu
kogoś przed oblicze króla. Dlatego R. Tkacz odczytując ten fragment w znaczeniu mesjańskim, stwierdza, że to Chrystus posiadający klucze Dawida,
umożliwia ludziom dostęp do Boga. Można to również odczytać jako wskazanie posiadania przez Jezusa klucza do Dawida. Związane jest to z tym, że
155
156
157
158
159

Por. A. Jankowski, Jam jest Alfa i Omega…, dz. cyt., s. 140.
Por. A. Tronina, Apokalipsa orędzie nadziei, Częstochowa 1996, s. 132–135.
Szebna pełnił swój urząd za króla Judy Ezechiasza (716–687).
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 320.
Por. L. Stachowiak, Księga Izajasza I. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Poznań 1996, s. 343.
160 Por. D. E. Aune, Revelation…, dz. cyt., s. 235.
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nieodmienne imię Dawid pełni tutaj funkcję dopełniacza przedmiotowego
i odnosi się w tym zdaniu do wyrażenia „klucz do” Dawidowego czy też mesjańskiego królestwa czyli do prawdziwego Izraela161.
Występujący w Iz 22, 22 zwrot „Dom Dawida” najczęściej w Starym Testamencie był używany na określenie panującego rodu Dawida oraz panowania
Dawida i jego potomków nad królestwem Izraela162. W Nowym Testamencie
zwrot mówiący o domu Dawida występuje w hymnie Zachariasza: „I wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida”. Również w scenie
Zwiastowania, anioł Gabriel mówi o „tronie Dawida”, który Bóg da Jezusowi
Chrystusowi.
Ponadto w kantyku Zachariasza „tron Dawida” połączony jest z rodem Jakuba „Będzie panował nad domem Jakuba”. To wskazuje na to, że zwrot „dom
Dawida” był łączony z osobą Mesjasza, który miał być potomkiem Dawida163.
Zestawiając powyższe fragmenty z listem do Hebrajczyków 3, 6164 widzimy,
że Jezus stoi na czele „nowego domu Dawida”, którym są wszyscy wierzący,
czyli Kościół165. Ponadto według E. Michonia w Apokalipsie świadomie został
pominięty wyraz „dom” — οἶκος przed „Dawida”, aby zapobiec ewentualnemu kojarzeniu sformułowania „klucz domu Dawida” oznaczającego państwo
Dawidowe, z kluczem Dawida występującym w Nowym Testamencie, którym
jest władza Jezusa nad swoim Kościołem166.
Fragment Ap 3, 7 posiada także analogię w magicznych egzorcyzmach
koptyjskich, gdzie czytamy: „Dawidzie o złotych włosach, którego oczy lśnią.
Ty jesteś tym, w którego rękach jest klucz bóstwa; kiedy ty zamkniesz, nikt
nie będzie mógł otworzyć, a kiedy ty otworzysz, żaden człowiek nie zamknie
ponownie”. Warto tu równocześnie zauważyć, że czas powstania tego papirusu określa się na około V w. po Chrystusie, co pozwala przypuszczać, iż jego
autor nawiązuje do sformułowania użytego w Apokalipsie 3, 7167.

161 Por. D. E. Aune, Revelation…, dz. cyt., s. 235.
162 E. Michoń, Symbolika kluczy w Apokalipsie [1, 18; 3, 7–8; 9, 1; 20, 1–3], „Studia Warmińskie” 4 (1967), s. 145.
163 E. Michoń, Symbolika kluczy w Apokalipsie..., dz. cyt., s.145.
164 Chrystus zaś, jako Syn, był nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli ufność i chwalebną nadzieję aż do końca wytrwale zachowamy.
165 L. Stachowiak, K. Romaniuk, A. Jankowski, Praktyczny komentarz do Nowego Testamentu, t. 2, Poznań-Kraków 1999, s. 607.
166 E. Michoń, Symbolika kluczy w Apokalipsie..., dz. cyt., s.145.
167 Por. D. E. Aune, Revelation…, dz. cyt., s. 235–236.
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Powyższy fragment siódmego wersetu listu został przetłumaczony z greckiego zdania: ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει καὶ κλείων καὶ οὐδεὶς ἀνοίγει
(Ap 3, 7).
Jak zauważa E. Michoń słowa te są powtórzeniem słów, jakie Bóg kieruje
pod adresem Eliakima. Podobnie jak Eliakim piastował najwyższą władzę
w królestwie Dawida, tak też Jezus ma pełnię władzy w Królestwie Bożym na
ziemi to znaczy w Kościele oraz w Królestwie Bożym w niebie. Na potwierdzenie takiego stanowiska E. Michoń przytacza stanowiska E. Schicha, P. Tiefenthala, T. Zahna, a także niektóre fragmenty Pisma Świętego (Mt 25, 10–12;
Łk 13, 25; J 5, 22). Z kolei inni egzegeci, jak J. Jeremias i W. Hardon, podkreślają jedynie wymiar eschatologiczny władzy Chrystusa, pomijając zarazem
Jego władzę nad królestwem ziemskim, którym jest Kościół. Ukazują oni
najwyższą władzę Chrystusa nad przyszłym światem, czyli nad eschatologicznym Królestwem Bożym, co uzasadniają w oparciu o Mt 25, 10–12; Łk
13, 25. Natomiast J. Bonsirven i A. Wikenhauser, odwołując się do Ef 1, 22 i Hbr
3, 6 wskazują na Kościół, jako na przedmiot najwyższej władzy uwielbionego
Chrystusa168.
Podobnie A. Jankowski ogranicza władzę kluczy Chrystusa jedynie do
Kościoła169. Również R. Tkacz w oparciu o Mt 16, 19; 28, 1; Rz 14, 9; Ap 1, 18
ukazuje, że Jezus jako Mesjasz ma całkowitą władzę zarówno w Niebie jak i na
ziemi i to od Niego zależy kto znajdzie się w grupie wybranych (Ef 1, 22; Ap
3, 21; 19, 11–16; 20, 4; 22, 16), przez co autor ten uzupełnia swoją wcześniejszą
wypowiedź rozszerzając władzę Jezusa. Ponadto R. Tkacz zwraca także uwagę, że zwrot: „a nikt nie zamknie” (καὶ οὐδεὶς κλείσει). R. H. Charles określa
jako strukturę hebrajską (czas przyszły od κλείω), a nie grecką, ponieważ nie
odpowiada ona obecnemu rodzajnikowi przed imiesłowem ὁ ἀνοίγων („ten,
który otwiera”), a pojawia się w następnym wersie „a nikt nie otwiera” (καὶ
οὐδεὶς ἀνοίγει)170.
F. Sieg uważa, że sens powyższego zwrotu należy odczytywać biorąc pod
uwagę szerszy kontekst, z którego wynika, że władza Chrystusa nie ogranicza się jedynie do decydowania o umożliwieniu komuś wejścia do przyszłego
królestwa, ale obejmuje również jego królestwo mesjańskie, które „buduje się
od chwili Jego wejścia na świat171”.

168
169
170
171

E. Michoń, Symbolika kluczy w Apokalipsie..., dz. cyt., s.146.
Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., s.159.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 321.
Por. F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 96–97.
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. . Ocena Kościoła w Filadelfii ( , – )
Tekst
GNT οἶδά σου τὰ ἔργα, ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἠνεῳγμένην, ἣν οὐδεὶς
δύναται κλεῖσαι αὐτήν, ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον
καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου. ἰδοὺ διδῶ ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ σατανᾶ
τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται. ἰδοὺ
ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου
καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε. ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου,
κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς
οἰκουμένης ὅλης πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.
BTP Znam twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo ty, chociaż moc masz znikomą, zachowałeś
moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia. Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi
szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami — a nie są nimi,
lecz kłamią. Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz do twych stóp, a poznają,
że Ja cię umiłowałem. Skoro zachowałeś naukę o mojej cierpliwości, i Ja cię
zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi.

Znaczenie terminów
οἶδα, od czasownika εἴδω — wiedzieć coś, wiedzieć o czymś172
ἔργον, ου τό — praca, robota, działanie, czyn, dzieło, interes, praca zarobkowa, wytwór rąk lub umysłu173
δίδωμι — dać, dawać, zezwolić174
ἐνώπιον — w obecności, przed obliczem, twarzą w twarz, oko w oko175
θύρα, ας, ἡ — drzwi, przedsionek, wejście, wrota, brama176
ἀνοίγω — otwierać: drzwi, bramę, usta itp.177
δύναμαι — być w stanie, być zdolnym, silnym, potężnym, móc, potrafić,
zdołać178
172
173
174
175
176
177
178

Abramowiczówna, t. 2, s. 28–30; Popowski, s. 420; Strong, s. 224–225.
Abramowiczówna, t. 2, s. 299; Popowski, s. 231n; Strong, s. 306n.
Abramowiczówna, t. 1, s. 567n; Popowski, s. 135n; Strong, s. 197.
Abramowiczówna, t. 2, s. 159; Popowski, s. 302; Strong, s. 271.
Abramowiczówna, t. 2, s. 478; Popowski, s. 284; Strong, s. 363.
Abramowiczówna, t. 1, s. 193; Popowski, s. 46; Strong, s. 67.
Abramowiczówna, t. 1, s. 606; Popowski, s. 145n; Strong, s. 211.
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κλείω — zamknąć, ukryć w zamknięciu, ryglować, zasuwać179
μικρός, ά, όν — mały, niski, drobny, krótki, zwięzły180
δύναμις, εως, ἡ — siła, moc, zdolność, potęga181
τηρέω — starać się, zajmować się, opiekować się, strzec, zachowywać182
λόγος, ου, ὁ — mowa, słowo, wypowiedź, nauka, obliczenie, rachunek183
ἀρνέομαι — wypierać się, zapierać się, odmawiać, wyrzekać, zaprzeczyć184
ὄνομα, ατος, τό — nazwa, imię, przyczyna, racja185
συναγωγή, ῆς, ἡ — synagoga, złączenie, zebranie, zgromadzenie186
σατάν, ὁ — szatan, przeciwnik, władca złych duchów187
Ἰουδαῖος, αία, αῖον — żydowski188
ψεύδομαι — kłamać, zwieść, świadomie wypowiadać fałszywe słowa189
ποιέω — robić, wytwarzać, sporządzać, czynić, dokonywać, pracować
itd.190
ἥκω — przyjść, przybyć, być obecnym191
προσκυνέω — całować czyjąś dłoń w wyrazie szacunku, paść na kolana
i bić czołem, uklęknąć, paść na twarz oddając cześć192
πούς, ποδός, ὁ — stopa, noga, łapa193
γινώσκω — poznać, dowiedzieć się, uzyskać, wiedzieć rozumieć, dostrzegać194
ἀγαπάω — o miłowaniu w ogóle, miłować, kochać195
ὑπομονή, ῆς, ἡ — niezłomność, stałość, wytrwałość, cierpliwe trwanie,
znoszenie196
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

Abramowiczówna, t. 1, s. 670n; Popowski, s. 339; Strong, s. 432.
Abramowiczówna, t. 3, s. 151n; Popowski, s. 399n; Strong, s. 508.
Abramowiczówna, t. 1, s. 606; Popowski, s. 145n; Strong, s. 211.
Abramowiczówna, t. 4, s. 321; Popowski, s. 602; Strong, s. 767.
Abramowiczówna, t. 3, s. 43–46; Popowski, s. 369n; Strong, s. 472n.
Abramowiczówna, t. 1, s. 331; Popowski, s. 73; Strong, s. 104n.
Abramowiczówna, t. 3, s. 289; Popowski, s. 429–431; Strong, s. 553.
Abramowiczówna, t. 3, s. 179; Popowski, s. 579n; Strong, s. 734n.
Popowski, s. 551; Strong, s. 692n.
Popowski, s. 299; Strong, s. 377.
Abramowiczówna, t. 4, s. 663n; Popowski, s. 665; Strong, s. 842.
Abramowiczówna, t. 3, s. 567–569; Popowski, s. 507–510; Strong, s. 631n.
Abramowiczówna, t. 2, s. 416; Popowski, s. 260; Strong, s. 341.
Abramowiczówna, t. 3, s. 713; Popowski, s. 532; Strong, s. 659n.
Abramowiczówna, t. 3, s. 610n; Popowski, s. 518; Strong, s. 642.
Abramowiczówna, t. 1, s. 467; Popowski, s. 110–112; Strong, s. 161.
Abramowiczówna, t. 1, s. 7; Popowski, s. 3; Strong, s. 4–5.
Abramowiczówna, t. 4, s. 456; Popowski, s. 630; Strong, s. 797.
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ὥρα, ας, ἡ — pewien konkretny okres, pora roku, czas dnia, pora, godzina197
πειρασμός, οῦ, ὁ — doświadczenie, próba, kuszenie, doświadczenie wierności198
μέλλω — mieć coś czynić, zamierzać, zamyślać, zwlekać199
ἔρχομαι — przyjść, iść, podążać, powstać, wzejść, wyłonić się200
οἰκουμένη, ης, ἡ — zamieszkana ziemia, wszechświat, świat201
ὅλος, η, ον — cały, zupełny, całkowity202
πειράζω — próbować, usiłować coś zrobić, doświadczać, kusić203
κατοικέω — mieszkać, osiedlić się, zamieszkać, zarządzać, skolonizować204
γῆ, γῆς, ἡ — ziemia jako planeta, gleba, grunt ląd stały205

Egzegeza
„Znam twoje czyny” — fraza ta w języku greckim przyjmuje postać: οἶδά σου
τὰ ἔργα. Czasownik οἶδα występuje w każdym z listów do Siedmiu Kościołów,
w których rozpoczyna część oceniającą postawę anioła danego Kościoła oraz
całej wspólnoty206.
Poprzez czasownik οἶδα zostaje podkreślona ponadnaturalna wiedza
zmartwychwstałego Chrystusa. Termin ten występuje wielokrotnie w listach
do Siedmiu Kościołów (Ap 2, 2. 3. 9. 13. 19; 3, 1. 15). Ta ponadnaturalna wiedza
Jezusa często wspominana jest również w Ewangelii św. Jana (J 1, 47n; 2, 25;
4, 16–19; 6, 61. 64; 18, 4; 21, 17)207.
Rdzeń słowa ἔργον wywodzi się z indogermańskich źródeł i jest tłumaczone jako „pracować”. Jest ono powszechnie używane od czasów Homera
i Hesjoda. Było ono używane na określenie akcji czy aktywności cechującej
się zapałem, czy też pewnej przydatnej działalności. Było ono stosowane na
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

Abramowiczówna, t. 4, s. 682n; Popowski, s. 669; Strong, s. 847.
Abramowiczówna, t. 3, s. 462; Popowski, s. 481; Strong, s. 602n.
Abramowiczówna, t. 3, s. 102n; Popowski, s. 382n; Strong, s. 494.
Abramowiczówna, t. 2, s. 312n; Popowski, s. 233–235; Strong, s. 310.
Abramowiczówna, t. 3, s. 251; Popowski, s. 423; Strong, s. 545.
Abramowiczówna, t. 3, s. 271n; Popowski, s. 425n; Strong, s. 548.
Abramowiczówna, t. 3, s. 462; Popowski, s. 481; Strong, s. 602.
Abramowiczówna, t. 2, s. 630; Popowski, s. 332; Strong, s. 420n.
Abramowiczówna, t. 1, s. 463n; Popowski, s. 107n; Strong, s. 159n.
S. Chłąd, Chrystus wobec Kościołów (Ap 2–3), [w:] CzST XVII/XVIII, 1989/1990, Częstochowa 1991, s. 7–11.
207 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 322.
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określenie uprawy roli i tego co z tym związane. Używano go na określenie różnych zawodów: handlu, pasterstwa, rybołówstwa, myślistwa, a także
działalności związanej ze sztuką, rzeźbą czy też poezją. Ponadto mogło być
używane na określenia prac wykonywanych w różnych materiałach, prac
budowlanych, a także do określenia wszelkich technicznych i kulturalnych
czynności.
Termin ten ponadto był stosowany na oznaczenie pracy w sensie etycznym
i socjalnym. Mógł być używany na wyrażenie pracy jako obciążenia nałożonego na człowieka, czy też konieczności pozyskiwania środków do życia. Ponadto tym terminem oznaczano działania na rzecz pokoju i opieki społecznej,
a także na wszelkiego rodzaju akty heroizmu. W czasach hellenistycznych
uczciwa praca była podstawą życia. Kryterium osądu danego człowieka była
jego praca, osiągnięcia, czyny, czy wreszcie całość jego postępowania.
Tylko w Biblii odnajdujemy specyficznie religijne zastosowanie słowa
ἔργον, choć zwrot ἔργα ἀθανάτων bywa często stosowany na oznaczenie prac
wykonywanych przez bóstwa. U Platona i Arystotelesa termin ten nabiera
specyficznie filozoficznego znaczenia. U Arystotelesa cnota (ἀρετή) każdego
stworzenia, czy nawet poszczególnych narządów danego organizmu polega
na wypełnianiu sobie właściwych zadań (ἔργον) np. widzenia, słuchania, biegania. Tę koncepcję Arystoteles rozciągnął na całą naturę. Dla niego ἔργον to
spełnienie możliwości właściwych materii.
W greckim tłumaczeniu Starego Testamentu czasownik ten jest używany
często no określenie takich działań jak „oranie”,, „machanie”, „wytapianie”,
czy „rąbanie drewna”. W Wj 1.5;1, 11; Lb 4, 27b termin ἔργον został użyty na
określenie prac będących obowiązkiem, czy pracą przymusową. Bywa też
używany na wyrażenie posługi przy składaniu ofiar czy pilnowaniu uciążliwej pracy208.
Chrystus stwierdza: „Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć” (Ap 3, 8). Słowa te stanowią tłumaczenie greckiej frazy: ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἠνεῳγμένην, ἣν οὐδεὶς
δύναται κλεῖσαι αὐτήν. Użyty tutaj grecki czasownik δέδωκα pochodzi o czasownika δίδωμι, który oznacza „dawać, podarowywać, rozdawać”209. Występująca tutaj forma to forma czasu perfectum activi. Opisuje on stan obecny,
który jest następstwem czynności przeszłej, dokonanej210. Skutki jakiegoś
208 G. Bertram, ἔργον, [w:] G. Kittel, G. Friedrich (red.), Theological Dictionary of the
New Testament, vol. II, Michigan 1977, s. 635–654.
209 Por. R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski…, dz. cyt., s. 79.
210 G. Szamocki, Greka Nowego Testamentu, Pelplin, s. 60.
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wydarzenia w przeszłości trwają obecnie w teraźniejszości. „Raz otwarte
drzwi — ciągle takimi pozostają”211.
Słowo θύρα oznacza drzwi, bramę lub też podwoje212. Tutaj jest ono użyte
w znaczeniu przenośnym (Mt 24, 33; Mk 13, 29; Łk 13, 24; Jk 5, 9). To zdanie
obrazuje, w jaki sposób wywyższony Chrystus zastosował swą władzę do
otwierania i zmykania w przypadku Kościoła w Filadelfii213. To Chrystus ma
w posiadaniu klucze do tych drzwi, i z tego powodu tylko On może je otwierać
i zamykać. Nikt inny214.
Być może mamy tu do czynienia z aluzją do Iz 45, 1, czyli do proroctwa
o Cyrusie. W tym proroctwie Pan Bóg zapowiada, że otworzy przed Cyrusem
podwoje — drzwi, czyli że pozwoli mu zwyciężyć w prowadzonych walkach215.
Owa wypowiedź w odniesieniu do Cyrusa, mówiąca o „otwarciu bram”,
nawiązuje do wydarzenia zdobycia miasta Babilonu przez owego władcę. Miasto, które uważane było niemal za niemożliwe do zdobycia, Cyrus podbił
prawie bez działań wojennych216.Stał się on narzędziem Bożego działania,
dlatego w Iz 45, 1 został nazwany „pomazańcem”. Bóg bowiem jako suwerenny władca świata kieruje losami poszczególnych narodów, które realizują
wyznaczony przez Niego plan zbawienia. Cyrus jako „pomazaniec” jest wykonawcą Bożego planu wobec Narodu Wybranego, a jego poczynania są tak
długo skuteczne jak długo Cyrus będzie postępował zgodnie z poleceniami
Boga217.
Przysłowiowy charakter wypowiedzi z Iz 45, 1 pomógł H. Kraftowi uznać
go za początkowo samodzielną wypowiedź prorocką218 . Wydaje się iż metafora „otwartych drzwi” może mieć dwa możliwe wyjaśnienia. Po pierwsze
„otwarte drzwi” mogą oznaczać okoliczności sprzyjające dobrej i efektywnej
ewangelizacji (1 Kor 16, 9; 2 Kor 2, 12; Kol 4, 3)219, zwłaszcza jeśli chodzi o nawrócenie Żydów, a po drugie mogą symbolizować zagwarantowany dostęp do
zbawienia eschatologicznego, czyli możliwość wejścia do królestwa mesjań211
212
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Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 73.
Por. R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski…, dz. cyt., s. 151.
Por. D. E. Aune, Revelation…, dz. cyt., s. 236.
E. Michoń, Symbolika kluczy w Apokalipsie…, dz. cyt., s.147.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 322.
Por. L. Stachowiak, Księga Izajasza II-III. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz,
Poznań 1996 s. 144.
217 Por. L. Stachowiak, Księga Izajasza II-III…, dz. cyt.,s. 144–145.
218 Por. D. E. Aune, Revelation…, dz. cyt., s. 236.
219 Por. M. Rosik, Pierwszy list do Koryntian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz.
Częstochowa 2005.
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skiego — Nowego Jeruzalem220. Zaprezentowany tu drugi wariant znaczeniowy można wyprowadzić w oparciu o interpretacje eschatologiczną wersetu
26, 2 z Księgi Izajasza221.
S. Witkowski wspomina również o innej możliwości interpretacyjnej Ap
3, 8 na co może wskazywać informacja o Nowym Jeruzalem znajdująca się
w dwunastym wersie trzeciego rozdziału Apokalipsy222. Metafora „otwartych
drzwi” występuje także w innych miejscach Nowego Testamentu, mianowicie w 1 i 2 Liście do Koryntian, które są autentycznymi listami Pawłowymi,
a także w Liście do Kolosan oraz w Dziejach Apostolskich (1Kor 16, 9; 2 Kor
2, 12; Kol 4, 3; Dz 14, 27). We wszystkich tych miejscach wyrażenie „otwarte
drzwi” zostało użyte na określenie sprzyjającej okazji do głoszenia Ewangelii.
Z tego też powodu wyrażenie „otwierać drzwi” bywa rozumiane nie tyle jako
„otwierać drzwi”, ale jako „uczynić (coś) możliwym”223.
Według W. M. Ramsaya ta Pawłowa metafora „otwartych drzwi” weszła
do codziennego użycia w pierwotnym Kościele na określenie możliwości
głoszenia Ewangelii. W. M. Ramsay opowiada się za pierwszą możliwością
interpretacyjną „otwartych drzwi”. Ponadto stwierdza, że wyrażenie użyte
w liście do Filadelfii: „Ja dałem ci” jest mocne. Wskazuje ono na możliwość
ewangelizacyjną, która nie jest wspomniana w żadnym z pozostałych listów.
Jest to specjalny podarunek Chrystusa. Swoją tezę W. M. Ramsay argumentuje warunkami geograficznymi i historią miasta Filadelfii. Filadelfia była
bowiem zwana „Bramą Frygii”. Została założona w celu szerzenia kultury
greckiej w tym regionie. W końcu była umiejscowiona przy szlakach handlowych. W. M. Ramsay ponadto uważa, co jest dość wątpliwym stwierdzeniem,
że gmina w Filadelfii skorzystała z okazji ewangelizacyjnej jaka została jej
dana. Podkreśla w tym miejscu, że to sam Chrystus daje im taką możliwość,
a On nie robi niczego na próżno
Równocześnie należy podkreślić, że błędnym jest stwierdzenie iż tylko
Filadelfia miała przed sobą „drzwi otwarte”, jako możliwość pracy misyjnej. Wszystkie z Siedmiu Kościołów miały specjalne możliwości do takiej
działalności poprzez sytuację geograficzną a także przez łatwą komunikację.
Dlaczego więc Filadelfia została wybrana i tylko w liście do niej występuje
zwrot mówiący „o drzwiach otwartych”? Związane jest to niewątpliwie z jej
220
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Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 323.
Por. D. E. Aune, Revelation…, dz. cyt., s. 236.
Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 73.
Takie rozumienie prezentowali J. P. Louw; E.A Nida. Greek-English Lexicon of the
New Testament (71, 9).
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historią, a zwłaszcza z relacją do innych miast z nią sąsiadujących. Zapewne
Filadelfia musiała wyróżniać się na polu działalności misyjnej spośród pozostałych miast Apokalipsy224.
Z taką interpretacją tego wyrażenia zgadza się także S. Witkowski, co
uzasadnia w ten sposób, że Filadelfia zastała założona w celu wprowadzania
kultury greckiej w Lidii, tak i teraz ma szerzyć wiarę chrześcijańską na owych
terenach. Dodatkowo uważa on, iż zwrot „otwarte drzwi” jest nawiązaniem
do kultu boga Janusa, którego świątynia miała znajdować się w Filadelfii225.
R. Tkacz jednak ukazuje wątpliwość w interpretację zwrotu „otwarte
drzwi” jako możliwości ewangelizacyjnej i wskazuje na dwa powody, a mianowicie: w żadnym miejscu Apokalipsy nie mówi się o działalności misyjnej
oraz taka interpretacja nie współbrzmi z kontekstem226. Na potwierdzenie
takiego stanowiska przywołuje on fragment Dz 14, 27227, w którym drzwi
zostają otwarte przed słuchaczami, a nie przed głosicielami228. W dziele List
Barnaby 16, 9 czytamy z kolei, że Bóg otwiera przed kimś bramę, kiedy daje
tej osobie łaskę nawrócenia229. Być może użycie „otwartych drzwi” w takim
znaczeniu jak w Liście Barnaby 16, 9 jest paralelą do w J 10, 7–9 oraz paralelą
występującą w midraszu do Pnp 5, 2. Niestety nie ma podobnych wyrażeń
„otwartych drzwi” we wcześniejszej literaturze żydowskiej poczynając od
pierwszego wieku przed Chrystusem, dlatego ten fakt wskazuje na hellenistyczne pochodzenie takiej figury retorycznej230. R. Tkacz odwołując się do
Strainbileberga wskazuje, że w późniejszej literaturze rabinistycznej ta metafora bywa różnorako stosowana231.
Co do drugiego wariantu interpretacyjnego R. Tkacz, odwołuje się do I. T.
Beckwitha oraz do M. Wilcocka. Wskazuje, że ci autorzy interpretowali zwrot
„otwarte drzwi” eschatologicznie, jako przebywanie w niebiosach. Wierzący
w Chrystusa mają zapewniony dostęp do zbawienia mimo wszelkich przeszkód na jakie napotykają w życiu ziemskim232.
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Por. W. M. Ramsay, The Letters to the Seven Churches..., dz. cyt.
Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 73.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 323.
Bóg otworzył poganom podwoje wiary.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 323.
List Barnaby 16, 9 [w:] M. Starowiejski (red.), Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców
Apostolskich, (Bibliotek Ojców Kościoła, 10), przekł. A. Świderkówna, Kraków 1998,
s. 196.
230 Por. D. E. Aune, Revelation…, dz. cyt., s. 236.
231 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 323.
232 Por. tamże, s. 327.
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Jednak według A. Jankowskiego interpretacja otwartych drzwi, jako dostępu do królestwa mesjańskiego jest mniej prawdopodobna, ze względu na
kontekst tego zwrotu233.
Jak wskazuje R. Tkacz, nawiązując do R. Wortha, drzwi dają możliwość
zmiany miejsca, przejścia z jednego miejsca przebywania w inne. Ponadto
„otwarte drzwi” mogą symbolizować także uniknięcie jakiegoś zagrożenia.
Takie znaczenie staje się o tyle bardziej aktualne, iż w wersecie 10 trzeciego
rozdziału Apokalipsy mamy wspomnianą „próbę, która ma nadejść na cały
obszar zamieszkały”. Jak podaje R. Tkacz, oznacza to przede wszystkim Bożą
opiekę234.
Kolejny fragment brzmi: bo ty , chociaż moc masz znikomą, w języku greckim powyższa fraza ma formę: ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν.
Fraza ta rozpoczyna się od spójnika ὅτι, Pełni ona rolę zdania podrzędnego, które zarazem kończy poprzednią część zdania obejmującą wersety
8ab235. Spójnik ὅτι wskazuje na przyczynę, która spowodowała, że Chrystus
podarował wspólnocie w Filadelfii dar „otwartych drzwi”, bowiem nie byli
oni zdolni sami otworzyć tych drzwi, z powodu małej mocy. Bezpośrednie
potwierdzenie tego znajdujemy w kolejnej frazie. Natomiast zwrot: „bo ty,
chociaż masz moc znikomą”, podkreśla jeszcze bardziej zasługi wspólnoty236.
Stwierdzenie o małej mocy, sile, zdolnościach, możliwościach, wspólnoty
w Filadelfii może odnosić się do jej liczebności. Za takim stanowiskiem może
przemawiać świadectwo Strabona. Liczebność w mieście była mała, czego powodem były powtarzające się trzęsienia ziemi. W związku z nimi większość
mieszkańców decydowała się mieszkać poza miastem. Możliwe jest również,
że chrześcijanie filadelfijscy mieli niskie pochodzenie w strukturze społecznej237.
Wspólnota Kościoła w Filadelfii otrzymała od Chrystusa bardzo piękne
świadectwo: „Zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia” Fraza
ta w języku geckim ma następującą formę: ἐτήρησάς μου τὸν λόγον καὶ οὐκ
ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου.
Jak zauważa W. Barclay w manuskryptach greckich nie używano interpunkcji, dlatego zwrot „[…] bo ty, chociaż masz moc znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia” można teoretycznie łączyć
233
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Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., s.159.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 326.
Por. tamże, s. 328.
Por. tamże, s. 328.
Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., s.160, Por. 1 Kor 1, 26–28.
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ze zdaniami występującymi zarówno przed jak i po nim. W konsekwencji
ten zwrot może oznaczać przyczynę, z powodu, której Chrystus obdarowuje
wspólnotę otwartymi drzwiami, lub też przyczynę, z powodu, której ludzie
należący do synagogi szatana padną na twarz do stóp wiernych z Filadelfii238.
Zwrot „zachować słowo” występuje również w wersie 10 trzeciego rozdziału Apokalipsy. W 22 rozdziale w 7 i 9 wersecie tej księgi również występuje to
wyrażenie, ale już w liczbie mnogiej z dopełnieniem, a mianowicie: „strzegący
słów proroctwa tej księgi” oraz „strzegących słów tej księgi”. Podobny zwrot
możemy napotkać także w innych miejscach Nowego Testamentu (J 8, 51. 52.
55; 14, 23n; 15, 20; 17, 6).
W Pierwszym liście św. Jana (1 J 5, 3) występuje zwrot τηρέω τὰς ἐντολὰς
„strzec przykazań” oraz zwrot τηρέω τὸν λόγον „strzegę słowa, nauki” — oba
mają jednakowe znaczenie. W języku hebrajskim termin dabar ( ָ)דּ ָברmoże
znaczyć zarówno słowo jak i przykazanie239. Tutaj bowiem ta sama idea zostaje wyrażona w sposób pozytywny oraz negatywny w następnym członie
zdania. „Zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia”. Jest to tzw.
styl antytetyczny. Pochwała jaką kieruje Chrystus do chrześcijan z Filadelfii
jest konsekwencją ich trwania przy Panu mimo przeciwności240.
Przyznanie się do imienia Jezusa Chrystusa, będące konsekwencją wiary
w Jego imię i głoszenia Go, jest połączone z cierpieniami znoszonymi dla
imienia Jezusa Chrystusa (Mk 10, 29; Mt 10, 22; 19, 29; 24, 9; J 15, 21). Wierzący
w Chrystusa zostaną znienawidzeni, będą oskarżani i stawiani przed sądem
z powodu Jego imienia (Dz 9, 16; 21, 13)241.
Jak wskazuje A. Jankowski „imię” oznacza przynależność do Chrystusa,
natomiast „słowo” wyraża całokształt nauki242. Zaparcie się Chrystusa może
mieć różne wymiary. Może się dokonać w sposób werbalny, za pomocą słów,
jak i w sposób niewerbalny, co może przejawiać się w niezachowywaniu przykazań, jak i zaprzeczaniu pewnym prawdom wiary chrześcijańskiej (1 J 2, 22;
1 Tm 5, 8; Tt 1, 16; 2 P 2, 1)243.
Na straży Kościoła stoi sam Chrystus. Chrześcijanie nie muszą lękać się,
gdy ktoś próbuje ich zniszczyć. Świadczą o tym słowa z Ap 3, 9: „Oto Ja ci
daję ludzi z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Ży238
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Por. W. Barclay, Objawienie św. Jana…, dz. cyt., s. 162.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 328.
Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 237.
H. Bietenhard, ὄνομα [w:] G. Kittel, G. Friedrich (red.), Theological Dictionary of the
New Testament, vol. V, Michigan 1977, s. 242–283.
242 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., s. 160.
243 Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 237.
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dami — a nie są nimi, lecz kłamią”. Zdanie to w wersji oryginalnej posiada
następującą formę: ἰδοὺ διδῶ ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ σατανᾶ τῶν λεγόντων
ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται.
Podobne stwierdzenie spotykamy również w Ap 2, 9, z tym że występuje
tam inna kolejność słów. Występujący tu czasownik διδῶ pochodzi od δίδωμι
i jest to jego późniejsza postać. Znaczenia tego słowa zostały już podane wyżej.
Wskazuje on, że ludzie z synagogi szatana mogą być całkowicie podporządkowani przez Chrystusa wspólnocie filadelfijskiej.
Niektórzy jak A. Jankowski oraz R. Tkacz widzą w „ludziach z synagogi szatana” nawróconych na chrześcijaństwo Żydów, na co wskazuje dalsza
część Ap 3, 9. Żydzi zostają nazwani „synagogą szatana” z powodu odrzucenia
Zbawiciela, odrzucenia „Bożej ekonomii zbawienia”. Ich nawrócenie będzie
wynikało z działalności misyjnej chrześcijan z Filadelfii244.
S. Witkowski natomiast mówi tutaj o pseudo-Żydach, prawdopodobnie
mając na uwadze Żydów, którym jednak nie przysługuje już zaszczytny tytuł
„Żyd”. Był on używany na oznaczenie „wyznawcy i czciciela Boga”, a mieszkający w Filadelfii Żydzi byli bardziej Jego przeciwnikami niż czcicielami. Jest
to spowodowane sprzeniewierzeniem się Bożemu zamysłowi zbawienia245.
Teraz bowiem to Kościół, a właściwie tworzący go chrześcijanie są prawdziwym Ludem Bożym, prawdziwym Izraelem246. Prawdziwym Żydem bowiem nie jest ten, kto cieleśnie pochodzi od Abrahama, lecz ten kto odznacza
się tą samą wiarą którą miał Abraham (Rz 9, 6–9)247. Podobnie też uważa A.
Jankowski, stwierdzając iż określenie „synagoga Szatana” odnosi się do Żydów, którzy odstąpili od Bożego planu zbawienia248.
Określenie „synagoga szatana” już zostało w Apokalipsie użyte wcześniej,
w liście skierowanym do wspólnoty mieszkającej w Smyrnie. Mimo iż powyżsi egzegeci odnoszą ten zwrot do diaspory żydowskiej, to może być to również
aluzja do grupy „błędnowierców, wywodzących się z samego chrześcijaństwa”. Na potwierdzenie takiego stanu rzeczy miałaby wskazywać wzmianka
o nieobrzezanych, którzy głoszą judaizm w liście do Filadelfian autorstwa św.
Ignacego Antiocheńskiego. Owymi ludźmi byłaby grupa chrześcijan, która
powraca do zasad judaizmu. Możliwe są też pewne wpływy gnozy na poglądy
owej sekty.
244 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., s. 160.
245 Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 75.
246 A. Sikora, Zagrożenia jedności Kościoła według Apokalipsy 2–3, [w:] A. Sikora (red.),
Biblia podstawą jedności, Lublin 1996, s. 151.
247 Por. W. Barclay, Objawienie św. Jana…, dz. cyt., s. 165.
248 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., s. 160.
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Z kolei A. Sikora wysuwa przypuszczenie, że we wszystkich listach do siedmiu Kościołów mamy do czynienia z tą samą sektą, a mianowicie nikolaitami.
W liście do Kościoła w Efezie uwielbiony Chrystus krytykuje postępowanie
nikolaitów, natomiast w liście do Kościoła pergamońskiego ich naukę249.
Była to sekta nacechowana tendencjami gnostyckimi i libertyńskimi. Cechował ich synkretyzm, czyli zacieranie różnic dzielących etos chrześcijański
od pogańskiego250.
Warto zwrócić uwagę również na fakt uzurpacji sobie przez pewne grupy
tytułów, które im nie przysługują „mówią o sobie, że są Żydami — a nie są
nimi lecz kłamią”251.
Ingerencja Chrystusa będzie miała zaskakujący skutek: „Oto sprawię,
iż przyjdą i padną na twarz do twych stóp” (Ap 3, 9b). Fraza ta ma następującą formę w tekście oryginalnym: ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσιν καὶ
προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου. Fragment ten stanowi aluzje do
księgi proroka Izajasza, gdzie znajdujemy perykopy mówiące o wywyższeniu
Izraela wobec innych narodów, zwłaszcza wobec tych, które prześladowały
Izrael252.
Poganie mieli zostać poniżeni przed Izraelem, natomiast Ap 3, 9 ukazuje coś
zupełnie przeciwnego. To właśnie Żydzi mają paść na twarz przed wspólnotą
Filadelfijską, która prawdopodobnie w większości składała się z chrześcijan
pochodzenia pogańskiego253. Użyty tutaj czasownik προσκυνήσουσιν to forma czasu przyszłego strony czynnej pochodząca od czasownika προσκυνέω,
który jest używany na oznaczenie czynności oddawania komuś pokłonu, który polegał na jego głębokim wykonaniu, „a nawet na padaniu na twarz i na
ucałowaniu stopy lub skraju szaty adorowanej osoby”254.
249 A. Sikora, Zagrożenia jedności Kościoła według Apokalipsy 2–3, [w:] Biblia podstawą
jedności, A. Sikora (red.), Lublin 1996, s. 157–158.
250 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., s.148.
251 A. Sikora, Zagrożenia jedności Kościoła..., dz. cyt., s. 157–158.
252 Iz 45, 14 Tak mówi Pan: Pracownicy Egiptu i kupcy Kusz, i Sabejczycy, ludzie o rosłej
postawie, przejdą do ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na
twarz przed tobą będą upadać i mówić do ciebie błagalnie: Tylko u ciebie jest Bóg,
i nie ma innego. Bogowie nie istnieją. Iz 49, 23 I będą królowie twymi żywicielami,
a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon będą ci oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg. Wtedy się przekonasz, że Ja jestem Pan, kto we Mnie
pokłada nadzieję, wstydu nie dozna. Iz 60, 14 I pójdą do ciebie z pokłonem synowie
twoich ciemięzców, i padną do twoich stóp wszyscy, co tobą wzgardzili. I nazwą cię
„Miastem Pana”, „Syjonem Świętego Izraela”.
253 Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 238.
254 Por. R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski…, dz. cyt., s. 532.
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Jak wskazuje R. Tkacz ów czasownik występuje w samej Apokalipsie aż
24 razy255. Zasadniczo miejsca występowania czasownika προσκυνέω, przypisuje się do trzech grup w zależności od tego komu ów pokłon jest składany.
Do pierwszej grupy zalicza się wszystkie te miejsca, gdzie hołd jest oddawany Bogu Ojcu przez ludzi (Ap 14, 7; 15, 4; 19, 10b; 22, 9), aniołów (Ap7, 11),
postacie apokaliptyczne (Ap 4, 10; 5, 14; 11, 16; 19, 4) Ap 11, 1.
Do drugiej grupy zalicza się użycie tego czasownika w odniesieniu do kultu Bestii (Ap 9, 20; 13, 4a,b. 8. 12. 15; 14, 9. 11; 16, 2; 19, 20; 20, 4).
Trzecią grupę stanowią wszystkie inne sytuacje w jakich zostaje użyty ten
czasownik tzn. kłanianie się aniołowi Kościoła (Ap 3, 9), zakaz oddawania
pokłonu aniołom (Ap 19, 10a; 22, 8).
Pokłon owych ludzi uważających się za Żydów bywa wyjaśniany na dwa
sposoby, mianowicie jako obraz powodzenia w działalności misyjnej prowadzonej przez chrześcijan z Filadelfii, lub też jako nawiązanie do zrealizowania
się eschatologicznego proroctwa256. Nie ma on jednak wymiaru religijnego,
ale jest to wyraz hołdu, czci257. Warto zauważyć, że powyższy zwrot nie jest
aluzją do ostatecznego nawrócenia się Żydów, o którym jest mowa w Rz 11, 25–
32. Jeżeli nawet przyjmiemy, że Ci, „którzy mówią o sobie, że są Żydami, ale
nimi nie są lecz kłamią” to prawdziwi Żydzi, a nie chrześcijanie judaizujący,
wówczas powyższy zwrot jest skierowany tylko do wspólnoty filadelfijskiej,
a nie do wszystkich chrześcijan, czy też do pozostałych Kościołów, jako symbolu Kościoła powszechnego. Ponadto jak pokazuje R. Tkacz oraz D. E. Aune
ów akt czci nie będzie dotyczył wszystkich „Żydów”, na co wskazuje użycie
dopełniacza partytywnego jako dopełnienia czasownika δίδωμι258.
D. E. Aune oraz R. Tkacz opowiadają się za drugą interpretacją powyższego fragmentu, mówiącą o eschatologicznym wywyższeniu chrześcijan jako
Nowego Ludu Bożego. Powyższy zwrot nawiązuje i zarazem odwraca w pewnym aspekcie eschatologię żydowską. To bowiem narody pogańskie miały
upaść przed Żydami, podczas gdy w tym fragmencie dzieje się odwrotnie.
Oto właśnie Żydzi padają na twarz przed chrześcijanami259. Na potwierdzenie
takiej możliwości interpretacji, autorzy Ci, łączą powyższy zwrot z Ap 3, 12.
A. Sikora uważając z kolei „ludzi z synagogi szatana” za „błędnowierców,
wywodzących się z samego chrześcijaństwa” wskazuje, że powyższy zwrot
255
256
257
258
259

Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 331.
Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 238.
Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 238.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 331.
Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 238.
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oznacza powrót owych chrześcijan do jedności ze wspólnotą Kościoła w Filadelfii. Ten powrót umożliwi błędnowiercom poznanie miłości Chrystusa do
tej wspólnoty jak i nieskazitelną postawę moralną wiernych tego Kościoła260.
Wyróżnienie jakie spotkało Kościół w Filadelfii wyrażają również kolejne
słowa z Ap 3, 9c: poznają, że Ja Cie umiłowałem. W języku greckim fraza ta
ma formę: γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε. Na określenie relacji zachodzącej
pomiędzy Chrystusem a Kościołem został użyty czasownik ἀγαπάω. Czasownik ten występuje tylko trzykrotnie w Księdze Apokalipsy. W Ap 12, 11
użyty został na wyrażenie „instynktu samozachowawczego”261, natomiast
w pozostałych dwóch miejscach ukazuje miłość jaką Chrystus darzy swój lud.
Jest to miłość gotowa do złożenia ofiary z samego siebie262.
Miłość o której tutaj mowa, związana jest ze świadomym wyborem, z powołaniem, a nie z afektem (J 13, 1; Gal 2, 20; Ef 5, 2). Wątpliwe jest, aby powyższy zwrot była aluzją do Iz 43, 4263, ukazującego miłość Boga do Narodu
Wybranego przez antropopatyzm, który nie zakłada odwzajemnienia tej miłości ze strony partnera ludzkiego264.
Chrystus zna również wnętrze ludzi należącej do wspólnoty Kościoła w Filadelfii. Wie o tym, że lud ten wciąż ma w pamięci Jego uniżenie i Jego mękę.
W liście zostało to wyrażone słowami: Skoro zachowałeś naukę o mojej cierpliwości Ap 3, 10a. Forma gecka tego wyrażenia jest następująca: ὅτι ἐτήρησας
τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου. W Ap 3, 10 dwukrotnie występuje czasownik
τηρέω. Interesujące jest to, że za każdym razem ma odmienne znaczenia. Takie zjawisko nosi nazwę paronomazji i polega na odczytaniu znaczenia czasownika w zależności od jego zastosowania. W wersecie 10a τηρέω znaczy
tyle co być posłusznym, natomiast w wersecie 10b oznacza „trzymać, sprawić,
żeby coś było kontynuowane, przechowywać”265.
Dokładnie mamy tu użyty zwrot „słowo mej wytrwałości” (τὸν λόγον τῆς
ὑπομονῆς μου). Termin ὁ λόγος występuje w Apokalipsie 18 razy na oznacze-

260 A. Sikora, Zagrożenia jedności Kościoła..., dz. cyt., s. 157
261 „A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych — aż do śmierci”. Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz.
cyt., s. 332.
262 Ap 1, 5: i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od
naszych grzechów, Ap 3, 9; WBC 238.
263 Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 238.
264 Por. L. Stachowiak, Księga Izajasza II-III…, dz. cyt., s. 116.
265 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 332.
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nie boskiego Objawienia tj. Ewangelii „przekazanej przez Chrystusa i Jego
posłańców”266.
Wyrażenie ὁ λόγος τοῦ θεοῦ słowo Boga w znaczeniu przesłania pochodzącego od Boga użyte zostaje w Apokalipsie czterokrotnie267.
Natomiast zwrot τὸν λόγον μου pojawia się tylko dwukrotnie w Księdze
Apokalipsy, mianowicie w 3, 8 i 3, 10, z tym, że w Ap 3, 10 dodane jest jeszcze
słowo τῆς ὑπομονῆς i oznacza nakaz wywyższonego Chrystusa268.
Termin ὁ λόγος, który często bywa używany na oznaczenie „przesłania
ewangelicznego” wiąże się z męką i śmiercią Chrystusa269.
W księdze Apokalipsy pojawia się również forma liczby mnogiej wyrażenia ὁ λόγος. Zachodzi to w trzech miejscach, mianowicie Ap 17, 17; 19, 9; 21, 5,
zaś οἱ λόγοι τοῦ θεοῦ w Ap 17, 17 jest użyty na określenie obietnic Bożych270
lub odwiecznych Bożych planów271 jak w przypisie do tego wersetu wyjaśnia
Biblia Tysiąclecia. Natomiast w Ap 19, 9 oraz w Ap 21, 5 oznacza ono „przesłanie zawarte w księdze Apokalipsy”272.
A. Jankowski podaje, że słowo λόγος można tłumaczyć, jako przykład lub
nakaz. Natomiast zwrot τῆς μου może pełnić rolę:
– genetivus subiectivus, co oznaczałoby, że Chrystus jest tutaj przykładem
do naśladowania;
– genetivus obiectivus, co nadawałoby znaczenie, że Chrystus jest tym, na
kogo czeka się wytrwale;
– genetivus generaliter determinans, co ukazywałoby Chrystusa, jako wzór
do naśladowania, a zarazem sprawcę danej cnoty.
Drugi wariant interpretacyjny nie posiada analogii (parareli) w Nowym
Testamencie, w przeciwieństwie do pierwszego, dla którego analogię stanowią
Ap 2, 2. 19; 13, 10. Z kolei trzecia możliwość interpretacyjna nie stoi w sprzeczności z pierwszą, ale pogłębia jej teologiczne znaczenie273.
W. Barclay opowiadając się za pierwszą możliwością rozszerza ją o nowe
aspekty i wskazuje, że: życie Chrystusa jest inspiracją dla chrześcijan. Odwo266
267
268
269
270
271

Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 239.
Ap 1, 2.9; 6, 9; 20, 4.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 333.
Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 239.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 333
„Bo natchnął ich serca Bóg, aby wykonali Jego zamysł i ten jeden zamysł wykonali — oddania swej królewskiej władzy Bestii, aż Boże słowa się spełnią” (Ap 17, 17).
272 Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 239.
273 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., s. 160.
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łuje się on do Hbr 2, 18 i ukazuje, że uwielbiony Chrystus przez swoje cierpienia, może przychodzić z pomocą wiernym w ich cierpieniach274.
Powyższe zdanie w języku greckim brzmi: κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας
τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης (Hbr 2, 18).
Na podobną myśl, mówiącą o zachowaniu od czegoś możemy natrafić
również w Odach Salomona. Paralelę do powyższego fragmentu znajdujemy
w Didache: „Wówczas to ludzkość wejdzie w ogień próby, a wielu się załamie
i zginie, lecz ci, co wytrwają w wierze, zostaną zbawieni przez Tego właśnie,
który stał się [za nas] przekleństwem”275. Sformułowanie „cały świat zamieszkały” oznacza mieszkańców ziemi, o których jest mowa w wersecie 10d276.
Jak wskazuje A. Jankowski nie chodzi tutaj o jakieś nowe prześladowanie
chrześcijan. Bowiem próba, jaka ma nadejść, dotknie „mieszkańców ziemi”.
Będzie to próba o charakterze powszechnym277. W Apokalipsie wyrażenie
τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς. jest używane na oznaczenie nieprzyjaciół Boga
i Kościoła (Ap 6, 10; 8, 13; 11, 10; 13, 12. 14). Według A. Jankowskiego „godzina
próby” oznacza prawdopodobnie plagi, o których mowa w 8 i 9 rozdziale Apokalipsy oraz o „zachowanie od próby” podobne do tego znajdującego się w Ap
7, 1–3. Albo też jest to zapewnienie, o tym, że chrześcijanie, którzy okazali już
swoją wierność, wobec tej decydującej próby, nie mają się czego obawiać278.
D. E. Aune wykazuje pewne problemy, które mogą utrudniać interpretację Ap 3, 10. Dotyczą one znaczenia zwrotów: τηρήσω ἐκ (zachowam od), τῆς
ὥρας τοῦ πειρασμοῦ (godziny doświadczenia). Czasownik τηρήσω można
tłumaczyć jako pilnować, strzec, ochraniać, dozorować, trzymać, zachowywać
przypis, co pozwala sądzić, że w Ap 3, 10b oznacza on ustrzeżenie kogoś od
czegoś.
Według R. Tkacza τηρήσω można tutaj tłumaczyć jako sprawić, aby jakiś
stan trwał dalej, co oznaczałoby, że wspólnota w Filadelfii otrzymuje obietnicę
od uwielbionego Chrystusa, że podczas zbliżającej się próby, ona nie zostanie nią dotknięta. Warto zauważyć, że zwrot τηρήσω ἐκ występuje jeszcze
jedynie w J 17, 15279. Jednocześnie R. Tkacz przytacza stanowisko S. Browna,
który twierdzi, że przyimek ἐκ, który można tłumaczyć jako od, z, spośród280,
274 Por. W. Barclay, Objawienie św. Jana…, dz. cyt., s. 166.
275 Didache XVI, 5, [w:] M. Starowieyski, Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich,
tłum. A. Świderkówna, Kraków 1998, s. 40.
276 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 334.
277 Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 75.
278 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., s. 160–161.
279 Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego.
280 Por. R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski…, dz. cyt., s. 176.
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nadaje powyższemu fragmentowi nieco inny odcień. Chrześcijanie bowiem
są niejako „wyciągani” z owej sytuacji próby, w której zresztą byli i nadal
się znajdują. To jednak wskazuje, że chrześcijanie nie będą oddzieleni od
„godziny doświadczenia”. Według W. Browna jedynie tutaj słowo πειρασμός,
spośród wszystkich miejsc Nowego Testamentu, gdzie ono występuje oznacza
cierpienia czasów eschatologicznych, które dotkną całą ludzkość, a w tym
także chrześcijan, czyli nie będą to jakieś miejscowe prześladowania. Wyrażenie τηρήσω ἐκ powinno być odczytywane w takim sensie, w jakim występuje w J 17, 15, a mianowicie: sąd ostateczny będzie dotyczył także chrześcijan,
którzy nie zostaną od niego uwolnieni, ale będą otoczeni specjalną opieką
podczas niego. Jak wskazuje R. Tkacz użycie w przekładzie czasu perfectum,
lepiej oddawałoby znaczenie tego fragmentu, gdyż ukazywałoby, że cierpienia Kościoła filadelfijskiego oraz jego wierne trwanie przy Chrystusie mają
miejsce aż do czasów napisania Apokalipsy281.
W odniesieniu do znaczenia wyrażenia τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ warto
zauważyć, że słowo oznaczające doświadczenie, próbę (πειρασμός) występuje
z rodzajnikiem, co nadaje mu sens zindywidualizowany282. Autor wskazuje
tutaj na jakieś wydarzenie, które było znane adresatom tych słów. Chodzi tu
o okres cierpień i prześladowań, który według poglądów wczesnego judaizmu
i wczesnego chrześcijaństwa (Mt 24, 15–31; Mk 13, 7–20; Ap 7, 14)283, miał poprzedzać eschatologiczny tryumf Boga. Powyższy zwrot, według D. E. Aune
i R. Tkacza, nie może odnosić się do prześladowań opisanych w rozdziałach
6–19 Apokalipsy, bowiem chrześcijanie nie są od nich zachowani, o czym
była mowa w Ap 3, 10. Podobnie też nie powinien być powyższy zwrot łączony z plagami opisanymi w Ap 9, 3–21. One bowiem mają dotknąć tylko
tych, którzy nie będą opieczętowani, czyli tych którzy nie zostali zaliczeni do
grona sług Boga, o czym jest mowa w Ap 7, 1–8. Wyrażenie „godzina próby”
powinno więc być interpretowane jako mówiące o wszystkich próbach i doświadczeniach, jakie będą poprzedzać paruzję284.
Słowo πειρασμός posiada dwa zasadnicze znaczenia. W pierwszym wypadku znaczy tyle co próba, wypróbowanie w znaczeniu egzaminowania kogoś lub czegoś w celu poznania jego natury, bądź charakteru. W drugim zaś
oznacza pokusę w znaczeniu próby nakłonienia kogoś do grzechu. Dlatego
godzina doświadczenia ma nastać na całej ziemi, by wypróbować mieszkań281
282
283
284

Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 335.
K. Bardski, Ή κοινἠ διᾶλεκτος. Język grecki Nowego Testamentu, Warszawa 2005, s. 8.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 335.
Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 239–240.
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ców ziemi tzn. ludzi złych. Jest to jedyne miejsce w Nowym Testamencie, gdzie
wyrażenia: πειρασμός i πειράζω nie odnoszą się do Ludu Bożego, ale do ludzi
złych. To oni zostaną poddani próbie, a nie członkowie Ludu Bożego. Ta pokusa związana jest z wydarzeniem eschatologicznym i powinna być pojmowana jako „próba”, bowiem w tej próbie ma się ukazać wiara chrześcijan285.
Istnieją pewne wątpliwości w interpretacji słowa μελλούσης (mającej), jako
zwrotu używanego jedynie do budowy czasu przyszłego, czy też oznaczającego coś, „co ma wkrótce nastąpić”.
Jednak jak wskazuje R. Tkacz sam ten czasownik, nie mówi nic o tym
czy czas sądu jest blisko, czy nie, ale raczej służy wyakcentowaniu gotowości Chrystusa, do przybycia z pomocą cierpiącym chrześcijanom. Powyższa obietnica o „zachowaniu od próby” jest skierowana tylko do chrześcijan
z Filadelfii i nie powinna być rozszerzana na inne z siedmiu Kościołów, ani
tym bardziej na wszystkich chrześcijan wszystkich czasów. Taka interpretacja
rozwiązuje wszelkie spory na temat powrotu Chrystusa, a mianowicie to czy
miał on nastąpić przed prześladowaniami czy też po nich. Ponadto powyższe
wyrażenie, mówiące o zachowaniu od próby nie oznacza, jakoby chrześcijanie
filadelfijscy mieliby być, podczas niej, „fizycznie nieobecni”, ale raczej mówi
o tym, że nie zostaną dotknięci przez to czego doświadczą inni286.
Koniec dziesiątego wersetu listu brzmi: by wypróbować mieszkańców ziemi został przetłumaczony z greckiego zdania:: πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας
ἐπὶ τῆς γῆς.
Powyższe zdanie jest analogiczne do zdania poprzedniego i wraz z nim
tworzy poetycki paralelizm. Zwrot mieszkających na ziemi występuje w Księdze Apokalipsy aż 8 razy (Ap 6, 10; 8, 13; 11, 10 (2 razy); 13, 8. 14 (2 razy); 17, 8),
a ponadto jeszcze w trzech innych miejscach w nieco zmienionej formie (Ap
13, 12; 14, 6; 17, 2). Powyższe wyrażenie zawsze ma negatywną wymowę i jest
używane na określenie prześladowców chrześcijan. W Starym Testamencie
również możemy spotkać zwrot mieszkańcy ziemi. W Pięcioksięgu jest on
przeważnie używany na oznaczenie rodowitych mieszkańców Palestyny.

285 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 336–337.
286 Por. tamże, s. 336–337.
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. . Zapowiedź przyjścia Chrystusa i nagrody ( , – )
Tekst
GNT ἔρχομαι ταχύ· κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου. Ὁ νικῶν
ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ μου καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι καὶ
γράψω ἐπ᾽ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ θεοῦ
μου, τῆς καινῆς Ἰερουσαλὴμ ἡ καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ
μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν.
BTP Przyjdę niebawem: Trzymaj, co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał! Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz.
I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię.

Znaczenie terminów
ἔρχομαι — przyjść, podążać za kimś, powstać, wzejść, wyłonić się287
ταχύς, εῖα, ύ — szybki, bystry, prędki288
κρατέω — mieć moc, być mocnym, rządzić, objąć w posiadanie, trzymać289
μηδείς, μηδεμία, μηδέν lub μηθείς — nikt, nic, żaden290
λαμβάνω — wziąć, zabrać, przyjąć291
στέφανος, ου, ὁ — wieniec, korona292
νικάω — być zwycięzcą, zdobyć, podbić, zwyciężyć293
ποιέω — robić, wykonywać, wytwarzać, budować, przygotować, ustanowić, uczynić294
στῦλος, ου, ὁ — słup, kolumna, słup ognia, podpora, filar295
ναός, οῦ, ὁ — świątynia, Świątynia Jerozolimska, Przybytek, mieszkanie,
duchowa świątynia, żywe Ciało Chrystusa296
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291
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296

Abramowiczówna, t. 2, s. 312n; Popowski, s. 233–235; Strong, s. 310n.
Abramowiczówna, t. 4, s. 288; Popowski, s. 596; Strong, s. 760.
Abramowiczówna, t. 2, s. 709; Popowski, s. 347; Strong, s. 447.
Abramowiczówna, t. 3, s. 140; Popowski, s. 397; Strong, s. 504.
Abramowiczówna, t. 3, s. 10n; Popowski, s. 356n; Strong, s. 460n.
Abramowiczówna, t. 4, s. 105; Popowski, s. 564; Strong, s. 717.
Abramowiczówna, t. 3, s. 209n; Popowski, s. 410; Strong, s. 528.
Abramowiczówna, t. 3, s. 567–569; Popowski, s. 507–510; Strong, s. 631n.
Abramowiczówna, t. 4, s. 123; Popowski, s. 567; Strong, s. 722.
Abramowiczówna, t. 3, s. 186; Popowski, s. 407; Strong, s. 521.
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ἐξέρχομαι — iść, wychodzić z, odejść, wypędzić, wyrzucić, oznajmić, uchodzić297
γράφω — pisać, zapełniać pismem, ujmować w formie pisma, układać298
ὄνομα, ατος, τό — nazwa, imię, opis natury osoby lub rzeczy, przyczyna299
πόλις, εως, ἡ — miasto, mieszkańcy miasta, kraj, gmina, Niebieskie Jeruzalem300
καινός, ή, όν — nowy, nowość co do rodzaju a nie formy301
Ἰερουσαλήμ — Jerozolima „miasto pokoju”, oznacza miasto, albo jego
mieszkańców, Nowa Jerozolima, Jerozolima niebiańska, przyszłe miejsce zamieszkania zbawionych302
καταβαίνω — iść w dół, zstępować, zostać zrzuconym, zrzucać, spadać303
οὐρανός, οῦ, ὁ — nieboskłan, wszechświat, świat, przestworza, niebo, Niebiosa304

Egzegeza
Chrystus zapowiada wprost swoje przyjście słowami „przyjdę niebawem”
(ἔρχομαι ταχύ). O przyjściu Chrystusa Księga Apokalipsy wspomina w kilku
miejscach (Ap 2, 5. 16; 22, 7. 12. 20). Niektóre z nich mówią o tym wydarzeniu,
pozbawione są określenia sygnalizującego jakoby to przyjście miało nastąpić
wkrótce (Ap 1, 7; 2, 25; 3, 3; 16, 15; 22, 20). Powyższy zwrot akcentuje bliskie
przyjście uwielbionego Chrystusa. Poza Ap 16, 15 fraza mówiąca o przyjściu
Chrystusa występuje jedynie w pierwszych trzech rozdziałach Apokalipsy
(Ap 1–3) oraz w rozdziale 22, co wskazuje na to, że nacisk położony na wydarzenia w tych fragmentach Księgi jest częścią perspektywy teologicznej
będącej wynikiem ostatecznej redakcji305.
Perspektywa bliskiego przyjścia Chrystusa staje się też dla mieszkańców
Filadelfii okazją do ważnego wezwania wyrażonego słowami: „trzymaj, co
masz, aby nikt twego wieńca nie zabrał” (Ap 3, 11). Wyrażenie „zabrać twój
wieniec” (λάβῃ τὸν στέφανόν σου) nawiązuje do zawodów sportowych roz297
298
299
300
301
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Abramowiczówna, t. 2, s. 177n; Popowski, s. 206; Strong, s. 275n.
Abramowiczówna, t. 1, s. 481n; Popowski, s. 114n; Strong, s. 166.
Abramowiczówna, t. 3, s. 289; Popowski, s. 429–431; Strong, s. 553.
Abramowiczówna, t. 3, s. 575; Popowski, s. 511n; Strong, s. 633n.
Abramowiczówna, t. 2, s. 536; Popowski, s. 310n; Strong, s. 391n.
Popowski, s. 290; Strong, s. 371.
Abramowiczówna, t. 2, s. 567; Popowski, s. 320; Strong, s. 402.
Abramowiczówna, t. 3, s. 342n; Popowski, s. 448n; Strong, s. 564n.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 338.
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grywanych podczas igrzysk i tym podobnych obchodów. Ta symbolika była
szczególnie bliska mieszkańcom Filadelfii, bowiem ich miasto słynęło z licznych uroczystości tego typu. Powyższe zdanie wskazuje na proces dyskwalifikacji w czasie trwania zawodów. Warto zauważyć, że chrześcijanie filadelfijscy otrzymali już swoje wieńce, jednak nadal istnieje możliwość ich utraty.
Muszą oni nadal zachować czujność i dołożyć wszelkich starań by utrzymać
ten duchowy stan posiadania bowiem ufność od nich nie zwalnia306.
Z kolei S. Witkowski odczytuje metaforę wieńca, jako zbawienie już podarowane chrześcijanom filadelfijski307. Jak stwierdza A. Jankowski, w powyższym zdaniu jest ubocznie powiedziane, że „określona u Boga liczba wybranych, będzie dopełniona”, co oznacza, że ofiarowana łaska zbawienia, jeśli nie
zostanie wykorzystana, zostanie podarowana komuś innemu308.
W Bożych zawodach warto występować, a jeszcze bardziej opłaca się
zwyciężyć, gdyż obietnica Chrystusa jest wielka: „zwycięzcę uczynię filarem
w świątyni Boga mojego”. W odniesieniu do obrazu „filara w świątyni” (ὁ
στῦλος ἐν τῷ ναῷ) analogii możemy poszukiwać zarówno w tekstach Starego
i Nowego Testamentu jak i w kulturze antycznej.
W Starym Testamencie daleką analogię znajdujemy w opisie budowy Świątyni Jerozolimskiej przez Salomona. W 2 Krn 3, 15–17 oraz 1 Krl 7, 21 spotykamy informację mówiącą, że Salomon przed Świątynią postawił dwie kolumny
i umieścił jedną po prawej stronie drugą zaś po lewej. Prawdopodobnie jednak
nie znajdowały się one w Świątyni, ale na zewnątrz, co stanowi różnicę wobec
tekstu Apokalipsy. Każda z nich posiadała własne imię. Kolumna stojąca po
prawej nosiła imię Jakin, a stojąca po lewej imię Boaz. Jednak występujące
tutaj wyrażenie „w świątyni” lub precyzyjniej „w przybytku” (ἐν τῷ ναῷ),
wyklucza jakiekolwiek odniesienie do tych kolumn, znajdujących się na zewnątrz Przybytku Pańskiego w Świątyni Jerozolimskiej. Takimi kolumnami
był otoczony cały dziedziniec pogan.
R. Tkacz przytacza stanowisko R. Wilkinsona, który uważał, że symbol filaru pochodzi z rytuału koronacyjnego w Izraelu i kulturze bliskowschodniej.
W swej tezie R. Wilkinson mówi o tzw. „kolumnie królewskiej” w Świątyni
Salomona, nawiązując do 2 Krl 11, 14 oraz 2 Krl 23, 3, w których „król stoi przy
kolumnie — zgodnie ze zwyczajem”. Prawdopodobnie powyższe fragmenty
z Drugiej Księgi Królewskiej przedstawiają pewną tradycję, według której
król podczas różnorakich obchodów „stawał przy jednej z wolno stojących
306 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., s. 161.
307 Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 76.
308 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., s. 161.
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kolumn”. Jednak teza jakoby metafora owego filaru „wiązała wiernego z funkcjonalnym symbolem królewskiej trwałości, a przez to z instytucją króla” jest
dość wątpliwa309.
Innej analogii do Ap 3, 12a możemy poszukiwać w 1 Mch 14, 25–49. Tutaj
bowiem lud izraelski pragnąc odwdzięczyć się Szymonowi Machabeuszowi
i jego synom za zasługi na polu walki wyzwoleńczej, postanowił wyryć na
tablicach z brązu dokument przytoczony w 1 Mch 14, 27–45 i umieścić „na
świątynnym murze na widocznym miejscu”.
Termin „fi lar” występuje również w znaczeniu przenośnym w Prz 9, 1.
Jednak metafora użyta w Księdze Przysłów prawdopodobnie nie pochodzi
z architektury Świątyni Jerozolimskiej, ale raczej z pomieszczenia, sali, gdzie
odbywają się przyjęcia310.
W Nowym Testamencie, w liście do Galatów, św. Paweł tym terminem
określa osoby cieszące się szczególnym autorytetem w Kościele jerozolimskim, a mianowicie: Jakuba, Kefasa i Jana (Por. Ga 2, 9).
Również Klemens Rzymski w Liście do Kościoła w Koryncie używa metafory „kolumny” na określenie Piotra i Pawła Apostoła311. W 1 Tm 3, 15 również
występuje metafora „filara”, ale już nie w odniesieniu do konkretnej osoby, ale
do Kościoła, który jest określony jako „filar i podpora prawdy”.
W odniesieniu zaś do kultury grecko-rzymskiej metafora „kolumny, filara”
była stosowana do osób wyjątkowo ważnych dla danych wspólnot, posiadających autorytet oraz odznaczających się wiedzą312. U Filona Aleksandryjskiego
tak właśnie zostają określeni ludzie prawi313.
W Judaizmie ta metafora była odnoszona do Abrahama, który był uważany za „kolumnę świata”. Samo porównanie do „kolumny, filara” ma na celu
ukazanie mocy i stabilności. W odniesieniu zaś do „Zwyciężającego” z Ap
3, 12 porównanie do „kolumny” ukazuje jego szczególne, uprzywilejowane
miejsce zarówno w niebiańskiej rzeczywistości, jak i w Kościele w wymiarze
ziemskim. Symbol „kolumny” w liście do Kościoła w Filadelfii może mieć
też podłoże historyczne. Dla tamtejszych chrześcijan ów obraz był jasny, a to
z powodu trzęsień ziemi, które często nawiedzały ten region314.
309 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 341.
310 Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 241.
311 Klemens Rzymski, List do Kościoła w Koryncie 5, 2 [w:] M. Starowiejski (red.), Pierwsi świadkowie. Wybór najstarszych pism chrześcijańskich, [w:] Ojcowie żywi VIII,
przekład Anna Świderkówna, Kraków 1988, s. 53.
312 Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 78.
313 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 341.
314 Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 77–79.
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Metafora świątyni występuje sporadycznie w Nowym Testamencie na
oznaczenie Kościoła. Jak jednak stwierdza R. Tkacz nie ma jasnego związku
między fragmentem Ga 2, 9 a metaforą Świątyni jako Kościoła (1 Kor 3, 16–17;
2 Kor 6, 16; Ef 2, 19–22; 1 Tm 3, 15; 1 P 2, 4–10)315.
A. Jankowski wskazuje, że Świątynię można również odczytywać jako
„symbol samego Boga”, gdy zestawi się powyższy fragment z Ap 21, 22. Mimo
iż taka interpretacja jest teologicznie prawidłowa, to jednak symbol świątyni
jako Kościoła (Niebieskiego Jeruzalem) pozwala lepiej odczytać rzeczywistość
zarówno tą obecną jak i eschatologiczną316.
Natomiast S. Witkowski zdaje się nieco odmiennie tłumaczyć powyższe
zdanie. Wskazuje, że świątynia jest symbolem Bożej obecności pośród swego
ludu. Natomiast w Kościele czasów eschatologicznych, Nowym Jeruzalem nie
będzie świątyni, bowiem „jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz
Baranek” (Ap 21, 22). Tak więc zdanie z Ap 3, 12 ukazuje „trwałą wspólnotę
zwyciężającego z Bogiem i Barankiem”317.
R. Tkacz przytacza stanowisko W. Busseta, według którego obraz „kolumny” został zaczerpnięty z kultu cesarskiego. Arcykapłan, który kończył swą
posługę, stawiał w świątyni, gdzie sprawowano kult cesarski, kolumnę, na
której zostawały umieszczone ważne informacje dotyczące jego osoby (imię
arcykapłana, imię jego ojca, miejsce pochodzenia oraz czas w jakim pełnił
posługę), a także jego podobizna318. Jednak jak zauważa R. Tkacz, odwołując się do stanowiska C. J. Hemera, nie ma dowodów potwierdzających taki
zwyczaj319. Ponadto Filadelfia uzyskała przywilej neokorii dopiero w roku
213 po Chrystusie Wytłumaczenia powyższej metafory można doszukiwać
się w zwyczaju rycia inskrypcji na ścianach świątyń lub jakichkolwiek innych budowli sakralnych. Biorąc jednak pod uwagę literaturę apokaliptyczną
fragment ten wskazuje raczej na świątynię w niebie i jest symbolem eschatologicznego zbawienia320.
Chrześcijanin, zwycięzca, który osiągnie zbawienie i stanie się fi larem
królewskim, czyli zajmie miejsce tuż obok Tronu Boga, otrzymuje kolejną
obietnicę: „już nie wyjdzie na zewnątrz” (Ap 3, 12). Powyższa fraza jest kontynuacją poprzedniego zdania. Podkreślony zostaje tutaj aspekt kolumny, jako
trwałego elementu w architekturze świątyni Boga, a zatem Zwycięzca będzie
315
316
317
318
319
320

Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 341;
Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., s. 161.
Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 78.
Por. tamże, s. 79.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 342.
Por. tamże, s. 342.
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stałym uczestnikiem kultu Bożego321. A. Jankowski odczytuje ten fragment,
jako zapewnienie, że w wieczności ten, który okaże się „Zwycięzcą” nie będzie
już mógł utracić swej nagrody322.
S. Witkowski podobnie odczytuje ten wers. Zwraca uwagę, że zwrot „na
zewnątrz” występuje również w Ap 22, 15, gdzie jest użyty na określenie
grzeszników, tych którzy są wykluczeni ze wspólnoty z Bogiem. Występuje
tutaj podwójne przeczenie οὐ oraz μή. Zaprzeczenie μή odnosi się do czasownika w formie coniuncivu. Gdyby występowało jedynie przeczenie μή można
by powyższe zdanie tłumaczyć „Oby nie wyszedł”. Natomiast dodatkowe
przeczenie w postaci οὐ odnosi się do prawdziwości zdania, co nadaje temu
fragmentowi sens zapewnienia, że dane wydarzenie nie będzie miało miejsca,
zwycięzca na pewno nie utraci swojej nagrody.
Kolejna obietnica ukazuje trwałość zwycięstwa. Ten, który zwycięży zostanie oznaczony imieniem Boga. Będzie w pełni do niego przynależał. Obietnica ta została wyrażona słowami: „a na nim imię Boga mojego napiszę” (Ap
3, 12). Paraleli do tego zdania możemy poszukiwać w Wj 28, 36–38: „I zrobisz
też diadem ze szczerego złota i wyryjesz na nim, jak się ryje na pieczęci: Poświęcony dla Jahwe. I zwiążesz go sznurem z fioletowej purpury, tak żeby był
na tiarze i żeby na przedniej stronie tiary był umieszczony. I będzie na czole
Aarona, ponieważ poniesie Aaron uchybienia popełnione przy ofiarach, które
będą składać synowie Izraela przy wszystkich świętych darach. A będzie na
jego czole ciągle dla zjednania mu łaski w oczach Jahwe”.
U Filona z Aleksandrii znajdujemy pogląd jakoby na złotym diademie,
który miał nosić Aaron był wypisany tetragram JHWH. Taka jednak idea nie
jest potwierdzona ani przez Biblię Hebrajską, ani też przez LXX. Jednak Filon słusznie zauważa, że na diademie wyryty był napis „Poświęcony Panu”
(ἁγίασμα κυρίῳ)323.
Podobną informację znajdujemy u Józefa Flawiusza. W Wojnie żydowskiej
wspomina on o złotym wieńcu znajdującym się na lnianej mitrze arcykapłana, na której były wyciśnięte święte litery. Dalej jednak pisze, że były to
cztery spółgłoski, co jest dość problematycznym stwierdzeniem w stosunku
do imienia Boga. Jednak w Dawnych dziejach Izraela opisując strój arcyka-

321 Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 242.
322 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., s. 161.
323 Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 242 -243.
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płana mówi, że na złotej płytce było wyryte „świętym pismem imię Boga”324.
Podobne przekonanie możemy znaleźć w Liście do Arysteasza 98325.
Wiara w to, że imię jest istotną częścią osobowości tego, kto je nosi była
i jest obecna w świecie. Można wręcz powiedzieć, że ciało, dusza i imię konstytuują człowieka. To właśnie imię jest wyrazem niepowtarzalności tego kto
je nosi. W religiach politeistycznych imiona poszczególnych bogów były wyrazem ich osobowości. Tylko wtedy, gdy człowiek znał imię boga mógł wchodzić z nim w różne relacje. Także odnosi się to do różnego rodzaju praktyk
magicznych, w których wierzono, że znajomość imienia dawała jednocześnie
władzę nad tym, kto je nosił, także w przypadku bóstwa326.
Imię miało w Izraelu bardzo ważne znaczenie. Nadawano je dziecku ósmego dnia licząc od chwili narodzenia. Według powszechnej opinii „imię wyraża całą głębię człowieka”. Ukazuje ono również rolę, którą dany człowiek ma
do wypełnienia. Dlatego też poznanie imienia danej osoby jest równoznaczne
z poznaniem jego istoty, tajemnicy czyjegoś bytu. W odniesieniu do Boga,
który objawia swoje imię JHWH, wskazuje ono zarówno na Jego obecność,
jak i na dystans. Poznanie imienia Jahwe oznacza przebywanie w obecności
Boga327.
Imię Boga jest jednym z miejsc, w których Bóg objawia się człowiekowi.
I w takim znaczeniu jest on łączony z „chwałą” δόξα zwłaszcza przez Jana.
Imię ὄνομα wyraża więc wyjątkową relację jaka zachodzi między Bogiem,
a człowiekiem, związek osobowy, który domaga się ze strony człowieka specjalnego podejścia do Boga. W J 12, 28, gdzie Jezus wypowiedział modlitwę:
„Ojcze, uwielbij imię Twoje”, a Bóg odrzekł: „Już uwielbiłem i jeszcze uwielbię” trzy słowa: πατήρ, δοξάζω i ὄνομα zostały ze sobą tak ściśle połączone,
że bywają wyjaśniane razem. W tych słowach Bóg objawia siebie jako Ojca,
kochającego Boga, poprzez uwielbienie Jego imienia w całym życiu Jezusa,
Jego pracy, śmierci i zmartwychwstaniu. Uwielbienie Bożego imienia jest
konsekwencją dzieła Jezusa i dlatego też to właśnie Jezus powinien objawić
człowiekowi imię Boga jako imię Ojca. Imię Boga jest bowiem dla człowieka
niezrozumiałe, nieznane, ogólnikowe. „Ale dla tych, których Ojciec dał Jezusowi to imię staje się objawionym, oczywistym i zwykłym […]”. Zarazem
324 Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, 3.178, tłum. Z. Kubiak, J. Radożycki, Warszawa
1993, s. 188.
325 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 344.
326 Por. H. Bietenhard, ὄνομα [w:] G. Kittel, G. Friedrich (red.), Theological dictionary of
the New Testament, v. V, Michigan 1977, s. 242–282.
327 Por. X. Léon-Dufour, Słownik Nowego Testamentu…, dz. cyt., s. 298–299.
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ta zdolność, którą posiada Chrystus, dzięki której ludzie poznają imię Boga
jest znakiem Jego boskiego synostwa328.
W. Barclay wskazuje, że powyższy fragment może oznaczać zarówno
trwałą cześć jaką Chrystus okazuje swoim wyznawcom; znak rozpoznawczy
czczonego swojego Boga, w nawiązaniu do starożytnego zwyczaju oznaczania niewolników inicjałami ich właściciela, a także jako znak wskazujący
na przynależność do Boga, znak wskazujący na bycie szczególną własnością
Boga, w nawiązaniu do słów jakimi Aaron i kapłani mieli błogosławić Izraela
(Lb 6, 22–27)329.
Metafora wypisania na kimś imienia oznacza, że dana osoba należy do
Boga i Jemu jest poświęcona330. Gdyby ktoś miał jeszcze wątpliwość to Chrystus dopowiada, że prócz imienia Boga, wyrażającego przynależność zwycięzcy do Stwórcy, będzie jeszcze przynależał do świętej wspólnony. Wyrażają
to słowa: „i na nim imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba
zstępuje od mego Boga” (Ap 3, 12) Powyższa fraza oznacza dar bycia obywatelem w Nowym Jeruzalem, czyli w „mieście niebieskim”331. Zwrot „Nowe
Jeruzalem” w księdze Apokalipsy występuje w trzech miejscach, a mianowicie
w Ap 3, 12; 21, 2; 21, 10332.
Warto zauważyć, że przymiotnik „nowy” (καινός) w odniesieniu do Jeruzalem występuje tylko w Ap 3, 12 oraz w Ap 21, 2. Prawdopodobnie fragmenty
Ap 21, 2 oraz Ap 21, 10 zostały zredagowane wcześniej niż część Apokalipsy
zawierająca fragment 3, 12, dlatego jest możliwe, że wypowiedź Chrystusa
z Ap 3, 12 pochodzi z tych wcześniejszych fragmentów. Słowo Jeruzalem występuje tutaj z rodzajnikiem określonym, co wskazuje, że chodzi o konkretną
rzecz dobrze znaną adresatom333.
Użyty tutaj przymiotnik καινός był powszechnie używany w języku greckim już od czasów klasycznych. Podobnie jak przymiotnik νέος wyrażał on
ideę nowości, z tą jednak różnicą, że καινός używano do opisu rzeczy, która
co prawda istniała już wcześniej, ale w porównaniu ze swą poprzednią for328 Por. H. Bietenhard, ὄνομα [w:] G. Kittel, G. Friedrich (red.), Theological Dictionary of
the New Testament, v. V, Michigan 1977, s. 242–282.
329 Por. W. Barclay, Objawienie św. Jana…, dz. cyt., s. 170.
330 Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 242.
331 Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 243.
332 Ap 21, 2: „I Miasto Święte — Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga,
przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża”.
Ap 21, 10: „I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte — Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga”.
333 Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt., s. 243.
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mą jest czymś nowym. Termin καινός wskazuje, że w danej rzeczy nastąpiła
pewna istotna zmiana, która sprawia, że dana rzecz wydaje się czymś innym.
W LXX termin nowy (καινός), poza Iz 65, 15, jest używany jako odpowiednik hebrajskiego hadaš ()ח ָדשׁ.
ָ Przymiotnik νέος również jest tłumaczeniem
hebrajskiego hadaš, ale można zauważyć, że καινός bywa częściej używany na
oddanie tego terminu hebrajskiego. W Nowym Testamencie jest używany na
oznaczenie rzeczy nowej, która nie była jeszcze używana (Mt 9, 17; Mk 2, 21;
Łk 5, 36). I takim terminem zostają określone bukłaki, właściwe do przechowywania w nich młodego wina. Ponadto grób, w którym złożono Chrystusa
również został określony przymiotnikiem καινός. W Nowym Testamencie
powyższy przymiotnik opisuje także coś co jest niezwykłe i fascynujące (Dz
17, 21; Mk 1, 27). Tym terminem zostały określone nowe zasady i przykazania
podane przez Jezusa jak i nowy „stan człowieka w erze mesjańskiej”. Nowe
jest przymierze, które zostało zawarte dzięki Chrystusowi i przypieczętowane
przelaniem Jego krwi (Łk 22, 20; Hbr 8, 8. 13. 15). Nowe jest również przykazanie miłości (j 13, 34; 1 J 2, 7–8; 2 J 5).
W Nowym Testamencie pojawia się również idea nowego stworzenia, ku
któremu ukierunkowana jest cała egzystencja chrześcijan, którzy już w ziemskim życiu mają możliwość partycypacji w dobrach, które w pełni dopiero
staną się ich udziałem (2 Kor 2, 17). „Epoka Chrystusa przyniosła ze sobą ideę
nowego stworzenia, ideę nowego człowieka”. Typologia Adam — Chrystus,
znamienna dla Pawła, ukazuje właśnie ideę nowego stworzenia, zapoczątkowaną dziełem Chrystusa. Jak bowiem Adam, stanął na początku ludzkiej
historii naznaczonej śmiercią, tak Chrystus stanął u źródła nowej ludzkości,
naznaczonej „znakiem odkupienia i życia”. Chrystus ukazany jest jako nowy
Adam, czyli protoplasta nowego rodzaju ludzkiego. Jednak obecny eon mimo
iż został naznaczony odkupieniem dokonanym przez Chrystusa, nadal jest
etapem na drodze pełnego ujawnienia się życia i świętości.
Tak więc καινός używane Nowym Testamencie oddaje „ideę nowego sposobu istnienia dawnych treści”, które jednak zostały tak bardzo zmienione,
że są one jakby czymś nowym. I takie znaczenie καινός ukazuje się zwłaszcza
w Apokalipsie, gdzie jest mowa o nowym niebie, nowej ziemi, nowym Jeruzalem, nowej pieśni. W Nowym Testamencie καινός występuje tam, gdzie
zostaje podkreślone zbawcze dzieło Chrystusa oraz jego ostateczna realizacja
w rzeczywistości eschatologicznej334.
334 J. Szlaga, Rola καινός i νέος w teologicznym słownictwie Nowego Testamentu, [w:]
Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, t. XXIII, 1976, s. 61–70.
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Nie tylko człowiek ma przynależeć do Boga. Odnowione zostaje całe stworzenie. Dlatego całe miasto otrzymuje nowe imię Boże, które zostało na nim
wypisane (τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν). W tradycji biblijnej zmiana imienia, czy
też nadawanie nowego, wiązało się ze zmianą statusu lub funkcji miasta bądź
narodu335, a w odniesieniu do osób niosło ze sobą zmianę ich pozycji społecznej, czy też roli jaką mieli do wypełnienia336.
Prorok Izajasz (62, 2) mówiąc o „przyszłej chwale odnowionego Izraela”
wspomina również, że zostanie jej nadane nowe imię, które zostanie określone przez Boga. Ta zmiana imienia jest symbolem zupełnie nowej relacji
do Boga. Dlatego też to nowe imię zostanie wybrane i określone przez samego Boga, co będzie stanowić różnicę w odniesieniu do imion używanych
poprzednio337. Natomiast w innym rozdziale tej księgi (Iz 65, 15) czytamy
o sługach Boga, którym zostanie nadane „inne imię”338.
W analizowanej frazie wyrażenie „nowe imię” związane jest z osobą Chrystusa, w odróżnieniu do Ap 2, 17, gdzie oznacza nową osobowość wyznawcy
Chrystusa, która polega na wzajemnej znajomości z Jezusem bez możliwości przekazania jej innym. A. Jankowski podaje tutaj dwa imiona Chrystusa,
które mogą być uznane za owo „nowe imię”, mianowicie: Κύριος lub Λόγος.
Ukazują one bowiem „pełnię istoty Chrystusa”. W Ap 3, 12 „imię” jest metaforą przynależności do Boga „imię Boga mojego”, Kościoła „imię miasta Boga
mojego...” oraz Chrystusa „moje nowe imię”.
Według Mt 1, 21 z Bożego nakazu Chrystus otrzymał imię „Jezus”. To imię
wyraża zarazem Jego człowieczeństwo jak i Jego Boskie posłannictwo, dlatego w tym imieniu można dostrzec zarówno pełnię bytu jak i działalności
Chrystusa. Według Hbr 1, 4n Chrystus otrzymał wywyższone imię, którym
to imieniem jest imię „Syn”. Ponadto także imię Κύριος, którym LXX tłumaczy imię Boga „JHWH”, jest także imieniem Chrystusa (Flp 2, 9). Wskazuje
ono boską równość Jezusa i Boga „JHWH”. Dlatego, że imię Pana należy tak
do Chrystusa jak i do Boga jest to imię „ponad wszelkie imię”. Według Ap
19, 12 Chrystus nosi imię, którego nikt inny nie zna prócz Niego co wskazuje
na szczególną relację z Bogiem.
Cała misja Jezusa na ziemi to działanie w imię Boże (J 10, 25; 5, 43). W swoim posłannictwie ukazuje On siebie jako Chrystusa, który został obiecany

335
336
337
338

Iz 1, 26; 60, 14; 65, 15; Jr 3, 17; 23, 6; 33, 16; Ez 48, 35; Za 8, 3.
Wj 17, 5.17; 32, 27n; 41, 45; Dn 1, 7; Mk 3, 17; J 1, 42
Por. L. Stachowiak, Księga Izajasza II-III…, dz. cyt.,s. 288–289.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 346
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przez Boga. W swoim znaczeniu imię Jezusa mieści w sobie cały zakres działań zbawczych objawionych w Chrystusie.
W 1 Kor 6, 11 Koryntianie w imię Pana Jezusa Chrystusa zostali „obmyci,
uświęceni i usprawiedliwieni”. To czego dostąpili Koryntianie nie dokonało się jedynie poprzez fakt wymawiania imienia Jezusa, ale poprzez chrzest,
czyli zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Przez imię Jezusa
wierzący w Niego dostępują odpuszczenia grzechów (Dz 10, 43; 1J 2, 12). Ci,
którzy wierzą w imię Bożego Syna posiadają życie wieczne (1J 5, 13), „w imię
Jego” (J 20, 31) poprzez dostanie się w sferę Jego Osoby i Jego działań339.

. . Wezwanie do wsłuchania się w głos Ducha Świętego (Ap ,

)

Tekst
GNT Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.
BTP Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.

Znaczenie terminów
ἔχω — mieć, posiadać, trzymać, móc, być w stanie340
οὖς, ὠτός, τό — ucho, w przenośni: zdolność rozumienia341
ἀκούω — słyszeć, usłyszeć, słuchać, wysłuchać, przesłuchać, poznawać
przez słuch, dowiadywać się342
πνεῦμα, ατος, τό — podmuch, powiew, wiatr, dech, tchnienie życia, natchnienie, duch, dusza343
λέγω — zbierać, wybierać, policzyć, mówić, nazwać, myśleć, przemawiać,
wygłosić, chwalić344
ἐκκλησία, ας, ἡ — zebranie, zgromadzenie, Kościół345

339 Por. Bietenhard H., ὄνομα, [w:] Kittel G., Friedrich G. (red.), Theological Dictionary
of the New Testament, vol. V, Michigan 1977, s. 242–283.
340 Abramowiczówna, t. 2, s. 391n; Popowski, s. 249n; Strong, s. 330n.
341 Abramowiczówna t. 3, s. 344; Popowski, s. 449; Strong, s. 565.
342 Abramowiczówna, t. 1, s. 72; Popowski, s. 18n; Strong, s. 30.
343 Abramowiczówna, t. 3, s. 563; Popowski, s. 502–506; Strong, s. 628n.
344 Abramowiczówna, t. 3, s. 18; Popowski, s. 359–365; Strong, s. 464.
345 Abramowiczówna, t. 2, s. 64n; Popowski, s. 183n; Strong, s. 239.
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Egzegeza
„Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów” (Ap 3, 13). Fraza
ta występuje siedem razy w Księdze Apokalipsy (Ap 2, 7. 11. 17. 29; 3, 6. 13. 22)
oraz w Ap 13, 9 w nieco zmienionej formie346. Jest to stały element znajdujący
się w każdym z Siedmiu Listów Apokalipsy. Warto zauważyć, że czynność
mówienia jest jedyną czynnością, która w Księdze Apokalipsy jest wprost
przypisywana Duchowi Świętemu347.
Według R. Tkacza powyższa fraza pełni rolę wezwania, które ma ukierunkować uwagę słuchaczy na przesłanie już przekazane lub mające dopiero nastąpić. Może ona pełnić podwójną rolę: po pierwsze, funkcję formuły sygnalizującej, że treść, która została przekazana ma głębszy, ukryty sens. W tym
wypadku powyższa wypowiedź pełni funkcję ezoteryczną. Po drugie może
też być formułą parenetyczną, która ma za zadanie zachęcić słuchacza do
posłuszeństwa wobec tego, co zostało, lub co zostanie dopiero oznajmione348.
Niektórzy badacze, biorąc pod uwagę formę powyższej wypowiedzi, wskazują na jej podobieństwo do prorockich formuł proklamacji „Słuchajcie słowa
JHWH”, które znajdowały się często na początku wypowiedzi prorockich349.
Występuje ona w różnych kontekstach poczynając od wezwania na sąd (Mi
6, 2; Jr 2, 4), wezwania do słuchania Bożego słowa (Pwt 6, 4), nauczania typu
mądrościowego (Prz 7, 24) oraz jurydycznego (Prz 4, 1; Hi 13, 6; Iz 49, 1; 51, 4)350.
Jak wskazuje R. Tkacz genezy powyższego sformułowania należy się doszukiwać w sformułowaniach używanych podczas zgromadzeń publicznych
i procesów sądowych351.
Podobne sformułowanie występuje w kontekście Jezusowego nauczana
w przypowieściach (Mt 11, 15; 13, 9. 43; 19, 12; Mk 4, 9. 23; Łk 8, 8; 14, 25). D.
Kotecki wskazuje na różnicę zachodzącą między Apokalipsą, a Ewangeliami
synoptycznymi w odniesieniu do tej wypowiedzi. W Apokalipsie, w przeciwieństwie do ewangelijnych paraleli, słowo „ucho” występuje w liczbie pojedynczej. Ponadto w Księdze Apokalipsy czasownik ἀκουσάτω występuje
w formie imperativus aoristi, a w Ewangeliach synoptycznych w formie imperativus presentis (ἀκουέτω).
346
347
348
349

Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 114.
Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy…, dz. cyt., 192.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 215.
Am 7, 16; Jr 29, 20; 42, 15 (wraz z formułą posłańca); Jr 2, 4; 19, 3; Ez 6, 3 (wraz z imieniem adresata).
350 Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy…, dz. cyt., s. 192.
351 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 116.
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Warto również dodać, że w Ewangeliach wezwanie to ma na celu pobudzić słuchaczy do aktywnego słuchania, które polega na zgłębianiu treści
przypowieści, i nie jest jedynie biernym odbieraniem wrażeń dźwiękowych.
W innym wypadku treści zawarte w przypowieściach stają się niemożliwe
do rozszyfrowania.
Warto zauważyć, że na początku każdego z siedmiu listów podmiotem
mówienia jest zmartwychwstały Chrystus, natomiast na końcu listów tym
podmiotem jest Duch Święty. Czynność przypisywana Duchowi Świętemu
jak i użyty w tych miejscach rodzajnik określony wskazuje na Jego osobowy charakter. D. Kotecki podaje, że wewnątrz Listów do Siedmiu Kościołów
ani jedno słowo nie jest przyporządkowane Duchowi Świętemu. Co pozwala
sądzić, iż słowa Ducha Świętego i słowa Jezusa są jednym. „Głos Jezusa jest
słyszalny wewnątrz wizji, natomiast cała wizja jest głosem Ducha Świętego”.
Relacja jaka zachodzi pomiędzy słowami Jezusa i mową Ducha Świętego obrazuje zwłaszcza fragment J 16, 13–14352. Zmartwychwstały Chrystus kieruje
swoje przesłanie przez Trzecią Osobę Bożą. Dlatego bez pomocy Ducha Świętego nie jest możliwe pełne zrozumienie orędzia skierowanego do Kościoła.
W inscriptio każdego z listów podana jest konkretna wspólnota, do której
kierowane jest przesłanie. Natomiast w conclusio perspektywa obemuje cały
Kościół. Następuje tu aktualizacja pneumatyczna tzn. przez odwołanie do
Ducha Świętego dane przesłanie nabiera charakteru uniwersalnego.
„W Starym Testamencie ucho jest organem, który zapamiętuje dyskursy,
przykazania. Jest siedzibą intelektu, […] organem świadomości, zrozumienia,
inteligencji. […] Prawdziwe słuchanie obejmowało zatem wysłuchanie i zrozumienie”. Jednak to Bóg daje człowiekowi prawdziwe zrozumienie swego
słowa, a więc to On jest Dawcą ucha. Dlatego wyrażenie „Kto ma ucho” oznacza otwarcie się na Ducha Świętego. Treścią tego, co mówi Duch Święty jest
tutaj całe przesłanie Księgi Apokalipsy. Bowiem Duch Święty mówi „w niej
na początku, w centrum i na końcu”353.

352 „Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi”
(J 16, 13–14).
353 Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy…, dz. cyt., s. 192–197.
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. Przesłanie telogiczne
List do Kościoła w Filadelfii wyróżnia się na tle pozostałych sześciu listów,
brakiem jakichkolwiek nagan oraz największą liczbą pochwał i obietnic jakie
ta wspólnota otrzymała od zmartwychwstałego Chrystusa. Chrystus zwracając się do chrześcijan z Filadelfii w słowach „Znam twoje czyny” ukazuje swoją
głęboką troskę o tę wspólnotę oraz znajomość sytuacji w jakiej się ona znajduje. Tę wiedzę widać zwłaszcza w dalszej części listu. Nie pozostawił swoich
uczniów samych na świecie. Wręcz przeciwnie. Są oni stałym przedmiotem
Jego troski. Dokładnie zna wszystkie ich problemy i trudności z jakimi muszą się zmagać przez to, że należą do Niego. Chrystus wie także dobrze o ich
postawie wobec tych trudności i w związku z tym także obiecuje nagrodę za
wierne wytrwanie przy Nim.

. . Przesłanie chrystologiczne
Wiernym Kościoła w Filadelfii Chrystus przedstawił się jako Święty. W Starym Testamencie pełna, ontologiczna świętość przysługiwała tylko i wyłącznie Bogu. Bóg jest po trzykroć święty. Posiada świętość w stopniu najwyższym. Oznacza to, że nie ma w Nim niczego co miałoby choć cień nieświętości,
zwanej czasem jako profanum. Skoro Chrystus posiada taką samą świętość
jak Bóg, to znaczy, że jest On prawdziwym Bogiem. Wobec tego, tym, który
zwraca się do wiernych w analizowanym liście jest Bóg Prawdziwy. Świętość
wiąze się z ukazanim misji i pochodzenia Chrystusa. Pochodzi on od Boga,
a Jego misją jest uświęcić powierzony mu Kościół.
W Starym Testamencie Święty Bóg był bardzo odległy. Nikt do niego nie
mógł się zbliżyć. Przekroczenie przez człowieka pewnej granicy względem
świętości Bożej skutkowało śmiercią. Przkonał się o tym Uzza, który podtrzymał Arkę Przymierza wiezioną przez Dawida do Jerozolimy (2 Sm 6, 3–8).
W Filadelfii Chrystus prezentuje swoją świętość. Jest On obecny we wspólnocie. Nikt nie potrzebuje się Go obawiać. Wręcz przeciwnie, przenika i uświęca
On lud swoją obecnością354.
Drugim określeniem, którym przedstawia się Chrystus jest: Prawdomówny. Bardziej precyzyjnie trzeba powiedzieć, że jest On kimś rzeczywistym,
a nie pozornym. Jego misją jest dawać świadectwo prawdzie (por. J 18, 37).
Świadczy On o dobroci i miłości Bożej, która wyraża się w wierności danym
obietnicom, postanowieniom i wyrokom. W Ap 3, 7 termin alethinos jest
354 Por. F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów..., dz. cyt., s. 120.
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imieniem własnym Chrystusa Zmartwychwstałego, który wciąż jest obecny
we wspólnocie swego ludu, po to, aby prowadzić go drogą do zbawienia.
Ciekawą rzeczą jest, jak zauważył A. Jankowski, że obydwa te tytuły (Święty i Prawdomówny) nie występują w wizji wstępnej. Niemal wszystkie pozostałe określenia Chrystusa użyte w listach do siedmiu Kościołów występowały
w wizji wstępnej. Natomias obydwa te tytuły jeszcze raz występują w modlitwie męczenników, którzy wołają: „Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie
będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?»”
(Ap 6, 10). W tej modlitwie męczennicy zwracają się do Baranka. Obydwa
miejsca używają terminów, które Stary Testament odnosił do Boga określając
Jego świętość i prawdomówność, czy też realne istnienie (Iz 6, 3; 65, 16; Ha
3, 3; Oz 11, 9), odnosi je teraz do Jezusa. W ten sposób ukazuje realne Bóstwo
Chrystusa, Jego świętość i przynależną do Jego istoty prawdę i prawdomówność. Jednak wyjątkiem jest tutaj powiązanie z obrazem klucza Dawida. To
powiązanie wyraźnie wskazuje, że Jezus jest Mesjaszem. Jest to wyjątkowe
miejsce w całej Biblii ukazujące, że Mesjasz jest prawdziwym Bogiem355.
Chrystus posiada klucz Dawida. Od najdawniejszych czasów posiadanie
klucza od domu było symbolem władzy nad tym domem. Jest On Panem
i Władcą posiadającym klucz do królestwa mesjańskiego. To właśnie On
otworzył drzwi dla wierzących i nikt nie może ich zamknąć (por Ap 3, 7).
Jednak dla ludzi, którzy odrzucają oferowany im przez Mesjasza dar zbawienia te drzwi są zamknięte i nikt ich nie może otworzyć. W ten sposób drzwi
zamknięte dla jednych i otwarte dla innych ukazują, że Jezus — Mesjasz —
ma pełną władzę sądzenia i realizacji wydanego wyroku.

. . Przesłanie eklezjologiczne
Chrystus, który jest obecny w swoim Kościele ukazuje ścisły związek pomiędzy chrystologią i eklezjologią. Podobnie jak i w innych Kościołach, także
i w Filadelfii Chrystus jest obecny. Nawet można powiedzieć więcej — jest
z nim zjednoczony. Stale przychodzi do tej wspólnoty. Dodatkowo o tym zjednoczeniu świadczy obraz otwartych drzwi. Zarazem ukazuje on możliwość
przechodzenia i łączenia się wiernych ze swoim Oblubieńcem.
W wymiarze eklezjologicznym obraz otwartych drzwi oznacza wychodzenie Kościoła do pogan, aby przyprowadzić ich do wiary. Oprócz nawracania
pogan, chrześcijanie w Filadelfii otrzymują wyraźne polecenie skierowania
swego orędzia do Żydów w celu doprowadzenia ich do poznania Ewangelii.
355 Por. A. Jankowski, Dopowiedzenia chrystologii biblijnej, Poznań 1987, s. 127n.
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Jeśli Kościół dobrze wypełni swoje zadanie, wówczas Ten, który ma klucz
Dawida, sprawi, że Żydzi przyjdą i upadną na twarz, prosząc o przyjęcie do
wspólnoty wierzących (por. 3, 9). Obraz otwartych drzwi jest dla Kościoła
w Filadelfii mocnym wezwaniem do głoszenia Ewangelii. Współpraca z Chrystusem w mocy Ducha Świętego doprowadzi do wiary nawet tych, którzy,
w ocenie ludzkiej, wydają się być bardzo dalecy od przyjęcia chrześcijańskiej
wiary356.
Filadelfia, która określana była jako „Brama Frygii” teraz ma się stać bramą, przez którą zarówno poganie, jak i Żydzi będą mieli możliwość wejść
do Kościoła. Jest to szczególny dar Chrystusa dla tej wspólnoty (por. 3, 8n).
Miasto to zostało założone w celu szerzenia kultury greckiej. W nowych warunkach ma stawać się szerzycielem kultury i wiary chrześcijańskiej. Zadanie
to było ułatwione poprzez osadzenie miasta na szlakach handlowych.
R. Tkacz nie zgadza się z takim poglądem, aby „otwarte drzwi” miały
oznaczać możliwość ewanelizowania środowiska Żydów i pogan. Raczej skłania się do interpretacji tego obrazu w znaczeniu eschatologicznym, o czym
będzie mowa w dalszej części pracy357.
R. Tkacz wykazuje, że symbol „otwartych drzwi” należy raczej interpretować jako możliwość uniknięcia jakiegoś zagrożenia. Otwarte drzwi dają
możliwość przejścia z jednego pomieszczenia do innego, bądź wyjścia na
zewnątrz domu, albo odwrotnie, ucieczki z terenu zagrożonego do warowni bezpiecznej. Ta perspektywa jest ogromnie ważna. Chrystus opiekuje się
swoim Kościołem i chroni go w sytuacji zagrożenia.
Werset 3, 8 mówi o wierności Kościoła w Filadelfii. Wierność ta stała się
okazją do udzielenia pochwały wspólnocie, która poddana ciężkiej próbie,
wśród prześladowań nie zaprła się imienia Chrystusa. Dzięki takiej postawie
wciąż wspólnota przynależy do swego Pana. Z tego powodu godna jest pochwały i nagrody. Nagrodą dla wspólnoty może być zwycięstwo odniesione
nad tymi, od których wiele musiała wycierpieć. Taką rzeczywistość ukazują
słowa: „oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz do twych stóp” (3, 9). Zwycięstwo to nie wiąże się z podeptaniem wrogów, ale pozyskaniem ich dla imienia
Chrystusa. Może to też oznaczać eschatologiczne wywyższenia chrześcijan
jako Nowego Ludu Bożego 358.

356 Por. S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…dz. cyt., s. 73.
357 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt. s. 323.
358 Por. D. E. Aune, Revelation 1 –5…, dz. cyt. s. 238.
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. . Przesłanie pneumatologiczne
Duch Święty jest obecny we wspólnotach Kościoła. Przenika je swoją obecnością i mówi do wiernych Kościoła. Zadaniem chrześcijan jest otwierać się
na Boże Słowo kierowane do nich przez Ducha Świętego. Już w Ewangeliach
Jezus mocno przestrzegał, aby wierni nie gardzili bezbożnie Duchem Świętym, który do nich przemawia (por. Mk 3, 29; Mt, 12 31; Łk 12, 10)359.
W analizowanym Liście Chrystus wzywa chrześcijan do wsłuchania się
w głos Ducha Świętego. To on prowadzi dalej Kościół, zgodnie z zapowiedzią Chrystusa zawartą w Ewangelii według św. Jana: „Gdy zaś przyjdzie
On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od
siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe”
(J 16, 13). Zadaniem Ducha Świętego jest ukazywać prawdę: o Bogu i Jezusie,
a także o Bożym dziele zbawienia. Ukazywanie tej prawdy jest szczególnie
aktualne w Filadelfii, gdyż sam Chrystus określił siebie, że jest właśnie tą
prawdą przychodzącą do wspólnoty wierzących360.
Kościół w Filadelfii jest mocny dzięki wierności Chrystusowi. Sam Duch
Święty umacnia ten Kościół i prowadzi. Kościół sam z siebie ma moc znikomą (3, 8), a jednak dzięki mocy Ducha Świętego potrafił wytrwać w wierności. Ta moc też poprowadzi go w działalności ewangelizacyjnej i dzięki temu
wspólnota, która w większości składała się z pogan, doprowadzi do wiary
w Chrystusa także mieszkających w mieście Żydów.

. . Przesłanie eschatologiczne
Echatologia Apokalipsy ukazuje dwa wymiary przyjścia Chrystusa. Z jednej strony mówi o rychłym przyjściu, o tym co ma stać się niebawem oraz
o wypełnieniu obietnic Bożych w dalszej prespektywie. W Liście do Kościoła
w Filadelfii Autor napisał „przyjdę niebawem” (3, 11). Jest więc wyraźnie położony akcent na rychłe przyjście Chrystusa. Jednak patrząc na treść całego
Listu trzeba zauważyć również obecność tego drugiego wymiaru przyjścia
w dalszej perspektywie361.
Treść Listu do Kościoła w Filadelfii zawiera bardzo wiele wątków eschatologicznych. Jednym z nich jest obraz otwartych drzwi, o czym było wspomniane przy eklezjologii. D. E. Aune uważa, że otwarta brama jest wprowadzeniem
359 K. H. Schelkle, Teologia Nowego Testamentu, t. 2, Bóg był w Chrystusie, Kraków 1984,
s. 247.
360 Por. H. Langkammer, Teologia Starego Testamentu, Rzeszów 2006, s. 182.
361 Por. A. Jankowski, Eschatologia biblijna Nowego Testamentu, Kraków 1987, s. 21n.
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wierzących do Nowego Jeruzalem, które będzie miejscem ostatecznego realizowania się czasów eschatologicznych362.
Wtedy właśnie zrealizuje się inny wątek, który ma także dwa wymiary
zarówno doczesny, jak i eschatologiczny. Werset 3, 9b przedstawia obraz niektórych spośród Żydów z Filadelfii będących w niskim pokłonie (dosłownie
padających na twarz) przed wiernymi z Filadelfii. Można ten obraz interpretować jako doprowadzenie Żydów do wiary chrześcijańskiej, ale może to być
również aluzja do proroctwa z Iz 45, 14 w którym prorok zapowiada uniżenie
się pogan przed Izraelem w czasach eschatologicznych. Apokaliptyczne przestawienie mogłoby wskazywać coś przeciwnego. Jeśli Żydzi nie przyjęli Chrystusowej Ewangelii i w ten sposób sprzeniewierzyli się Bożemu objawieniu, to
może stać się tak, że poganie przyjąwszy wiarę zostają wywyższeni, a Żydzi
będą w czasach ostatecznych poniżeni przed Bogiem. Wydaje się jednak, że
zestawienie tych obrazów wskazuje, że nikt nie może unosić się pychą, ale
winien być wiernym Bogu. Każdy, kto przeciwstawia się Bogu sam jest powodem swego poniżenia363.
Dla wymiaru eschatologicznego istotny temat wprowadzony został w wersecie 3, 10. Mówi on o zachowaniu chrześcijan z Filadelfii od próby, która ma
nadejść. Nie będzie to próba lokalna ale powszechna, jaka nastąpi przy końcu
świata. Tych chrześcijan, którzy podobnie jak mieszkańcy Filadelfii potrafią
nawet w ucisku być wierni, Chrystus zachowa w godzinie szczególnej próby, która ma się wypełnić, zgodnie z zapowiedzią plag przedstawioną w Ap
9, 3–21.
Warto również zauważyć kolejny obraz zaprezentowany w wersecie 3, 12:
„zwycięzcę uczynię filarem świątyni”. Szczególowa interpretacja była przeprowadzona powyżej. W tym miejscu warto jedynie przypomnieć, że w Niebieskim Jeruzalem Świątynią jest Baranek. Filar w takiej Świątyni oznacza ścisłe
zjednoczenie wierzących z Chrystusem364.

362 Por. D. E. Aune, Revelation 1–5…, dz. cyt. s. 236.
363 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt. s. 331.
364 S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt. 78.

Li do Kościoła w Laodycei (Ap ,

– )

Dzisiejszy świat zmaga się z licznymi klęskami żywiołowymi, które nękają
ludzi na każdym zakątku globu. Ziemia, morze, ogień i powietrze to siły
natury, które wciąż na nowo przypominają człowiekowi o swojej potędze
niosąc zniszczenie i śmierć. Trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, huragany,
tsunami, susze i powodzie — to tylko niektóre z kataklizmów mających moc,
aby zgładzić człowieka i zniszczyć jego dzieła. Tragedie te równocześnie są
znakami czasu, które skłaniają nas do studium i refleksji nad biblijną księgą
jaką jest Apokalipsa.
Innymi czynnikami, które winny niepokoić i dawać do myślenia są: rozwój
medycyny, który nie zawsze służy dobru człowieka oraz wzrastająca dysproporcja między państwami opływającymi w dobra a tymi, które cierpią głód.
Z drugą kwestią łączy się problem nadrozwoju i poczucia posiadania władzy
przez zamożniejsze kraje. Rozkwit społeczny i ekonomiczny, którym człowiek
cieszy się w oderwaniu od relacji z Bogiem, może doprowadzić do spustoszenia na płaszczyźnie duchowej. Objawiać może się ono poprzez wrażenie
samowystarczalności oraz obojętność wobec spraw religijnych, społecznych,
a nawet ekologicznych. Należy na tym miejscu zauważyć, że tak mizerna
kondycja ludzkiego ducha nie jest problemem jedynie współczesnych ludzi.
Najlepszy na to dowód spotykamy na kartach Apokalipsy, gdzie znajduje się
List do Kościoła w Laodycei. Zamieszkująca tam wówczas wspólnota borykała się z problemami duchowymi, podobnymi do tych, które i dzisiaj mogą
dokuczać człowiekowi.
Problemy przedstawione w liście do Kościoła w Laodycei ukazują, że dla
mieszkających tam chrześcijan nadszedł bardzo trudny czas próby. Dlatego
Chrystus ukazany w wersecie 3, 14 prezentuje się jako Prawda, świadek wiarygodny i prawdomówny, który ma niezwykle istotne przesłanie odnoszące
się nie tylko do chrześcijan mieszkających w tym mieście, ale do wszystkich
wierzących, także do tych żyjących o dwadzieścia wieków później. Interesująca jest też Pneumatologia rozpatrywana w kontekście „mówienia Ducha do
Kościołów”. Rola Ducha Świętego, która kryje się pod tym sformułowaniem
została wyjaśniona w oparciu o perykopy z Ewangelii Janowej i Listu do Rzymian. Eklezjologia porusza takie zagadnienia jak: List do Kościoła w Laodycei,
a kwestia powszechności tego orędzia; Przesłanie do Kościoła jako element
walki o Jego nawrócenie; niewierności Kościoła na tle wierności Chrystusa;
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potrzeba nawrócenia i konkretna pomoc ze strony Boga w realizacji tego powołania. Rozdział wieńczą rozważania na temat eschatologii ujętej w ramach
wersetów 3, 20–21. Pierwszy z nich pozwala spojrzeć na kwestię czasów ostatecznych przez pryzmat napięcia „już, a jeszcze nie”. Drugi natomiast stricte
odnosi się do nagrody jaka czeka na wiernego chrześcijanina w Dniu Sądu.
Wątek nagrody został przedstawiony na podłożu zasług Chrystusa.
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. Uwarunkowania historyczno-geograficzne
. . Lokalizacja
Laodycea znajduje się w Turcji Zachodniej, na Wyżynie Anatolijskiej. Położona jest ona w dolinie, w której rzeka Likos wpada do rzeki Meander. Dokładnie na południowym brzegu Likosu. W niecce tej usytuowane są również
takie starożytne miasta jak: Kolosy (16 kilometrów od Laodycei) i Hierapolis
(9 kilometrów od Laodycei)1. Jest ona ulokowana na granicy trzech współczesnych wiosek: Eskihisar, Goncali, Bozburun. Miasto otoczone jest trzema rzekami: Likos (dzisiejsze Curuksu) na północnym wschodzie, Kapros (dzisiejsze Baslicay) na południowym wschodzie i Asopos (dzisiejsze Gumuscay) na
północnym zachodzie2. W oddali kilku kilometrów od miasta, na południu
wznosi się góra Salbakos (Raba Dagh), zaś na południowym zachodzie góra
Kadmos (Khonas Dagh). Oba masywy sięgają wysokości około 2438 m. n.p.m.
Laodycea natomiast leży na wysokości około 274 m. n.p.m. Zanim Antioch II
założył tutaj swoje miasto, wiodąca miejscowość doliny Likosu znajdowała
się około 9, 6 km na południe od Denizli, u podnóża góry Salbakos. Miejsce
to obfitowało w naturalne zasoby wody3.

. . Historia
Dzisiejsze miasto Laodycea pierwotnie nosiło nazwę Diospolis. Badania archeologiczne wskazują, że pierwsze osiedlenia w Diospolis miały miejsce na
południowo wschodnim zboczu wzgórza Asopos. Sięgają one 3500 r. p.n.e.,
czyli wczesnej epoki brązu4. Od drugiego tysiąclecia p.n.e. miejscowość ta
była zamieszkiwana przez Ionian. Natomiast około 1900 r. przed Chrystusem do jej rozbudowy przyczynili się Hetyci. Po inwazji Frygów i Lidyjczyków nazwano ją Loas5. Ostateczny kształt nadała miastu przebudowa króla
Antiocha II pomiędzy 261–253 r. p.n.e. Wraz z infrastrukturą Loas, została
również zmieniona jego nazwa na cześć Laodike — żony założyciela6. Faith
1
2
3
4
5
6

Por. http://www.padfield.com/2005/lycus-river.html, 25.05.2011.
Por. Tablica informacyjna ze stanowiska archeologicznego w Laodycei, lipiec 2010 .
Por. J. Hastings, A dictionary of the Bible, vol. III, part I, Hawaii 1898, reprint 2004,
s. 44–45.
Por. Tablica informacyjna ze stanowiska archeologicznego w Laodycei, lipiec 2010.
Por. J. Kim, Seven Churches in Asia Minor, Korea 1999, s. 143.
Por. T. Jelonek, Kultury Anatolijskie a Biblia, Kraków 2009, s. 143.
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Cimok zaznacza, że para królewska rozwiodła się w roku 253 p.n.e., toteż prace zainicjowane przez króla musiały mieć miejsce przed tą datą7.
Początkowo w Laodycei osiedliła się ludność rodzima tego terenu, czyli Grecy Hellenistyczni oraz nie pełniący już swej funkcji żołnierze z armii
Antiocha II8. A Dictionary of the Bible wspomina, że miasto zostało założone
jako garnizon. Miało ono skupiać siły zbrojne Seleucydów, gdyż leżało na
granicy z Królestwem Pergamonu. Populacja Laodycei była selekcjonowana
w taki sposób aby jej mieszkańcy byli lojalni wobec seleucydzkich królów.
W związku z tym wśród obywateli można odnaleźć syryjskie ślady. Żydzi
również stanowili część społeczności miasta. Zostali oni osiedleni albo przez
założyciela, albo przez Antiocha III Wielkiego przed 200 r. p.n.e. Przesiedlił
on wówczas 2000 żydowskich rodzin z Babilonii do miast Frygii i Lidii9.
Po bitwie pod Magnezją w 190 r. p.n.e., na skutek podpisania traktatu w Apamei (dzisiejszy Dinar) Królestwo Pergamonu przejęło rządy nad Laodyceą. Królem Pergamonu był wówczas Eumenes II. W 133 r. p.n.e., zgodnie z wolą ostatniego króla pergamońskiego — Attalusa III — została ona włączona do terytorium
Rzymu wraz z pozostałym obszarem zachodniej Anatolii10. Prowincja, do której należała nosiła nazwę Asia Proconsularis11. Od czasów rzymskich miasto
bardzo rozwinęło się pod względem ekonomicznym12. W połowie pierwszego
stulecia przed Chrystusem Laodyceę zamieszkiwał Marek Tuliusz Cyceron, pełniący funkcję gubernatora prowincji. Jak wynika z jego listu do Attyka to zajęcie nie było mu miłym13. Zarządzał on wymiarem sprawiedliwości i usiłował
zwalczyć kryzys, w jaki miasto popadło za czasów jego poprzednika, Appiusza
Klaudiusza14. Cesarze Teodozjusz (395–396) i Arkadiusz (395–408) podjęli się
dzieła umocnienia granic Laodycei fortyfikacjami. Prace te wymagały skrócenia
obrębu miasta w celu ułatwienia obrony i zminimalizowania czasu budowy15.
Laodycea leży na Wyżynie Anatolijskiej, która jest obszarem o dużej aktywności sejsmicznej16. Z tego względu w historię miasta wpisane są liczne
trzęsienia ziemi. Najważniejsze z nich miały miejsce:
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Por. F. Cimok, Journeys of Paul from Tarsus to the ends of the earth, Istambuł 2004, s. 233.
Por. F. Cimok, A guide to the Seven Churches, Istanbul 2002, s. 88.
Por. J. Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, cz. I, Warszawa 1993, 12, 3.4, s. 515.
Por. F. Cimok, Journeys of Paul from Tarsus…, dz. cyt., s. 233.
Por. S. Jankowski, Geografia biblijna, Warszawa 2007, s. 35.
Por. Tablica informacyjna ze stanowiska archeologicznego w Laodycei, lipiec 2010.
Por. Cyceron, Listy, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962, Att.V.15, s. 210.
Por. E. C. Blake, A. G. Edmonds, Biblical sites in Turkey, Istambuł 1998, s. 138.
Por. Tablica informacyjna ze stanowiska archeologicznego w Laodycei, lipiec 2010.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy, Warszawa 1999, s. 231.
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27 r. p.n.e. za panowania Cesarza Augusta.
47 r. za panowania Cesarza Klaudiusza.
60 r. za panowania Cesarza Nerona. Trzęsienie to zrównało miasto z ziemią.
Za panowania Cesarza Antoniusza Piusa (138–161 r.)
Za panowania Cesarza Dioklecjana, władającego w latach 284–305.
Za panowania Cesarza Walensa, rządzącego w latach 364–378.
W roku 494. Trzęsienie, które doszczętnie zniszczyło miasto.
Za panowania Cesarza Fokasa, między 602, a 610 rokiem. Konsekwencją
tej klęski żywiołowej było przesiedlenie się wszystkich mieszkańców
do leżącego w odległości sześciu kilometrów Denizli. Po porzuceniu
Laodycei przez miejscowych zaczęła ona funkcjonować jako kamieniołom oraz punkt wydobycia wapnia17.
W 1094 r. miasto zostało zniszczone przez Turków Seldżuckich. W XIII
w. Laodyceę zdobyli Turkowie, pochodzący z Mongołów i zmienili jej nazwę
na Eski-Hisar18. Oznacza ona Starą Fortecę i miała wyróżniać Laodyceę od
nowoczesnego Denizli (Pełne wód)19.

. . Rozwój i znaczenie miasta
Zamożność i znaczenie miasta miało wiele podstaw. Jedną z nich był fakt, iż starożytną Laodyceę przecinały dwa główne szlaki handlowe ówczesnej Anatolii.
Pierwszy prowadzący z północy na południe od Pergamonu, przez Sardes, Laodyceę do Perge. Drugi ze wschodu na zachód łączący Eufrat z Efezem20.
Dobrobyt miasta opierał się również na hodowli owiec. Okoliczne tereny
obfitowały w żyzne pastwiska, mogące wyżywić ich ogromne stada21. Strabon zwraca uwagę na szczególne cechy uzyskiwanej tam wełny, takie jak
delikatność i kruczoczarny kolor. Chów owiec dawał podwaliny dla przemysłu włókienniczego na szeroką skalę. Nawiązywano kontakty z dostawcami
barwników, w mieście powstawały przędzalnie, farbiarnie i manufaktury tekstylne22. Jedne z produkowanych tam tunik, tzw. trimita, były do tego stopnia lubiane i pożądane, że miasto nazwano Trimitaria. Wzmianki na temat

17
18
19
20
21
22

Por. Tablica informacyjna ze stanowiska archeologicznego w Laodycei, lipiec 2010.
Por. J. Kim, Seven Churches in Asia Minor, Korea 1999, s. 149.
Por. J. Hastings, A dictionary of the Bible…, dz. cyt., s. 44.
Por. E. C. Blake, A. G. Edmonds, Biblical sites…, dz. cyt., s. 138–139.
Por. http://www.padfield.com/2005/lycus-river.html, 06.06.2011.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy, Warszawa 1999, s. 233.
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wytwarzanych tam ubrań można znaleźć również w wykazie, znajdującym
się w edykcie Dioklecjana23.
Na terenie Laodycei funkcjonowała również szkoła medyczna. Jej założycielem był Zeuxis Philalethes. Po jego śmierci zwierzchnictwo nad szkołą przejął Demostenes. Znany był on z ogromnej wiedzy na temat wzroku oraz z nowatorskiej, jak na tamte czasy, tezy mówiącej, że różne choroby należy leczyć
różnymi lekarstwami. Imiona innych wybitnych lekarzy związanych ze szkołą
widnieją na monetach miasta Laodycei24. Mowa tu między innymi o Aleksandrze Philalethes. Dowodem na funkcjonowanie szkoły są również, zachowane
do dziś, traktaty okulistyczne, w tym Celsusa i Skryboniusza Largusa z I w25.
Szkoła sprowadzała lekarstwa ale również mogła poszczycić się własną produkcją. Do najważniejszych medykamentów zalicza się lekarstwo przeciw infekcjom
uszu i lekarstwo przeciw chorobom oczu26. Klaudiusz Galen twierdzi, że lek stosowany dla wzmocnienia słuchu wytwarzany był z rośliny o nazwie spikenard.
Pierwotnie produkcja tego specyfiku miała mieć miejsce tylko w Laodycei. Natomiast preparat na oczy miał być wyrabiany z frygijskiego kamienia. Arystoteles
nazywa go frygijskim proszkiem. Termin użyty przez św. Jana w Apokalipsie to
to samo pojęcie, którego Galen używa opisując frygijski proszek27.
Ponadto Laodycea była centrum bankowości i finansów. Jako dowód funkcjonowania na jej obszarze placówek bankowych można podać przypadek Cycerona, który przebywając w mieście w 51 r. p.n.e. dokonał zamiany vasarium na
obowiązującą w tym rejonie walutę28. Uważa się również, że nie bez znaczenia
dla zamożności miasta było sprowadzenie na jego teren ludności żydowskiej29.
Laodycea była na tyle samowystarczalna dzięki swoim dochodom, że
zdołała bez pomocy Rzymu, wrócić do dawnej świetności po zniszczeniach
spowodowanych trzęsieniem ziemi z 60 r. Tacyt opisuje to zdarzenie w następujących słowach: „Laodicea, trzęsieniem ziemi zapadła, nie żadną od nas
wspomogą, własnemi zasoby ozdrowiała”30.
Do okresów, w których miasto prosperowało najlepiej należy zaliczyć czas
od II do początków III w. Wówczas to Laodycea nadała sobie miano Metropo23 Por. E. Akurgal, Ancient civilizations and ruins of Turkey, Izmir 2007, s. 236.
24 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów (Ap 2, 1–3, 22). Studium historyczno-egzegetyczne, Warszawa 2003, s. 353.
25 Por. tamże, s. 386.
26 Por. J. Kim, Seven Churches in Asia Minor, Korea 1999, s. 144.
27 Por. E. C. Blake, G. Edmonds, Biblical sites in Turkey, Istambuł 1998, s. 140.
28 Por. F. Cimok, Biblical Anatolia from Genesis to the councils, Istanbul 2000, s. 177.
29 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 354.
30 Tacyt, Roczniki, Warszawa 1930, XIV.XXVII, s. 278.
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lii Azji. Ważnymi czynnikami, jakie wpłynęły na jej bogactwo były: wizyta
Hadriana w 129 r. oraz neokoria przyznana przez Kommodusa. Czasy chrześcijańskie przyniosły kolejny złoty okres w historii miasta, datuje się go na IV
w. – czas zwołania synodu31.
Swoje znaczenie miasto zawdzięcza także wywodzącym się z niego znakomitym jednostkom. Jednym z najsłynniejszych rodów Laodycei był ród
Zenonidów. Należał do niego retor Zenon, którego żarliwe przemowy dały
miastu siłę do pokonania najazdu Partów w 40 r. p.n.e. Innym przedstawicielem rodu był słynny, w mieście jak i poza nim, sofista Marek Antoniusz
Polemon. Żył on w latach około 90–14632.

. . Kulty w Laodycei przed okresem chrześcijaństwa
Na panteon laodycejski składały się liczne bóstwa. Obserwacja wybijanych
w mieście monet i odnalezionych przez archeologów inskrypcji pokazuje, że
do najważniejszych z nich należeli Men-Karu oraz Zeus zwany Azjatyckim
lub Laodycejskim. Jeśli chodzi o kult Zeusa to został on z czasem utożsamiony z kultem cesarskim. Pierwotne obchody poświęcone Zeusowi łączyły się
z igrzyskami ku czci bóstwa Deia. W 150 r. przemieniły się one w kult Zeusa — Cesarza, a ich nazwę zmieniono na Deia Sebasta. Natomiast w okresie
drugiej neokorii funkcjonowały jako Olimpia33. Men — Karu był najprawdopodobniej najpopularniejszym bóstwem Laodycei. Był on regionalnym bożkiem księżyca. Najsilniejszy kult odbierał do III w. n.e. Przedstawiany był
zazwyczaj w typowym stroju regionalnym, na który składały się: frygijska
czapka, perskie buty i płaszcz. Jego nieodłącznym atrybutem był półksiężyc
oraz zwierzęta, głównie byk lub kogut. Wizerunki ukazywały go stojącego,
odpoczywającego lub jadącego na rydwanie34. Świątynia tego bóstwa leżała
poza granicami miasta, w odległości 20 km na zachód od Laodycei, w miejscu
gdzie rzeka Lykus przepływała przez Bramę Frygijską, w obszarze jurysdykcyjnym miasta Attudy. W obrębie Laodycei mieściła się jednak jej ważna część
utożsamiana z sanatorium. Strabon zaznacza, że świątynia ta była darzona
szczególną czcią35.
31 Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy, Warszawa 1999, s. 232; E. Akurgal, Ancient
Civilizations and ruins of Turkey, Izmir 2007, s. 236.
32 Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy, Warszawa 1999, s. 230–231.
33 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 352.; E. Jastrzębowska, Miasta
Apokalipsy, Warszawa 1999, s. 231.
34 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 352–353.
35 Por. E. C. Blake, A. G. Edmonds, Biblical sites in Turkey, Istanbul 1998, s. 140; Por. R.
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Wśród pozostałych bóstw czczonych przez Laodycejczyków należy wymienić: Kybele, bóstwo o korzeniach frygijskich i Apollina z Klaros36. Podobnie
jak w Pergamonie, tak i tu wyznawano wiarę między innymi w Dionizosa,
Heliosa, Nemezis, Serapisa, Mitrę, Herę, Atenę, Tyche, Afrodytę oraz bóstwa
opiekuńcze miasta37. Laodice, żona założyciela, została ogłoszona uosobieniem miasta i jako takiej oddawano jej cześć. Bogini Roma natomiast, odbierała kult oddawany miastu Rzym i cesarzowi38.
Nie można oczywiście zapomnieć o społeczności Żydowskiej, której początek w mieście dała akcja przesiedleńcza dokonana przez Antiocha III
Wielkiego. Marek Tulliusz Cyceron w jednym ze swoich dzieł wspomina
o konfiskacie 9 kg złota, zebranego przez społeczność Żydowską tego miasta, dokonanej przez prokonsula Luciusza Valeriusza Flakkusa w 62 r. p.n.e.
Pieniądze miały być pierwotnie przeznaczone na składkę dla świątyni jerozolimskiej. Na podstawie skonfiskowanego podatku szacuje się, że Laodyceę
zamieszkiwało wówczas 7500 Żydów, licząc tylko dorosłych mężczyzn39. Żydzi zawdzięczali społeczności miasta interwencję u ówczesnego prokonsula
Azji, Gaiusa Rabirusa. Zwracając się do niego z prośbą o uznanie zwyczajów
żydowskich, Laodyceńczycy wyrazili swą akceptację wobec judaizmu40.

. . Historia chrześcijaństwa w Laodycei
Prawdopodobnie pierwszymi, którzy głosili chrześcijaństwo w Dolinie Likosu byli: Tymoteusz, Marek i Epafras41. Laodyceńczycy usłyszeli o Ewangelii w tym samym czasie, w którym św. Paweł nauczał w Efezie. Epafras był
uczniem św. Pawła, pochodził z Kolosów, gdzie założył Kościół. Przyczynił
się on również do ewangelizacji Hierapolis i Laodycei. W Laodycei powołał
pierwszą wspólnotę chrześcijan.
Z Laodycei pochodził niejaki Marek Sestius Filemon. Badania wciąż nie
wskazują jednoznacznie czy jest to ta sama osoba, do której skierowany jest
List św. Pawła. Pewnym jest natomiast, że Apfia, wspomniana w drugim wer-
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Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 385.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy, Warszawa 1999, s. 231.
Por. J. Kim, Seven Churches in Asia Minor, Korea 1999, s. 146.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 351.
Por. Tamże.
Por. F. Cimok, Journeys of Paul from Tarsus…, dz. cyt., s. 234.
Por. J. Hastings, A dictionary of the Bible…, dz. cyt., s. 44–45.
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secie Listu, jest żoną głównego adresata. Zaraz po Epafrasie to właśnie ona
służyła pomocą wspólnotom w Hierapolis, Kolosach i Laodycei42.
Końcowe pozdrowienia Listu św. Pawła do Kolosan są źródłem kilku informacji związanych z omawianym miastem. Oto ten fragment:
„Pozdrawia was rodak wasz Epafras, sługa Chrystusa Jezusa zawsze walczący za was w modlitwach o to, abyście stali mocno, doskonali w pełnieniu
każdej woli Bożej. Świadczę o nim, że usilnie się troszczy o was oraz o tych,
którzy są w Laodycei i w Hierapolis. Pozdrawia was Łukasz, umiłowany lekarz*, i Demas*. Pozdrówcie braci w Laodycei, zarówno Nimfasa, jak i Kościół [gromadzący] się w jego domu! A skoro list zostanie u was odczytany,
postarajcie się, by odczytano go też w Kościele w Laodycei, a wy żebyście też
przeczytali list z Laodycei. Powiedzcie zaś Archipowi: „Uważaj, abyś wypełnił
posługę, którą wziąłeś od Pana”” (Kol 4, 12–17).
Paweł zaznacza tutaj aby wspólnota w Kolosach pamiętała by dostarczony
do niej list został odczytany także w Laodycei. Ponadto z tekstu wynika, że
w tym samym czasie św. Paweł skierował list również do tej drugiej wspólnoty. Zachęca on, aby list ten odczytać mieszkańcom Kolosów. Niestety list
ten zaginął43. Świadectwa z II wieku określają takim mianem List do Efezjan.
Zwolennikiem tej teorii był między innymi Tertulian. Brakuje jednak dowodów by móc mówić, że są te to same teksty. W IV wieku niejaki Jerome odnalazł „List do Laodycejczyków”, którego pełna nazwa brzmi „Koniec listu do
Kolosan. Początek listu do Laodycejczyków”. Był on uważany za autentyczny
do czasów Soboru Trydenckiego. Nigdy jednak nie został włączony do kanonu. Odnaleziony przez Jerome list składa się z 20 wersetów. Każdy z nich
pochodzi bądź z Listu do Galatów, bądź Listu do Filipian44. Na podstawie
Fragmentu Muratoriego uważa się, że List do Laodycejczyków został spisany
przez sympatyków Marcjona45. Oryginalnym językiem, w którym napisano
tekst była prawdopodobnie greka. Niestety zachowały się jedynie łacińskie
rękopisy. Najważniejszym jest rękopis znajdujący się w Codex Fuldensis z VI
wieku46. Obecny stan badań wskazuje, iż nie jest to autentyczny list Aposto42
43
44
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Por. J. Kim, Seven Churches in Asia Minor, Korea 1999, s. 147.
Por. Tamże, s. 147.
Por. A. Grabner-Haider, Praktyczny słownik biblijny, Warszawa 1995, s. 658.
Syn biskupa z Synopy, grecki pisarz gnostyczny z II w. W nauce swej odrzucił Stary
Testament i opierał się na odpowiednio skróconej i przerobionej Ewangelii Łukasza
i 10 listach Pawła Apostoła. Z. Piszczek, Mała encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1988, s. 456.
46 Por. R. Rumianek, List do Laodycejczyków, „STV”, 24 (1986) nr 2, s. 227.
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ła. Jako prawdopodobną przyczynę sfałszowania podaje się słowa z Kol 4, 16:
„żebyście też przeczytali list z Laodycei”47.
Autor listu wskazuje na troskę, jaką Epafras otacza wspólnoty w Hierapolis i Laodycei. Epafras zostaje określony zaszczytnym mianem „Sługi Jezusa
Chrystusa”. Jedną z jego zasług jest „walka w modlitwach”. Przenośnię tę porównuje się do roli jaką spełniał Mojżesz, a o której wspomina Księga Wyjścia
w słowach: „Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić:
„Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Czemu to mają mówić
Egipcjanie: W złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach
i wygładzić z powierzchni ziemi? Odwróć zapalczywość Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka
i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich:
‘Uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię,
o której mówiłem, dam waszym potomkom, i posiądą ją na wieki’”. Wówczas
to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud” (Wj 32, 11–14).
O. A. Jankowski wspomina, że może tutaj chodzić o walkę z szatanem lub
o modlitwę prośby. Skupia się ona na osobistym wysiłku człowieka, nie zaś
na dyskusji z Bogiem. Jej celem ma być otrzymanie konkretnych łask. Jedną
z takich łask, o której wspomina list jest „doskonałość w pełnieniu każdej
woli Bożej” (por. Kol 4, 12). Użyty tu czasownik πληροφορέω może oznaczać:
„przekonać” lub „wypełnić, udoskonalić”. Kontekst (Kol 1, 28) wskazuje na zastosowanie drugiego znaczenia48.
Przywołany w 17 wersecie Archip jest bratem Filemona lub kimś kto pozostaje z nim w bardzo bliskiej relacji49. O. A. Jankowski zaznacza, że może
on być synem Filemona i Apfii. Ton z jakim Apostoł zwraca się do Archipa
świadczy o powadze kierowanego do niego upomnienia. Paweł przypomina
mu o należytym wypełnianiu swojej posługi. Może tutaj chodzić o diakonat,
zastąpienie Epafrasa w jego obowiązkach lub inną posługę religijną jak też
i społeczną50. Archip oraz Nimfas, a także wspomniany w (3 J 9) Diotrefes
zostali nazwani pierwszymi biskupami Laodycei. Tradycja ta jest jednak podważana przez niektórych egzegetów.
47 Por. P. Sellew, List do Laodycejczyków, [w:] B. M. Metzeger, M. D. Coogan, Słownik
wiedzy biblijnej, Warszawa 1996, s. 447.
48 Por. A. Jankowski, Listy więzienne św. Pawła. Wstęp — przekład z oryginału — komentarz, (PŚNT VIII), Poznań 1962, s. 252 i 304.
49 Por. J. Kim, Seven Churches in Asia Minor, Korea 1999, s. 148.
50 Por. A. Jankowski, Listy więzienne św. Pawła…, dz. cyt., s. 305.
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Przez cały okres chrześcijaństwa Laodycea była wiodącym biskupstwem
Frygii51.
W czasie gdy św. Jan pisał Apokalipsę liderem w Kościele w Laodycei był
Nimfas. Między II a IV wiekiem wspólnota ta, podobnie jak inne chrześcijańskie gminy w Azji Mniejszej, doświadczała prześladowań. Około 166 r.
biskup Sagaris został umęczony i spalony. Artemon, starszy kościoła w Laodycei został aresztowany za zniszczenie posągów Aremidy i Apolla. Nie został jednak skazany na śmierć, ponieważ uzdrowił Rzymskiego przywódcę
Patrisiusa, który po fakcie uwierzył w Chrystusa. Patrisius został zabity gdyż
odmówił dalszej służby cesarzowi. Po tym jak w 313 r. Konstantyn przyznał
chrześcijanom swobodę wyznawania religii w Imperium Rzymskim, biskup
Laodycei Eugeniusz wzniósł w mieście ogromną świątynię.
Na soborze Nicejskim w 325 r. Laodycea reprezentowana była przez biskupa Nunechiosa. W samej Laodycei przeprowadzono synod w okresie
prokonsulatu Azji Serwiliusa Pawła, dotyczył on sporu w sprawie ustalenia
daty Wielkanocy52. Podczas synodu z 360 r. dokonano określenia ksiąg kanonicznych Starego i Nowego Testamentu (kanon 60). W kanonie 59 zaznaczono natomiast, że w czasie liturgii dozwolone jest używanie jedynie tekstów
z ksiąg kanonicznych53. Natomiast na synodzie z 367 r. opracowano następujące zagadnienia: zakazał lichwy oraz umieszczania łóżek na terenie kościoła;
zaakceptowano ponowne małżeństwa; zabroniono małżeństw z niewierzącymi w Chrystusa; nie pozwolono na wspólne mieszkanie kobiet i mężczyzn
przed ślubem; zabroniono organizować wesela w czasie Wielkiego Postu54.
Ponadto biskupi bardzo surowo wypowiedzieli się na temat montanizmu55.
W 380 r. miał miejsce interesujący synod, który odsłonił znaczenie judaizmu
dla tamtejszych chrześcijan pochodzenia pogańskiego. Kanony tego synodu
zakazują przestrzegania szabatu i innych żydowskich praktyk, takich jak na
przykład noszenie filakterii. Judaizmowi przypisano wówczas kult aniołów,
który w tym regionie wywodził się z gnozy, a który również został zganiony
przez orzeczenia synodu. Warto zauważyć, że mimo ogromnego znaczenia
aniołów w Apokalipsie, znajdujemy w niej wyraźne zastrzeżenie dotyczące
ich roli: „To właśnie ja, Jan, słyszę i widzę te rzeczy. A kiedym usłyszał i ujrzał,
upadłem, by oddać pokłon przed stopami anioła, który mi je ukazał. Na to
51 Por. J. Hastings, A dictionary of the Bible…, dz. cyt., s. 44.
52 Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy, Warszawa 1999, s. 235.
53 Por. Synod w Laodycei (ok. 360 r.) — kanony 59 i 60, [w:] Wiara.pl, ‹http://biblia.wiara.
pl/doc/423161.Synod-w-Laodycei-ok-360-r-kanony-59-i-60›, [dostęp: 06.06.2011].
54 Por. J. Kim, Seven Churches in Asia Minor, Korea 1999, s. 149 — 150.
55 Por. F. Cimok, Biblical Anatolia from Genesis to the councils, Istambuł 2000, s. 178.
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rzekł do mnie: Bacz, byś tego nie czynił, bo jestem współsługą twoim i braci
twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu samemu złóż
pokłon!” (Ap 22, 8–9)56.
Przez wzgląd na biegnący przez miasto szlak handlowy z Eufratu do Efezu
zakłada się, że św. Paweł przechodził przez Laodyceę podczas jego trzeciej
podróży misyjnej57.
Na skutek trzęsień ziemi zostało zniszczonych wiele kościołów. Obecnie
możemy oglądać ślady po dwóch z nich. Jeden z nich stoi obok nimfeonu. Został on zbudowany w V wieku lecz wciąż widoczny jest na nim znak krzyża58.

. . Topografia miasta
Współczesne stanowisko archeologiczne na terenie miasta Laodycei zajmuje
obszar 5 kilometrów kwadratowych. Do tej pory prace wykopaliskowe zostały
przeprowadzone na zaledwie 2 % tej powierzchni59. W tej części rozdziału
zostaną opisane dotychczasowe odkrycia archeologiczne na obszarze tego
starożytnego miasta.

. . . Brama Syryjska
Na południe od współczesnego wejścia na teren stanowiska archeologicznego
leżą pozostałości Bramy Syryjskiej. Posiadała ona trzy wejścia z łukowatym
sklepieniem. Jej budulcem były oszlifowane, trawertynowe60 bloki. Została
wzniesiona w stylu doryckim, za panowania cesarza Domicjana, w latach
84–85. Do bramy syryjskiej odnosi się inskrypcję dedykacyjną wyzwoleńca
cesarskiego Tiberiusa Claudiusa Tryphona. Wedug tekstu wykutego na inskrypcji ufundował on bramę z trzema przelotami około 84 r., ku czci Zeusa
Megistora Sotera i cesarza Domicjana. Poświęcenia tripylonu dokonać miał
Sextus Iulius Frontinus, prokonsul Azji61.
56
57
58
59
60

Por. Tamże
Por. F. Cimok, Journeys of Paul from Tarsus…, dz. cyt., s. 234.
Por. J. Kim, Seven Churches in Asia Minor, Korea 1999, s. 149–150.
Por. Odkryli kościół sprzed 1700 lat, „Gość Niedzielny” 88 (2011), nr 21, s. 8.
Rodzaj martwicy czyli porowatej, gąbczastej skały osadowej, zwykle o jasnej barwie,
zbudowanej z minerałów wytrąconych na skałach. W przypadku trawertynu mamy
do czynienia z martwicą wapienną, w której minerałem osadzonym na roślinach jest
węglan wapnia. G. Niemczynow, J. Burchart, Mały słownik geologiczny, Warszawa
1966, s. 124.
61 Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy, Warszawa 1999, s. 235.

List do Kościoła w Laodycei (Ap 3, 14–22)

331

. . . Ulica Syryjska
Jest to ulica o długości 900 metrów, która ciągnęła się od centrum miasta
do Bramy Syryjskiej. Obecnie archeolodzy odkryli i odrestaurowali jej 400
metrowy odcinek, pomiędzy Fontanną Karakalla, a Wschodnią Bramą Bizantyjską. Dzięki ocalałym elementom architektonicznym odcinek ten daje nam
wyobrażenie wyglądu ulicy z VI w. Wzdłuż odrestaurowanego fragmentu
wyróżniamy następujące obiekty:
po stronie północnej: Dom A, Świątynia A, Fontanna A, Propylon I oraz
sklepy;
po stronie południowej: Centralna Agora i sklepy.
Środkiem ulicy pod nawierzchnią jezdną biegł kanał ściekowy. Powierzchnia ulicy została wyłożona marmurowymi płytami. Z obu stron Ulicy Syryjskiej wznosiła się kolumnada, na jedno lub dwu stopniowych platformach.
W kolumnadzie naprzemiennie stosowane były dwie kolumny i jeden filar. Za
kolumnadą mieściły się sklepy. Między sklepami, a ulicą ciągnęły się zadaszone portyki, których posadzka wyłożona była mozaikami. Przy wejściach
do sklepów można było znaleźć siedzenia, wykonane na przykład z nieprzydatnych fragmentów kapiteli. Wiele z nich miało na swej powierzchni wyryte
gry planszowe. Pomiędzy kolumnami północnego portyku odkryto małą
fontannę. Ponadto, niektóre z odkrytych przez archeologów kolumn i filarów
mają na sobie wyryte lub wymalowane motywy krzyża.
Po raz pierwszy ulicę tę położono w okresie hellenistycznym, po każdym
z trzęsień ziemi poddawano ją renowacji. Za panowania cesarza Domicjana
odnowiono ją w stylu doryckim62.

. . . Wschodnia Brama Bizantyjska
Położona jest ona na długości ulicy Syryjskiej. W swoim kształcie i dacie
powstania przypomina wczesne bramy bizantyjskie, północną i południową,
w Hierapolis. Brama, jej ściany i wieże zostały wykonane z elementów wcześniejszej, rzymskiej budowli. Baszty, o podstawie kwadratu, wznosiły się po
obu stronach wejścia. Wewnątrz bramy znajdują się dwa korytarze. Większy
dla koni i znacznie mniejszy dla pieszych. Na skutek trzęsienia ziemi z 494 r.
wejście dla pieszych zostało zablokowane. Brama i wieże były wykorzystywane zgodnie ze swym zastosowaniem aż do końca VII w. W kolejnych latach
wiele bloków zostało rozdrobnionych w celu uzyskania wapna lub wywiezionych do sąsiednich osad jako elementy nowych konstrukcji.
62 Por. Tablica informacyjna ze stanowiska archeologicznego w Laodycei, lipiec 2010.

332

Prace restauracyjne wież wymagały rekonstrukcji ścian do wysokości 5–6
metrów. Część bramy pozostawiono niezrekonstruowaną aby zwiedzający
mogli zobaczyć rozmiar zniszczeń spowodowanych trzęsieniem ziemi za Cesarza Fokasa (602–610 r.).

. . . Dom A
Znajduje się on w bocznej alejce prowadzącej na północ od ulicy syryjskiej. Na
terenie domu A wciąż prowadzone są prace wykopaliskowe. W jego wnętrzu
mieści się dziedziniec i połączone ze sobą pokoje. Na ścianach widoczne są
pozostałości fresków. Wskazują one, że budynek był używany w celach mieszkalnych w III i IV w. Na terenie obiektu znajduje się również ceglana podłoga
oraz pomieszczenia takie jak magazyn i sala do rozładunku. Ich obecność dowodzi, iż budynek został przebudowany na warsztat i pozostawał nim przez
V i VI wiek. Kompleks zawiera również studnię do chłodzenia wina, spiżarnię
oraz salony z basenami zaprojektowane do picia trunku. Wejście do salonów
biegnie za sklepami północnego portyku.
Obok Domu A położony był łukowaty tetrapylon, którego przejścia pozwalały na udanie się w czterech różnych kierunkach. Na jego kapitelu wykonano relief płaski, przedstawiający motyw krzyża63.

. . . Świątynia A
W północnej części ulicy syryjskiej znajdował się prostokątny dziedziniec
otoczony portykami. Świątynia A umieszczona była w północnym końcu
tego dziedzińca. Główne wejście do atrium prowadziło przez portyk przyległy do ulicy syryjskiej. Podłoga na dziedzińcu w całości wybrukowana była
marmurowymi płytami. Ku wejściu do świątyni wiodły północno-wschodni
i północno zachodni pronaosy64. Typ, w jakim została ona wybudowana to
prostyl65. Zatem przed każdym z przedsionków ustawione były cztery kolumny. Były one żłobkowane, spiralne i mierzyły 27, 75×13, 60 metra. Natomiast
w ścianie świątyni, wzdłuż pronaosu, równolegle do kolumn znajdowały się
anty66. Pełniły one funkcje analogiczne do kolumn — konstrukcyjne i deko63 Por. Tablica informacyjna ze stanowiska archeologicznego w Laodycei, lipiec 2010.
64 Gr. pronaos — część przednia świątyni greckiej, stanowiąca przedsionek do naos. Z.
Piszczek, Mała encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1988, s. 619.
65 Gr. prostylos — typ świątyni o czterech kolumnach od strony frontowej. Z. Piszczek,
Mała encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1988, s. 620.
66 W architekturze starożytnej pilaster stanowiący zakończenie wysuniętych do pro-
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racyjne. Świątynia została wykonana z trawertynowych bloków, pokrytych
z zewnątrz marmurem. W naosie67, znajduje się podziemie, które służyło na
przechowywanie darów znoszonych przez wiernych. Droga do podziemi prowadzi przez owalną klatkę schodową rozszerzającą się ku dołowi68.
Świątynia została wybudowana w okresie Antoniuszy w II wieku. Za czasów cesarza Dioklecjana (284–305 r.) została ona gruntownie odnowiona. Wykopaliska ukazały, że obiekt ten w IV wieku służył jako archiwum. Po tym jak
trzęsienie ziemi z 494 r. zniszczyło budynek, on nadal pełnił swą rolę wraz
z dobudowanym do naosu pomieszczeniem. Kaplica, piekarnia oraz baseny
odkryte na terenie dziedzińca należą do późnej fazy funkcjonowania obiektu.
Na skutek trzęsienia ziemi z początku VII wieku usunięto marmurowe bloki
aby wznieść z nich inne budowle lub uzyskać wapno. Na architrawie69 i fryzach70 znajdują się motywy roślinne w stylu barokowym. Pomiędzy wspornikami na esownicy71 widnieją rysunki przedstawiające koguty, róg obfitości,
rybę72.

. . . Nimfeum⁷³ A
Nimfeum A położone jest po północnej stronie ulicy syryjskiej, naprzeciwko Centralnej Agory. Znane również jako Fontanna Septymiusza Sewera
(198 211r.), na co wskazuje inskrypcja dedykująca nimfeon temu cesarzowi.
Ten prostokątny kompleks zajmuje powierzchnię jednego bloku układu hipodromicznego i mierzy 41, 60×14, 30 metra. Do czasów dzisiejszych przetrwały
zaledwie dwie warstwy bloków trawertynowych, z których zostały wykonane
ściany nimfeum. Budulcem fasady, balustrady z wyprofilowanymi gzymsami
i dwustopniowej podstawy był marmur. Prostokątny basen należący do fon-

67
68
69
70
71
72
73

naosu ścian celii, tj. głównej części świątyni. Z. Piszczek, Mała encyklopedia kultury
antycznej, Warszawa 1988, s. 49–139.
Główne pomieszczenie klasycznej świątyni greckiej, z posągiem kultowym bóstwa.
N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1992, s. 244.
Por. Tablica informacyjna ze stanowiska archeologicznego w Laodycei, lipiec 2010.
Dolna część belkowania znajdująca się poniżej fryzu, wsparta bezpośrednio na kolumnach. Z. Piszczek, Mała encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1988, s. 72.
Poziomy pas między architrawem a gzymsem, stanowiący środkową część belkowania. Z. Piszczek, Mała encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1988, s. 270.
Ornament albo motyw dekoracyjny w kształcie litery S. N. Pevsner, J. Fleming, H.
Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1992, s. 106.
Por. Tablica informacyjna ze stanowiska archeologicznego w Laodycei, lipiec 2010.
Łac. nymphaeum — pięknie ozdobiony wodotrysk poświęcony nimfom wodnym. Z.
Piszczek, Mała encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1988, s. 521.
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tanny otoczony był z trzech stron dwu piętrową konstrukcją. Każda ze ścian
owej konstrukcji przecięta była pionowymi niszami. Dłuższa trzema, z najszerszą środkową. Natomiast krótsze ściany, każda jedną. W niszach znajdowały się kurki służące do wypełniania basenu wodą. Niższe piętro, okalającej
zbiornik konstrukcji, wykonane zostało w porządku kompozytowym74, natomiast wyższe w porządku korynckim. Akwen zdołał mieścić wodę do wysokości 0, 80 metra. Nadmiar wody, wylewający się przez balustradę, wypełniał
trzy okrągłe misy zamontowane przed balustradą. Gromadząca się w misach
woda była następnie odprowadzana do głównego kanału ściekowego. Nimfeon ozdobiony był posągami dwóch lwów zwróconych w stronę ulicy, znajdujących się u podstawy, po jego wschodniej i zachodniej stronie. Pomiędzy
kolumnami należącymi do konstrukcji otaczającej basen, na dwóch piętrach,
stały posągi między innymi Ateny, Tyche i Nimfy. Ściany były polichromowane, pokryte brązowym i szarym marmurem. Po wydarzeniach 494 r., które doprowadziły do zawalenia budowli, przed balustradą wybudowano dwa
małe, prostokątne baseny. Wykorzystywane były one między innymi. do celów religijnych. Fontanna była zaopatrywana wodą z Cysterny II, leżącej po
południowej stronie ulicy syryjskiej75.

. . . Centralna Agora
Mieści się ona po południowej stronie ulicy syryjskiej. Jest to prostokątny teren o wymiarach 112×60 metrów, otoczony z trzech stron portykami76, które
wznoszą się na dwustopniowym podwyższeniu. Za południowymi portykami
znajdują się Centralne Łaźnie. Natomiast za portykami wschodnimi i zachodnimi mieszczą się wejścia do sklepów. W okresie rzymskim istniały dwa
pasaże prowadzące z Centralnej Agory do Centralnych Łaźni. Jednak południowo-zachodnie przejście zostało z czasem zblokowane. Na środku, przed
południowym portykiem wybudowany został mały, prostokątny basen, który
zaopatrywał w wodę właścicieli sklepów i ludzi odwiedzających Agorę. Rynek
wybrukowany był marmurowymi płytami. We wczesnym okresie bizantyjskim w centrum agory wzniesiono pomnik o podstawie kwadratu mierzącego
74 Porządek kompozytowy stworzyli Rzymianie, łącząc elementy porządków jońskiego
i korynckiego. N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1992, s. 292.
75 Por. Tablica informacyjna ze stanowiska archeologicznego w Laodycei, lipiec 2010.
76 Łac. porticus — w architekturze rzymskiej budynek na planie prostokąta, otoczony
jednym lub kilkoma rzędami kolumn wspierających dach. Z. Piszczek, Mała encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1988, s. 611.
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7,5 × 7,5 metra. Stał on na trzy stopniowym podium. Materiałem budulcowym
były, używane wcześniej w innych konstrukcjach marmurowe bloki.

. . . Propylon⁷⁷ I
Propylon I znajduje się na ulicy syryjskiej, naprzeciwko zachodniego rogu
Centralnej Agory. Posiada on jedno, łukowate przejście prowadzące w kierunku północnym od strony ulicy. Po obu stronach jest on wspierany przez
filary i kolumny. Spoczywający na kolumnach strop oraz sufit nad przejściem
udekorowane są płaskorzeźbami. Kompleks został wzniesiony w późnym
okresie dynastii Sewerów. Podczas trzęsień ziemi za panowania cesarza Dioklecjana i w 494 r. propylon dwukrotnie zniszczony. Zawsze jednak stawiano
go na nowo. Funkcjonował on do VII wieku78.

. . . Nimfeum Karakalla
Nimfeum Karakalla (patrz fot.6) zostało odkryte podczas prac wykopaliskowych, jakie miały miejsce w Laodycei w latach 1961–1963. Przewodniczył im
profesor Jean des Gagniers z Uniwersytetu w Quebec79. Fontanna ta została
zadedykowana cesarzowi Karakalla (211–217 r.) z okazji jego wizyty w Laodycei. Usytuowana jest ona na skrzyżowaniu ulicy syryjskiej z ulicą stadionową. Przez wzgląd na taką lokalizację posiada ona dwie fasady i niecodzienny
układ. Jej miara u podstawy to 15,70 × 7,79 metra. Jest to konstrukcja dwupiętrowa, wykonana w porządku korynckim. Nimfeum obejmuje trzy baseny.
Dwa mniejsze, w kształcie absyd oraz znajdujący się między nimi większy, na
planie prostokąta. Budowla ma za sobą cztery fazy remontów. Ostatnia z nich
datowana jest na początek piątego wieku. Do dzisiaj ocalały tralka z głównego basenu. Udekorowana jest ona scenami przedstawiającymi: Herkulesa,
wprowadzenie przez Zeusa i Tezeusza zabijającego Minotaura.

77 Z gr. dosł. przedsionek — monumentalna brama wznoszona na prostym planie,
o jednym przejściu. Z. Piszczek, Mała encyklopedia kultury antycznej, Warszawa
1988, s. 620.
78 Por. Tablica informacyjna ze stanowiska archeologicznego w Laodycei, lipiec 2010.
79 Por. E. Akurgal, Ancient civilizations and ruins of Turkey, Izmir 2007, s. 236–237.

336

. . . Teatr Zachodni
Teatr ten został w całości zaprojektowany i wzniesiony według greckiej tradycji, w czasie wczesnego osadnictwa hellenistycznego. Jest on ulokowany
w ten sposób aby przyjmował popołudniową bryzę z zachodu. Scena leży na
wysokości 6–7 metrów. Cavea80 podzielona jest na dziewięć części. Niższa
część widowni posiada 23 rzędy marmurowych miejsc, podczas gdy wyższy
sektor składa się 19 rzędów wykonanych z trawertynu. Diazoma, czyli okrężne przejście między rzędami, była zadaszona. Średnica teatru wynosi 85 metrów, natomiast jego wysokość sięga 94,5 metra. Mógł on pomieścić 8 tysięcy
ludzi. Teatr pełnił swe funkcje do czasów cesarza Fokasa. Po VII wieku służył
jako kamieniołom.

. . . Koryncka Świątynia i Północna Bazylika
Oba obiekty mieściły się na płaskim terenie, pomiędzy dwoma teatrami. Budynki zwrócone były frontem w stronę równiny Lykosu. Na niektórych kolumnach i kapitelach znajdują się inskrypcje datujące świątynię i bazylikę
na okres rzymskich rządów, a dokładnie I oraz II wiek. Jest na nich również
napisane, że oba budynki zostały wzniesione w celu uhonorowania, prawdopodobnie, cesarza przez konsula i społeczność miasta. Zarówno świątynia
jak i Bazylika zostały erygowane przez czołowe rodziny Laodycei. Elementy
architektoniczne obu budowli zostały zniszczone w skutek aktywności rolniczej. Marmurowe fragmenty, takie jak architrawy, kapitele czy kolumny, zostały rozrzucone na zboczu wschodnim. Północna Bazylika została wykonana
z trawertynowych bloków, w trójnawowym układzie z absydą. Posiadała ona
kruchtę o podstawie mierzącej 20×5 metrów. Ostatecznie została zniszczona
po trzęsieniu ziemi z początku VII wieku81.

. . . Teatr Północny
Kiedy Teatr Zachodni przestał odpowiadać na potrzeby rozrastającego się
miasta, postanowiono zbudować kolejny, który mógł pomieścić 12 tysięcy
ludzi. Był on zadedykowany Cesarzowi Hadrianowi i jego synowi Luciuszowi
Aeliuszowi Verusowi. Powstał on za czasów greckich, jednak był odnawiany
80 Widownia w teatrze rzymskim, składająca się z kondygnacji stopni-siedzeń, wznoszących się koncentrycznie. Z. Piszczek, Mała encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1988, s. 139.
81 Por. Tablica informacyjna ze stanowiska archeologicznego w Laodycei, lipiec 2010.
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w okresie rzymskim82. Teatr w całości wbudowany jest w północne zbocze.
Budowla została wykonana z marmuru. Posiadał on 46 rzędów, 19 w niższej
i 27 w wyższej części widowni. Niestety wiele miejsc zostało usuniętych w celu
produkcji kamieni i wapna. Jednakże na podstawie średnicy widowni (110
metrów) przypuszcza się, iż dolna partia widowni podzielona była na 9 części,
zaś górna na 18. Cavea posiadała dwie diazomy. Wyższą mierzącą 5 metrów
szerokości oraz niższą o szerokości 2, 3 metra. Wykopaliska wskazują, że
górna diazoma przykryta była sklepieniem, natomiast jej ortostat ozdobiony
był wypukłym profilowaniem. Scena i orkiestra były bardzo szerokie. Z tego
względu, miejsca na widowni musiały być ustawione stromiej niż zwykło się
budować. Szerokość orkiestry wynosiła 40–41 metrów. Na niektórych rzędach zostały wygrawerowane nazwiska czołowych rodzin Laodycei. Teatr
zadaszony był rodzajem namiotu, który chronił przed słońcem i echem. Fortyfikacje z okresu wczesnego Bizancjum przebiegały bardzo blisko omawianej budowli, dlatego była ona długo dobrze zachowana. Podobnie jak Teatr
Zachodni, tak i ten, po trzęsieniu ziemi za cesarza Fokasa został przerobiony
na kamieniołom.

. . . Łaźnie Wschodnie
Na północ od ulicy syryjskiej znajdują się pozostałości Wschodnich Łaźni.
Sięgają one II w., a więc okresu rzymskiego. Kompleks został wybudowany
na wzniesieniu terenu. W budynku znajdowały się: apodyterion (szatnia), dwa
frigidaria (sale z basenami z zimną wodą), tepidarium (sala ogrzana, stanowiąca przejście do gorących kąpieli) i caldarium (sala z basenami z gorącą
wodą83). Na płaskim terenie rozpościerającym się na zachód od łaźni najprawdopodobniej stała agora84.

. . . Stadion
Położony był na południu miasta85. Inskrypcja wzmiankuje, że został wzniesiony w 79 r. przez Nikostratosa i zadedykowany cesarzowi Tytusowi. Wymiary stadionu wynoszą 350 × 60 metrów86. Został on zbudowany według
82
83
84
85
86

Por. J. Kim, Seven Churches in Asia Minor, Korea 1999, s. 146.
Por. Z. Piszczek, Mała encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1988, s. 434–435.
Por. Tablica informacyjna ze stanowiska archeologicznego w Laodycei, Lipiec 2010.
Por. Tablica informacyjna ze stanowiska archeologicznego w Laodycei, lipiec 2010.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy, Warszawa 1999, s. 238.
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rzymskich wzorców, z zaokrąglonymi z obu stron krótszymi bokami87. Przez
wzgląd na taki kształt nosił nazwę amfiteatru. Używano go do walk gladiatorów88. W jednym ze swoich listów Cyceron wspomina, że Horitentius przebywał w Laodycei w czasie igrzysk gladiatorów89.

. . . Gimnazjon
Został on zadedykowany Hadrianowi i jego żonie Sabinie i wzniesiony za czasów prokonsula Gargiliusa Antiquusa90. Jego ruiny znajdują się po południowo-wschodniej stronie stadionu. Wybudowany on został na planie litery L.
Pozostałości po kompleksie wskazują, że obejmował on od zachodniej strony
dużą salę, natomiast od strony północnej przylegającą do ściany palestrę91,
otoczoną portykami92.

. . . Urządzenia wodociągowe
Jednym z mankamentów Laodycei był brak własnych źródeł wody. W związku z tym, w czasach rzymskich, około II w., w mieście powstała sieć akweduktów. W ich budowie zastosowano zasadę siły ciśnienia wody naczyń połączonych. Na południowy wschód od stadionu i gimnazjonu mieściła się
wieża ciśnień. Jej ruiny sięgają około 5 metrów, pierwotnie była jednak wyższa,
a w jej wnętrzu znajdowały się połączone zbiorniki, które dzięki ciśnieniu
rozprowadzały wodę w mieście. Została ona wzniesiona prawdopodobnie
za czasów Domicjana. W odległości około 5 kilometrów od wieży ciśnień
na południowy zachód, pomiędzy górami Salbakos i Kadmos, na wysokości
356 m. n.p.m., znajdowało się źródło wody. Kanały doprowadzające wodę do
wieży ciśnień wykonane były z różnych materiałów. Wykuwano je między innymi. w blokach kamiennych i wapiennych, zaś glinę wykorzystywano do budowy rur. Na długości akweduktu znajdował się basen oczyszczający wodę93.
87
88
89
90
91

Por. E. Akurgal, Ancient civilizations and ruins of Turkey, Izmir 2007, s. 237.
Por. J. Kim, Seven Churches in Asia Minor, Korea 1999, s. 146.
Por. Cyceron, Listy, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962, Att.VI.3, s. 271.
Por. E. Akurgal, Ancient civilizations and ruins of Turkey, Izmir 2007, s. 237.
Budowla wchodząca w skład gimnazjonu, założona na planie czworobocznym, służąca jako miejsce treningów bokserów i zapaśników. N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1992, s. 265.
92 Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy, Warszawa 1999, s. 239.
93 Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy, Warszawa 1999, s. 236 — 238.
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wieku

Kościół został odkryty na przełomie 2010 i 2011 roku. Prace nadzorował archeolog Celal Simsek. Świątynia została zbudowana pomiędzy 313 a 320 rokiem
po Chrystusie. Zachowała się w znakomitym stanie. Zajmowała powierzchnię
2 tys. metrów kwadratowych. Na jej ścianach wciąż widnieją starożytne freski, a posadzkę nadal zdobią mozaiki. We wnętrzu kościoła można zobaczyć
między innymi baptysterium chrzcielne94.

. . . Brama Efeska i pozostałe wykopaliska
Znajdowała się na północnym zachodzie Laodycei. Posiadała ona trzy przejścia od strony zewnętrznej, które wiodły w stronę wewnętrznego dziedzińca.
Od strony miasta posiadała jedno, duże przejście. Każdy z przelotów zwieńczony był kolebkowym, kamiennym sklepieniem95.
– Pozostałymi obiektami odnalezionymi przez archeologów są:
– Świątynia Zeusa — największa świątynia w mieście.
– Budynek mieszkalny o planie buleuterionu96.
– Łaźnie zachodnie.
– Południowo-zachodnia Bazylika.
– Północno-zachodni Kościół.
– Bramy: Hierapolijska, Afrodyty i Bizantyjska
– Zachodnia i południowa Agora.
– Rzymski most na rzece Asopos.
– Okrągła konstrukcja na ulicy Efeskiej — Macellum97.
– Zachodnie, wschodnie i południowe nimfeum.
– Odeon.
– Rzymska willa na południu miasta.
– Sarkofagi na terenie cmentarnym wokół miasta98.

94 Por. Odkryli kościół sprzed 1700 lat, „Gość Niedzielny” 88 (2011), nr 21, s. 8.
95 Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy, Warszawa 1999, s. 234.
96 W starożytnej Grecji budynek posiedzeń rady (bule), oparty na planie prostokąta,
poprzedzony dziedzińcem z kolumnowymi gankami i portalem wejściowym. Wnętrze miało układ amfiteatralny, dach wspierały kmolumny. N. Pevsner, J. Fleming,
H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1992, s. 68.
97 Hala targowa, gdzie sprzedawano mięso i inne artykuły żywnościowe. Z. Piszczek,
Mała encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1988, s. 437.
98 Tablica informacyjna ze stanowiska archeologicznego w Laodycei, lipiec 2010.
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. Egzegeza Listu do Kościoła w Laodycei
. . Tekst
GNT

Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ ἀμήν, ὁ
μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ἀληθινός, ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ· οἶδά σου τὰ
ἔργα ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός. ὄφελον ψυχρὸς ἦς ἢ ζεστός. οὕτως ὅτι
χλιαρὸς εἶ καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός
μου. ὅτι λέγεις ὅτι πλούσιός εἰμι καὶ πεπλούτηκα καὶ οὐδὲν χρείαν ἔχω, καὶ
οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος καὶ ἐλεεινὸς καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ
γυμνός, συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ᾽ ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον ἐκ πυρὸς
ἵνα πλουτήσῃς, καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τῆς
γυμνότητός σου, καὶ κολλ[ο]ύριον ἐγχρῖσαι τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς.
ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ ἐλέγχω καὶ παιδεύω· ζήλευε οὖν καὶ μετανόησον. Ἰδοὺ
ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ
τὴν θύραν, [καὶ] εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ᾽ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς
μετ᾽ ἐμοῦ. Ὁ νικῶν δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ
ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ. Ὁ ἔχων οὖς
ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.
BTP Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego: Znam twoje czyny, że ani zimny, ani
gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani
gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. Ty bowiem mówisz: „Jestem
bogaty”, i „wzbogaciłem się”, i „niczego mi nie potrzeba”, a nie wiesz, że to
ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny i ślepy, i nagi. Radzę ci kupić
u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się
oblókł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość, i balsamu do namaszczenia
twych oczu, byś widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź
więc gorliwy i nawróć się! Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój
głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.
Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi
Duch do Kościołów”.

Poprzedni rozdział pracy dotyczy archeologii, historii, geografii i topografii związanej z miastem Laodyceą. Tego typu materiał przydatny jest do studium egzegetycznego. Dlatego w oparciu o zawarte w nim informacje, nastąpi
teraz objaśnienie treści listu do Kościoła w Laodycei. Począwszy od analizy
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struktury tekstu, poprzez kontekst literacki, skończywszy na badaniu i krytycznej interpretacji kolejnych wersetów z Ap 3, 14–22.

. . Struktura i gatunek literacki
Już pierwszy rozdział Apokalipsy nasuwa dwojaki sposób patrzenia na księgę.
Autor określa ją dwoma odmiennymi sformułowaniami. Słowa: „Objawienie
Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać
się niebawem” (Ap 1, 1) wskazują, iż będziemy mieć do czynienia z gatunkiem
pokrewnym apokaliptyce. Jednak już dwa wersety dalej Jan charakteryzuje
swe dzieło jako proroctwo. Określenie to nawiązuje do profetyzmu Starego
Testamentu99. Przez wzgląd na występowanie w księdze dwóch odmiennych
gatunków literackich można w niej wydzielić dwie główne części. Pierwsza
z nich — profetyczna — zawiera w sobie treść listów do siedmiu Kościołów
(Ap 1, 9–3, 22). Natomiast druga — apokaliptyczna — obejmuje zapowiedzi
końca czasów, wielkich prób i prześladowań oraz dopełnienia i chwały ostatecznej (Ap 4, 1–22, 5)100.
Listy przybierają formę paraklezy. W Nowym Testamencie, poza Apokalipsą, formę tę spotykamy także w listach Pawłowych. Jej cechą jest zebranie
w jednym miejscu pouczenia, napomnienia i pocieszenia101.
Objawienie św. Jana obfituje w różnorodną symbolikę. Niewątpliwie jednak, symbolem, który odgrywa w Apokalipsie zasadniczą rolę jest cyfra siedem. Występuje ona w księdze pięćdziesiąt cztery razy102. Siódemka oznacza
pełnię oraz przymierze między Bogiem a człowiekiem, które stało się doskonałe dzięki Chrystusowi103. Cyfra trzy przypisana jest Bogu, natomiast cztery — stworzeniu. Dodanie obu cyfr tłumaczy drugie ze znaczeń symboliki
siódemki, wskazując tym samym na działanie Boga w świecie104.
Budowa całej księgi opiera się na schemacie siódemek. W kolejnych częściach Apokalipsy następują po sobie: listy do siedmiu kościołów, które są
99 Por. M. Czajkowski, Ostatnie proroctwo, [w:] J. Frankowski (red.), Wprowadzenie
w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych. Ewangelia św. Jana, Listy Powszechne, Apokalipsa,
Warszawa 1992, s. 157.
100 Por. E. Szymanek, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990, s. 502.
101 Por. M. Czajkowski, Ostatnie proroctwo…, dz. cyt., s. 174.
102 Por. E. A. Kuckerlkorn, M. D. Mateos, T. Kraft, Apokalipsa św. Jana [w:] W. R. Farmer, Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, Warszawa 2000, s. 1688.
103 Por. A. Tronina, Siedem pieczęci Apokalipsy, [w:] K. Korotkich, J. Ławski (red.), Apokalipsa. Symbolika, tradycja, egzegeza, t. 1, Białystok 2006, s. 20–21.
104 Por. F. Gryglewicz, Interpretacja Apokalipsy Św. Jana, RBL, 18 (1965), s. 349.
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w Azji; siedem pieczęci; siedem trąb; siedem czasz, jako zwiastun dnia gniewu
Bożego i siedem wizji ostatecznych. Ponadto przypuszcza się, że pierwotny
podział księgi obejmował siedem rozdziałów. Dopiero w epoce średniowiecza
zaproponowano rozbicie na 22 rozdziały i w tej postaci księga funkcjonuje
do dziś105.
W wyżej opisaną strukturę wpisuje się List do Kościoła w Laodycei. Jest
on ostatnim z siedmiu listów, które następują po widzeniu wstępnym. Poprzedzają go kolejno listy do Kościołów w: Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardach i Filadelfii. Listy Apokalipsy różnią się od pozostałych części
księgi gatunkiem literackim, który wymaga od piszącego określonej formy106.
J. Schnayder, we wstępie do Antologii listów antycznych, podaje elementy
składowe listu starożytnego. Są one charakterystyczne zarówno dla listu greckiego, jak i rzymskiego. Oto one:
1. Preskrypt, czyli tytuł listu. Obejmuje on imię nadawcy, podane w mianowniku i adresata w celowniku.
2. Formułka dotycząca zdrowia.
3. Pozdrowienie początkowe i końcowe, które mogły łączyć się z życzeniami zdrowia.
4. Zakończenie równoznaczne z pożegnaniem, które mogło zawierać życzenia pomyślności, ewentualnie zdrowia107.
Listy redagowane przez św. Jana odbiegają nieco od tego schematu. Jednakże częścią, która bez wątpienia łączy je z listem antycznym jest preskrypt.
Każdy z listów posiada bowiem jasno wymienionego adresata (są nimi konkretne, historyczne kościoły w Azji Mniejszej) oraz nazwanego różnymi tytułami nadawcę, którym jest Chrystus Zmartwychwstały108. Należy w tym
miejscu zauważyć, że każde z siedmiu pism posiada wspólną introdukcję w Ap
1, 4–6. W schemacie listu antycznego odpowiada ona pozdrowieniom początkowym. We wstępie tym, jako nadawca widnieje ziemski autor — św. Jan,
zaś jako odbiorcy — siedem Kościołów Azji. To wspólne, wszystkim siedmiu
dokumentom wprowadzenie świadczy, iż stanowiły one jeden list okólny109.
Symbolika siódemki pozwala także na postawienie wniosku, iż siedem listów

105
106
107
108
109

Por. A. Tronina, Siedem pieczęci Apokalipsy…, dz. cyt., s. 20–21.
Por. Tamże, s. 21.
Por. J. Schnayder, List antyczny. Antologia, Wrocław 2006, s. VIII–IX.
Por. D. Mollat, Apokalipsa dzisiaj, Kraków 1992, s. 49.
Por. M. Peter, M. Wolniewicz (red.), Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 1994, s. 621.
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zaadresowanych jest do całego Kościoła powszechnego110 i to zarówno w wymiarze przestrzennym, jak i czasowym111.
Każdy z listów bazuje na takim samym schemacie, w którym spotykamy
nieliczne odstępstwa. Oto plan listów do siedmiu Kościołów:
1. Wprowadzenie, na które składają się: polecenie Jezusa by Jan spisał Jego
słowa; adresat; formuła „τάδε λέγει …”; nadawca — w formie tytułów
chrystologicznych.
2. Część główna listu, która zwiera trzy elementy: oznajmienie Chrystusa, iż zna czyny bądź położenie w jakim znajduje się wspólnota; ocena postępowania — nagany i/lub pochwały; upomnienia i zachęty112.
Zasadnicza część listów jest więc swoistym rachunkiem sumienia113.
Prowadzi on do podsumowania, iż dwa z Kościołów nie otrzymały od
Chrystusa żadnej nagany (Smyrna i Filadelfia), jeden nie został pochwalony (Laodycea), natomiast wobec czterech zostały skierowane tak
pochwały jak i nagany (Efez, Pergamon, Sardy, Tiatyra)114. D. Mollat
zauważa, że kościół w Tiatyrze można zaliczyć do grona tych, które
nie dopuściły się żadnego przewinienia. Uwaga Zbawiciela odnosi się
bowiem do sekty działającej na terenie wspólnoty, w stosunku do której
chrześcijanie nie wyrazili jasno swej dezaprobaty, tym samym pozwalając jej funkcjonować pośród wiernych115.
3. Zakończenie, które obejmuje zapowiedź nagrody oraz apel o wsłuchiwanie się w słowa Ducha kierowane do Kościołów116. Występujące w tej
części obietnice odnoszą się do rzeczywistości zbawienia i czasów ostatecznych. Przedstawione są między innymi za pomocą określeń i idei
zaczerpniętych z ksiąg Pisma Świętego117.
Ponadto, zaznacza się, że styl w jakim napisane zostały listy jest bliski
formie edyktów Domicjana i królów Azji starożytnej. Zatem Chrystus, analogicznie wobec tychże władców, występuje w roli imperatora118.

110 Por. A. Tronina, Siedem pieczęci Apokalipsy…, dz. cyt., s. 21.
111 Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana, Toruń 2008, s. 73.
112 Por. T. Jelonek, Wybrane zagadnienia z egzegezy i teologii pism Janowych, (Biblioteczka Służby Liturgicznej, 13), Kraków 1984, s. 21.
113 Por. D. Mollat, Apokalipsa dzisiaj, Kraków 1992, s. 50.
114 Por. T. Jelonek, Wybrane zagadnienia z egzegezy…, dz. cyt., s. 21–22.
115 Por. D. Mollat, Apokalipsa dzisiaj, Kraków 1992, s. 53–54.
116 Por. T. Jelonek, Wybrane zagadnienia z egzegezy…, dz. cyt., s. 22.
117 Por. M. Czajkowski, Ostatnie proroctwo…, dz. cyt., s. 184.
118 Por. F. Gryglewicz, Teologia Nowego Testamentu, t. III, Lublin 1986, s. 151.

344

. . Adres i autoprezentacja autora (Ap ,

)

Tekst
GNT Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ ἀμήν, ὁ
μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ἀληθινός, ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ
BTP Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego.

Znaczenie terminów
ἄγγελος, ου, ὁ — anioł, poseł, wysłannik, zwiastun, strażnik, sługa119
Λαοδίκεια, ας, ἡ — „sprawiedliwość ludu”, Laodycea, miasto we Frygii120
ἐκκλησία, ας, ἡ — wspólnota, społeczność, zgromadzenie121
γράφω — pisać122
ὅδε, ἥδε, τόδε — ten oto, ta oto, to oto123
λέγω — mówić, wypowiadać124
ἀμήν — stały, wierny, zaprawdę, amen, niech tak się stanie125
μάρτυς, μάρτυρος, ὁ — świadek w sądzie, świadek świadczący o Bogu, męczennik126
πιστός, ή, όν — godny zaufania, wierny, wiarygodny, ufny, ufający127
ἀληθινός, ή, όν — rzeczywisty, prawdziwy, autentyczny, szczery128
ἀρχή, ῆς, ἡ — początek, pochodzenie, osoba stojąca na początku, kraniec
czegoś129
κτίσις, εως, ἡ — akt zakładania, budowania, ustanowienia, akt stworzenia,
stworzenie130
θεός, οῦ, ὁ — bóstwo, bogini, Bóg, sędzia131
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

Abramowiczówna, t. 1, s. 8; Popowski, s. 4; Strong, s. 6.
Popowski, s. 358; Strong, s. 463.
Abramowiczówna, t. 2, s. 64; Popowski, s. 183; Strong, s. 239.
Abramowiczówna, t. 1, s. 481; Popowski, s. 114; Strong, s. 166.
Popowski, s. 419; Strong, 539.
Abramowiczówna, t. 3, s. 18; Popowski, s. 359–365; Strong, s. 464.
Popowski, s. 28; Strong, s. 42n.
Abramowiczówna, t. 3, s. 77; Popowski, s. 378n; Strong, s. 487.
Abramowiczówna, t. 3, s. 540; Popowski, s. 496; Strong, s. 621.
Popowski, s. 22; Strong, s. 35n.
Abramowiczówna, t. 1, s. 340; Popowski, s. 75; Strong, s. 108.
Abramowiczówna, t. 2, s. 724; Popowski, s. 351; Strong, s. 453.
Abramowiczówna, t. 2, s. 451; Popowski, s. 270–279; Strong, s. 353–355.
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Egzegeza
Słowo anioł wywodzi się z greckiego ἄγγελος. Jego etymologia ma jednak
głębsze korzenie i sięga starszego, hebrajskiego terminu  ְךאְָל ַמmalak. Ten natomiast ma swoje źródło w ugaryckim czasowniku l’k, który tłumaczy się:
„wysyłać posłańca lub wiadomość”. Badania filologiczne przeprowadzone nad
ostatnim z wymienionych sformułowań ukazały jego pierwotną semantykę.
Najważniejszym z elementów znaczeniowych tego słowa, okazał się element
wskazujący na pośrednictwo. Uznaje się, że malak, jako pośrednik, podlega
władzy i kontroli posyłającego oraz reprezentuje jego autorytet wobec adresata. Termin malak spotykany jest w Biblii zarówno w odniesieniu do ludzi
jak i bytów duchowych. Nazewnictwo biblijne nie czyni w tej kwestii rozróżnienia. Stosowane jest ono wobec ludzi działających z polecenia innych ludzi
oraz wobec ludzi i aniołów spełniających misję powierzoną im przez Boga132.
Wyrażenie τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐκκλησίας — Aniołowi Kościoła pada w Apokalipsie ośmiokrotnie133. Przy czym aż siedem razy zostaje doprecyzowane uwarunkowaniami przestrzenno-czasowymi. W przytoczonym powyżej wersecie,
uściślenie to, koncentruje się na słowie Λαοδίκεια — Laodycea, które odsyła
nas do konkretnej rzeczywistości historycznej i geograficznej134.
Historii i geografii tego miejsca poświęcony został poprzedni rozdział, teraz przyjrzyjmy się zatem z bliższa samej nazwie miasta. W wersjach łacińskich występuje forma Laodicia lub Laudicia. W czwartym rozdziale Listu
do Kolosan, w wersetach 13, 15 i 16 czytamy Λαοδίκεια. Jest to powszechnie
stosowana forma w greckiej literaturze. Wczesna turecka form brzmi Ladhik.
Interesująca nas Laodycea była odróżniana od innych miast noszących tę
samą nazwę przez dodanie słów ad Lycum lub z gr. ἐπὶ τῷ λύκῳ, wskazujących na położenie135. W tłumaczeniu na język polski nazwa miasta oznacza
prawo ludu136.
Drogę ku lepszemu zrozumieniu sformułowania Anioł Kościoła znajdujemy w samej Apokalipsie. Mowa tu o wersecie Ap 1, 20: „Co do tajemnicy
siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce, i co do siedmiu złotych
świeczników: siedem gwiazd — to są Aniołowie siedmiu Kościołów, a siedem
świeczników — to jest siedem Kościołów”.
132 Por. D. Iwański, Skąd się wzięły anioły? [w:] W. Chrostowski, Przeznaczyłeś nas dla
Twojej prawdy, Warszawa 2007, s. 410–413.
133 Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana, Toruń 2008, s. 131.
134 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 361.
135 Por. J. Hastings, A dictionary of the Bible…, dz. cyt., s. 44.
136 Por. K. Zisler, Laodycea, [w:] A. Grabner-Heider, Praktyczny słownik biblijny, Warszawa 1995, kol. 642.
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W przywołanym wersecie siedem gwiazd dzierżonych w prawej ręce utożsamionych zostało z Aniołami siedmiu Kościołów. Istnieją dwie główne interpretacje tłumaczące kim mogą być postacie kryjące się pod tym tajemniczym
sformułowaniem. Pierwsze objaśnienie zakłada, że jest to jednostka reprezentująca rzeczywistość niebiańską (na przykład anioł stróż), lub rzeczywistość
ziemską (na przykład biskup). Drugi komentarz skłania się do stwierdzenia, iż
mowa tutaj o grupie osób, na przykład Kościele jako wspólnocie (rozpatrując
aspekt ziemski) lub nadprzyrodzonym odpowiedniku ziemskiego Kościoła137.
Mimo, iż termin ἀστήρ — gwiazda odnosi się w sensie dosłownym do ciał
niebieskich, odrzuca się zastosowanie tego terminu w Ap 1, 20 w tym znaczeniu. Egzegeci opowiadają się raczej za sensem metaforycznym upatrującym
w gwieździe aniołów, ludzi lub bóstwa mitologiczne138.
Należy na tym miejscu wyjaśnić również motyw „trzymania w prawej ręce”
oraz jego znaczenie. Analogia do siedmiu gwiazd widoczna jest w mitologii
orientalnej i numizmatyce. W mitologii wschodu znajduje się obraz boga,
stojącego na biegunie i trzymającego w ręku siedem gwiazd wchodzących
w skład konstelacji Małej Niedźwiedzicy. Dzięki temu mógł on obracać osią
świata, a tym samym sprawować nad ziemią władzę. E. Lohmeyer139 akcentuje natomiast obecność siedmiu gwiazd na rzymskich monetach wybijanych
przez cesarzy Hadriana i Kommodusa. Symbol ten, również w tym przypadku, oznaczał władzę nad światem jaką mieli wymienieni władcy. E. Lohmeyer
wnioskuje, że treść Apokalipsy nie inspiruje się wschodnimi wierzeniami
lecz odnosi się do ówczesnej sytuacji lokalnych wspólnot, które narażone
były na wpływ rzymskich cesarzy. Mimo, iż słowo gwiazda często występuje
w pismach kanonicznych Starego i Nowego Testamentu oraz w tradycji judaistycznej, to jednak wyrażenie siedem gwiazd w prawej ręce nie ma takich
analogii140.
Warto zastanowić się nad hipotezami tłumaczącymi zwrot Anioł Kościoła.
Według E. Lohmeyera teoria zestawienia siedmiu gwiazd z aniołami stróżami Kościołów jest bezpodstawna. Oto argumenty wykluczające tę koncepcję:
1. Przy takim założeniu Jan byłby pośrednikiem między Chrystusem
Zmartwychwstałym, a aniołami. Przekazywałby zatem informacje po137 Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana, Toruń 2008, s. 132.
138 Por. F. Sieg, Siedem Gwiazd. Aniołowie Siedmiu Kościołów (Ap 1, 20), RBL 36 (1983),
s. 133.; D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana, Toruń 2008, s. 133.
139 Por. E. Lohmeyer, Die Offenbarung des Johannes, (Handbuch zum Neuen Testament,
16), Tübingen 1953, s. 16.
140 Por. F. Sieg, Siedem Gwiazd…, dz. cyt., s. 132–133.
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między dwoma postaciami ze świata nadprzyrodzonego, jednak taka
jego funkcja wydaje się być zupełnie zbędna.
Treść objawiona Janowi ma formę listu, zatem poprzez swą strukturę
adresowana jest do społeczności ziemskiej.
Ap 2, 3 zawiera serię nagan, upomnień, ostrzeżeń, gróźb. Znajdują
się tam wezwania do nawrócenia, wierności, wytrwałości oraz walki,
w której przewidziana jest nagroda. Tekst ten musi więc być apelem
skierowanym do istot żyjących na ziemi, bowiem wszystkie z wymienionych poleceń, tudzież pretensji odnoszą się do rzeczywistości doczesnej. Wymagają one konkretnych decyzji i czynów ludzkich.
Postać dzierżąca gwiazdy identyfikuje się z Chrystusem Zmartwychwstałym, posiadającym boskie prerogatywy, w tym władzę. Przechadza się On między siedmioma świecznikami, co należy odczytać jako
Jego obecność wśród ziemskich wspólnot. F. Sieg wnioskuje z tego, iż
siedem gwiazd wchodzi w skład tej samej rzeczywistości co siedem
świeczników. Potwierdzeniem tej tezy jest fakt, że Chrystus obciąża
odpowiedzialnością za stan duchowy Kościołów właśnie siedmiu aniołów, tj. przedstawicieli wspólnot chrześcijańskich. Anioł stróż, którego
działalność ogranicza się do prewencji, nie może być obarczony konsekwencjami ludzkich błędów.
Chrystus sprawuje swą władzę przez swych ziemskich reprezentantów.
Może On to czynić, ponieważ utrzymuje ścisłą relację z tymi, którzy
w Jego imieniu pełnią w Kościele konkretne urzędy141. Świadczy o tym
Nowy Testament w listach św. Pawła, między innymi we fragmencie:
„Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy:
pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20; por. Ef 6, 20 oraz 1 Kor 9, 16.)
F. Sieg zauważa, że listy do siedmiu kościołów są dowodem na istnienie we wczesnym chrześcijaństwie władzy hierarchicznej. Pełniła ona
głównie rolę duszpasterską, a w swej działalności przypominała aktywność proroczą142. O istniejącej podówczas strukturze hierarchicznej sygnalizują również listy św. Ignacego Antiocheńskiego. Mowa o listach
skierowanych do wspólnot w Magnezji, Trallach i Smyrnie, czyli do
obszarów geograficznych bliskim adresatom listów z Apokalipsy.

141 Por. F. Sieg, Siedem Gwiazd…, dz. cyt., s. 134–135.
142 Por. tamże, s. 136–137.
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6. W tradycji judaistycznej pojęcie „anioł” często odnosi się do przedstawiciela wspólnoty143.
D. Kotecki prezentuje również racje broniące roztrząsaną hipotezę. Pierwsza z nich odwołuje się do miejsc paralelnych. Ukazuje ona, że ominąwszy
Ap 1–3, termin anioł zawsze charakteryzuje byt transcendentny. Drugim powodem jest symbolika gwiazdy mająca według autora ścisłe powiązanie z realiami niebiańskimi144, jak na przykład w: „I piąty anioł zatrąbił: i ujrzałem
gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię, i dano jej klucz od studni Czeluści”
(Ap 9, 1).
Jeśli chodzi o tezę zakładającą, że omawiany termin odnosi się do transcendentnego odpowiednika wspólnoty ziemskiej również ma ona swoje
za i przeciw. Do argumentów pro zaliczyć należy tendencję tradycji judeochrześcijańskiej. Zakładała ona, iż każda rzeczywistość mająca swój wymiar historyczny, posiada swój ekwiwalent transcendentny, na przykład odpowiednikiem Jerozolimy jest świątynia niebiańska. Przeciwnicy wskazują
natomiast między innymi na fakt, że ani Stary, ani Nowy Testament nie znają
przypadku, w którym wspólnota ziemska identyfikowała by się z aniołem145.
W ramach wprowadzenia do listów znajdują się tytuły określające Chrystusa. Imiona Jezusa poprzedzone są słowami: „To mówi…” (gr. Τάδε λέγει)
Tego typu formuła stosowana była już w czasach Starego Testamentu i odnosi
się do formuł prorockich146. Prorocy Starego Testamentu stosowali ją w sytuacji wzywania na sąd, nawoływania do słuchania słowa Bożego, nauczania
mądrościowego lub jurydycznego147. W Ap 3, 14, poprzez opisywany zwrot,
Jezus zapowiada, że to On sam jest podmiotem dalszej wypowiedzi148. Formuła ta otwiera serię tytułów chrystologicznych. Tytuły te zarówno ukazują
cechy Chrystusa, jak i wskazują na Niego jako głównego przywódcę kierującego swój apel do Kościołów149.
Pierwszym tytułem określającym Chrystusa jest termin amen. Etymologia
tego słowa sięga hebrajskiego czasownika  ָא ֵמןaman. Na jego bazie powstały
terminy  — ֱא ֶמתemet i  ֱאמוּנָ הemunah służące do określenia Bożej wierności150.
143
144
145
146
147
148
149

Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana, Toruń 2008, s. 134.
Por. Tamże, s. 133.
Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana, Toruń 2008, s. 135.
Por. T. Jelonek, Wybrane zagadnienia z egzegezy…, dz. cyt., s. 20–22
Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana, Toruń 2008, s. 192.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 362.
Por. E. A. Kuckerlkorn, M. D. Mateos, T. Kraft, Apokalipsa św. Jana [w:] W. R. Farmer, Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, Warszawa 2000, s. 1689.
150 Termin emet oznacza pewność, stałość, wierność, prawdę, por. Koehler, t. 1, s. 67.
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Według większości egzegetów w wyrazie  ָא ֵמןaman zawiera się „idea stałości,
trwałości, niezmienności”. Istnieje jednak druga interpretacja, która zakłada, że istota aman skupia się w słowie „prawda”. Stąd pojawiły się greckie
przekłady tego słowa: πιστός i ἀληθινός151. R. Popowski zaznacza, że w Septuaginta oddaje to słowo terminem γένοιτο, co dosłownie oznacza „oby tak
się stało”152.
Dla zrozumienia istoty tego słowa należy sięgnąć do ksiąg Starego Testamentu. Używane jest ono tam zarówno przez jednostki jak i przez wspólnotę
aby:
1. Potwierdzić przyjęcie powierzonego zadania, (por. 1 Krl 1, 36).
2. Potwierdzić gniew lub bożą klątwę skierowaną na określoną społeczność lub jednostkę, (por. Neh 5, 13).
3. Zakończyć doksologię, na przykład w Psalmach153, (por. Ps 72, 19)
Zwrot ten obecny jest również w Nowym Testamencie. W Ewangeliach
często zamyka on wypowiedź, potwierdzając równocześnie jej prawdziwość154. W 2 Kor 1, 20 słowo to bezpośrednio zostaje odniesione do Jezusa:
„Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są „tak” w Nim. Dlatego też
przez Niego wypowiada się nasze „Amen” Bogu na chwałę.” Apostoł Paweł
wyraża w tym wersecie prawdę o wierności Boga, która żądała od człowieka
odpowiedzi. Odpowiedź ta została wyrażona przez osobę Chrystusa155.
W Apokalipsie termin Amen pojawia się dziewięciokrotnie. Poza Ap 3, 14
zawsze stosowany jest jako afirmacja (por. Ap 1, 7) lub wieńczy doksologię,
znacząc: „niech się tak stanie”. Amen jako imię Chrystusa występuje jako rzeczownik. Co więcej, jest to jedyne miejsce w Nowym Testamencie, w którym
użyto go w takiej formie.
W Starym Testamencie Amen jako Boże imię widoczne jest dwa razy.
W odniesieniu do każdego z fragmentów, w którym się pojawia, mamy do
czynienia z inną interpretacją tytułu Chrystusa użytego w Apokalipsie.
Pierwszy komentarz szuka konotacji w Iz 65, 16: „Kto w kraju zechce cię pobłogosławić, wypowie swe błogosławieństwo przez Boga prawdy. Kto w kra-

151
152
153
154
155

Termin emunah tłumaczy się przez stałość, wiarygodność, wierność, uczciwość. Por.
Koehler, t. 1, s. 61.
Por. D. Kotecki, On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym, „CT”, 75(2005) nr 2, s. 13.
Popowski, s. 227.
Por. H. Schlier, ἀμήν, [w:] G. Kittel, TDNT, s. 335.
Por. D. H. Stern, Komentarz żydowski do Nowego Testamentu, Warszawa 2004,
s. 1069.
Por. S. Pisarek, Amen-imieniem Jezusa, „Gość Niedzielny”, 72 (1996), nr 41, s. 8–9.
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ju będzie przysięgał, przysięgać będzie na Boga wiernego; bo dawne udręki
pójdą w zapomnienie i będą zakryte przed mymi oczami”.
Przy czym sformułowania „przez Boga prawdy” i „na Boga wiernego”
w oryginale brzmią: „τὸν θεὸν τὸν ἀληθινόν”. Słowa te wskazują, iż Bóg jest
jedynym autorytetem wartym zaufania156. Chrystus przedstawiony jest natomiast jako personifikacja wierności Boga wobec swych obietnic157. Ap 3, 14
i Iz 65, 16 to jedyne miejsca w Piśmie Świętym, w których „Amen” funkcjonuje
jako imię. Fakt ten jest istotny dla chrystologii, ponieważ ten sam termin został odniesiony zarówno do Jahwe — Boga Jedynego jak i do Jezusa158.
Drugi komentarz odnosi się do fragmentu Księgi Przysłów: „Ja byłam przy
Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu”(Prz 8, 30).
W tłumaczeniu Vanniego termin mistrzyni został zastąpiony słowem architekt (hbr.  ָאמוֹןamon)159. Uzasadnił on tę interpretację pomyłką jaka mogła
nastąpić przy odczytaniu hebrajskiego słowa. Uważa on również, że takie tłumaczenie lepiej współgra z jednym z kolejnych terminów Jezusa — „Początek
Stworzenia Bożego”160.
E. Schick podkreśla, że wyrażenie to jest kontynuacją poprzedniego tytułu chrystologicznego161. Oba sformułowania nawiązują do Bożej wierności.
Bóg Ojciec i Chrystus są sobie równi w tym aspekcie. Ojciec spełnił to co
obiecał. Syn spełnił wolę Ojca. Wierność i prawdomówność Mesjasza zabłyśnie ponownie w czasach ostatecznych. Wtedy to, zrealizuje się Boski plan
wobec Kościoła i dziejów ludzkości162. Tego ostatecznego potwierdzenia Bożej wierności możemy się spodziewać po słowach „wierny i prawdomówny”
odniesionych w Ap 19, 11 wobec jeźdźca na białym koniu, symbolizującego
Zbawiciela163.
Źródła starotestamentalne wskazują na użycie słowa świadek (μάρτυς)164
w odniesieniu do Namiotu Świadectwa, Arki Świadectwa oraz Boga powoływanego na świadka (por. Jr 49, 5). Zwrot jaki spotykamy w Ap 3, 14, złożony
z dwóch przydawek, nie ma miejsc paralelnych ani w Starym, ani w Nowym
156 Por. L. Stachowiak, Księga Izajasza II–III 40–66, Wstęp — przekład z oryginału — komentarz — ekskursy, (PŚST IX, 2), Poznań 1996, s. 311.
157 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 362–363.
158 Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana, Toruń 2008, s. 80.
159 Por. U. Vanni, L’Apocalisse, [w:] Il messaggio della Salvezza, vol. 8, 41978, s. 367–450.
160 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 363.
161 Por. E. Schick, Die Apokalypse, Tübingen 2006, s. 25.
162 Por. F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 108.
163 Por. D. E. Aune, Revelation 1–5.
164 „Świadek, męczennik”, Abramowiczówna, t. III, Warszawa 1962, s. 77.
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Testamencie165. Ap 2, 13 mówi jednak o Antypasie jako o światku wiernym,
bądź świadku wiarygodnym (ὁ μάρτυς μου ὁ πιστός μου)166. Natomiast Ap
11, 3 wspomina o dwóch świadkach, którzy będą prorokować przez 1260 dni,
aż po dzień gdy zakończą swe świadectwo i zostaną zabici przez bestię. Ani
świadkowie z Ap 11, 13, ani Antypas nie są jednak świadkami takimi jakim
jest Chrystus. Pierwsi noszą to miano przez wzgląd na ich działalność profetyczną, drugi przez wzgląd na swą wiarę. W odróżnieniu od nich Mesjasz
zwie się μάρτυς gdyż śmiercią przypieczętował powagę swego świadectwa167.
Ap 3, 14 to pierwszy przypadek zastosowania terminu μάρτυς jako tytułu
mesjańskiego. Jeśli natomiast chodzi o termin ἀληθινός, kryje on następujące znaczenia „prawdziwy”, „autentyczny”, „zgodny ze swoją naturą i właściwościami”, a także „prawdziwy w sensie moralnym”, „wiarygodny”, „prawdomówny”168. R. Popowski tłumaczy również, że chodzi tu o prawdziwość
w sensie „rzeczywisty, zgodny z prawdą, taki jaki powinien być”169. Zwrot
πιστός pojawia się w Apokalipsie osiem razy. Jego semantyka jest zbliżona
do ἀληθινός. Kryje on pod sobą pojęcia „wierny, godny zaufania, wiarygodny, pewny”170. Połączenie trzech słów jakimi są: μάρτυς, πιστός i ἀληθινός
wskazują na fakt, iż Chrystusowe świadectwo było szczególnie autentyczne171.
Rozpatrywana fraza bliska jest zwrotowi z Ap 1, 5. Tylko w tych dwóch
miejscach Chrystus został nazwany μάρτυς. Hebrajski termin stosowany
na oznaczenie tego słowa w swej semantyce obejmuje zarówno πιστός jak
i ἀληθινός. Połączenie obu słów trafia w istotę terminu amen172.
Największym problemem interpretacyjnym Ap 3, 14 i Ap 1, 5 jest następująca kwestia: W jakim sensie Chrystus jako świadek odnosi się do historycznego Jezusa? Czy chodzi tutaj o Jego wierność w wypełnianiu ziemskiej
posługi i prawdziwość Jego nauki, którą potwierdził przez śmierć krzyżową?
Czy może chodzi o Jezusa uwielbionego, który gwarantuje prawdziwość objawienia przekazanego przez św. Jana173. W obronie pierwszej hipotezy należy
zauważyć, iż w Ewangelii św. Jana znajdują się fragmenty, w których Jezus hi165
166
167
168
169
170
171
172
173

Por. F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 108.
Por. D. E. Aune, Revelation 1–5.
Por. H. Strathmann, μάρτυς, [w:] G. Kittel, TDNT, s. 495.
Por. F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 96.
Popowski, s. 22.
Por. Tamże, s. 496.
Por. A. Jankowski, Dopowiedzenie chrystologii biblijnej, Poznań 1987, s. 123.
Por. D. E. Aune, Revelation 1–5.
Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana. Wstęp — przekład — komentarz (PŚNT XII),
Poznań 1959, s. 162.; D. E. Aune, Revelation 1–5.
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storyczny określony jest terminem μαρτυρέω. Świadczy On wówczas prawdę,
którą otrzymał od Ojca (por. J 3, 32). Ponadto, każda z czterech Ewangelii zawiera fragmenty, które opisują świadectwo jakie Chrystus dał przed Piłatem
odpowiadając pozytywnie na jego pytanie: „Czy Ty jesteś królem żydowskim?”
(por. Mt 27, 11–14; Mk 15, 1–5; Łk 23, 1–5; J 18, 33–38). Mimo to, istnieją ważkie
powody ku temu by twierdzić, że termin μάρτυς odnosi się do Chrystusa
chwalebnego — gwaranta Objawienia Janowego. Po pierwsze, zakładając że
źródłem słowa amen jest Iz 65, 16, Jezus jako świadek jest gramatycznym
dopełnieniem ὁ ἀμήν i funkcjonuje w tym miejscu jako jego wytłumaczenie
i interpretacja w jednym. Po drugie, μάρτυς dotyczy tego samego Chrystusa
Zmartwychwstałego, o którym mowa w epilogu Apokalipsy: „Mówi Ten, który o tym świadczy: „Zaiste, przyjdę niebawem””(por. Ap 22, 20)174.
Termin ἀρχή, który rozpoczyna podaną powyżej frazę, ma następujące
znaczenia:
1. Początek. Zarówno w znaczeniu czasowym jak i godności.
2. Władza, autorytet.
3. Przyczyna175.
R. Popowski dodaje, że początek można rozumieć zarówno w znaczeniu
historycznym jak i absolutnym176.
Zwrot κτίσις — „stworzenie” w swej formie może być rozumiany w znaczeniu czynnym jak i biernym. W omawianym przypadku występuje w znaczeniu czynnym.
Termin ἀρχή, znajduje swą paralelę w Ap 22, 13: „Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec”. Słowo to zestawione jest ze zwrotem „Koniec”
(τέλος), i wspólnie odpowiadają sformułowaniu „Alfa i Omega” 177.
Omawiając całe sformułowanie należy odnieść się do Kol 1, 15, gdzie Chrystus został nazwany „Pierworodnym wobec każdego stworzenia”. Porównując obydwa teksty warto podkreślić, że ἀρχή, jest synonimem Pawłowego
πρωτότοκος. W obu tekstach pojawiają się słowa ἀρχή, i κτίσις lecz w innej
konfiguracji. Podobieństwo obu fragmentów tłumaczy się faktem, iż autorzy
wyrośli w tym samym środowisku liturgicznym178.
Starotestamentalne odwołanie do badanego wersetu kieruje nas do Prz
8, 22–31. Mowa w nim o stworzeniu Mądrości, która towarzyszyła Bogu jesz174
175
176
177
178

Por. D. E. Aune, Revelation 1–5.
Por. tamże.
Popowski, s. 75.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 365–366.
Por. tamże, s. 365–366.
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cze przed zaraniem świata. Już od czasów Justyna Męczennika można spotkać
porównania Chrystusa do Mądrości ze Starego Testamentu. Nie mamy tu
jednak do czynienia z pełną analogią179. Mądrość jest bowiem przedmiotem
Bożego stworzenia. Podczas gdy Chrystus jest początkiem, w którym dzieło
stwórcze ma swoje źródło180.

. . Chrystusowa ocena Kościoła w Laodycei (Ap ,

– )

Tekst
GNT οἶδά σου τὰ ἔργα ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός. ὄφελον ψυχρὸς ἦς ἢ ζεστός.
οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ
στόματός μου. 17 ὅτι λέγεις ὅτι πλούσιός εἰμι καὶ πεπλούτηκα καὶ οὐδὲν χρείαν
ἔχω, καὶ οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος καὶ ἐλεεινὸς καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς
καὶ γυμνός,
BTP Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych
ust. Ty bowiem mówisz: „Jestem bogaty”, i „wzbogaciłem się”, i „niczego mi
nie potrzeba”, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny
i ślepy, i nagi.

Znaczenie terminów
οἶδα, od czasownika εἴδω — wiedzieć coś, wiedzieć o czymś181
ἔργον, ου τό — praca, robota, działanie, czyn, dzieło, interes, praca zarobkowa, wytwór rąk lub umysłu182
ψυχρός, ά, όν — zimny, chłodny, opieszały, bezczynny, pozbawiony żywej
wiary183
οὔτε — również nie, i nie, także nie184
ζεστός, ή, όν — wrzący, gorący, ugotowany185
179 Por. D. Piekarz, Jezus Chrystus — pierworodny, [w:] W. Chrostowski (red.), Duch
i Oblubienica mówią: „Przyjdź!”, Warszawa 2001, s. 330.
180 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 365.
181 Abramowiczówna, t. 2, s. 28–30; Popowski, s. 420; Strong, s. 224–225.
182 Abramowiczówna, t. 2, s. 299; Popowski, s. 231n; Strong, s. 306n.
183 Abramowiczówna, t. 4, s. 672; Popowski, s. 667; Strong, s. 845.
184 Abramowiczówna, t. 3, s. 345; Popowski, s. 449; Strong, s. 566.
185 Abramowiczówna, t. 2, s. 396; Popowski, s. 254; Strong, s. 333.
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ὀφείλω — być dłużnym, być winnym pieniądze, mieć dług za186
οὕτω i οὕτως — w ten sposób, tak oto, tak187
χλιαρός, ά, όν — ciepławy, letni, niezdecydowany188
μέλλω — mieć zaraz coś zrobić, zamierzać, zamyślać, zwlekać, ociągać
się189
ἐμέω — wymiotować, zwracać, wypluwać, wyrzucać190
στόμα, ατος, τό — usta, paszcza, pysk, ostrze miecza191
λέγω — mówić, wypowiadać, twierdzić, utrzymywać, napominać, wołać192
πλούσιος, ία, ιον — bogaty, zamożny, zasobny w środki materialne lub duchowe193
πλουτέω — być bogatym, opływać w dostatki194
οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν — nikt, nic, ani jeden, żaden195
χρεία, ας, ἡ — konieczność, potrzeba, obowiązek, sprawa, niedostatek,
brak, bieda196
ἔχω — mieć, trzymać, posiadać, znajdować się w jakimś stanie, przylgnąć
do197
ταλαίπωρος, ον — cierpiący znoje i udręki, udręczony, nieszczęsny198
ἐλεεινός, ή, όν — być pożałowania godnym, nędznym199
πτωχός, ή όν — przywiedziony do nędzy, żebrający, bezradny, ubogi, nędzny200
τυφλός, ή, όν — ślepy, niewidomy, ociemniały201
γυμνός, ή, όν — nieubrany, nagi, obnażony, odziany tylko w bieliznę202

186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

Abramowiczówna, t. 3, s. 348; Popowski, s. 452; Strong, s. 567.
Abramowiczówna, t. 3, s. 347n; Popowski, s. 451; Strong, s. 566.
Abramowiczówna, t. 4, s. 624; Popowski, s. 655; Strong, s. 832n.
Abramowiczówna, t. 3, s. 102n; Popowski, s. 382n; Strong, s. 494.
Abramowiczówna, t. 2, s. 110; Popowski, s. 193; Strong, s. 256.
Abramowiczówna, t. 4, s. 111; Popowski, s. 565; Strong, s. 719.
Abramowiczówna, t. 3, s. 18; Popowski, s. 359–365; Strong, s. 464.
Abramowiczówna, t. 3, s. 561; Popowski, s. 501; Strong, s. 628.
Abramowiczówna, t. , s. 561; Popowski, s. 501; Strong, s. 628.
Abramowiczówna, t. 3, s. 337; Popowski, s. 446; Strong, s. 563.
Abramowiczówna, t. 4, s. 637n; Popowski, s. 656; Strong, s. 835.
Abramowiczówna, t. 2, s. 391n; Popowski, s. 249–253; Strong, s. 330n.
Abramowiczówna, t. 4, s. 274; Popowski, s. 593; Strong, s. 756.
Abramowiczówna, t. 2, s. 98; Popowski, s. 189n; Strong, s. 250.
Abramowiczówna, t. 3, s. 762; Popowski, s. 539n; Strong, s. 672.
Abramowiczówna, t. 4, s. 378; Popowski, s. 613; Strong, s. 782.
Abramowiczówna, t. 1, s. 485; Popowski, s. 115; Strong, s. 167.
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Egzegeza
Po autoprezentacji, Chrystus przechodzi do osądu wspólnoty w Laodycei.
W ocenie tej, niczym echo, powracają dwa słowa: ψυχρός i ζεστός — „zimny”
i „gorący”. R. Tkacz zauważa, że zestawienie tych dwóch skrajnych terminów
prowokuje adresatów do zadania sobie, kluczowego dla tego wersetu, pytania.
Pytania o znaczenie tego połączenia i odniesienia go do siebie203.
Zasadnicza treść listu rozpoczyna się od stwierdzenia Chrystusa znam,
wiem (oἶδα). Odnosi się ono do wiedzy Chrystusa, dotyczącej Jego Kościoła.
Spójnik ponieważ (ὅτι) jest wstępem do przekazania głównej prawdy o wspólnocie chrześcijańskiej w Laodycei. Znajduje się ona między dwoma skrajnościami. Nie jest ani zimna, ani gorąca204. Terminy ψυχρός i ζεστός wykorzystane zostały do wyrażenia postawy chrześcijan względem Chrystusa.
Oznaczają kolejno: „za mną” i „przeciwko mnie”, bądź „wrogi wobec mnie”
i „przyjazny wobec mnie”. W starotestamentalnej literaturze dydaktycznej
znajdują się obrazy osób, scharakteryzowanych przy pomocy tych zwrotów.
Przedstawione są one przez pryzmat ich umiejętności zapanowania nad samym sobą. Osoba „gorąca” to taka, która traci kontrolę. Natomiast osoba
„zimna” cechuje się powściągliwością. Zupełnie jak w wersecie z Księgi Przysłów: „Człowiek gniewliwy wznieca kłótnie, a cierpliwy spory łagodzi.”(Prz
15, 18)205.
Autor z wyrzutem stwierdza, obyś był gorący (ζεστός). Termin ten jest
przymiotnikiem od słowa gotować, wrzeć (ζέω)206. To natomiast może oznaczać „tryskać”, „kipieć”, „wrzeć”, a także „płonąć” wobec czegoś, „być żarliwym”. W Nowym Testamencie czasownik ten określa działanie Ducha Świętego207. W naganie poczynionej przez Chrystusa zawarta jest aluzja do stanu
zasobów wodnych w trzech miastach doliny Lykosu. Aluzja ta nawiązuje do
stanu pobożności Laodycejczyków. J. Finegan podkreśla, że gorącość — letniość — zimno to gra słów odnosząca się do gorących wód Hierapolis, letnich
wód Laodycei i zimnych wód Kolosów208. Znaczenie terminu ζέω w pismach
Nowego Testamentu potwierdza słuszność odniesienia warunków hydrogeograficznych tego rejonu do duchowego ciepła rozniecanego przez Ducha
Świętego209.
203
204
205
206
207
208
209

Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 367.
Por. tamże, s. 368.
Por. D. E. Aune, Revelation 1–5.
„Gotować się, kipieć, wrzeć”, Abramowiczówna, t. II, Warszawa 1960, s. 397.
Por. A. Oepke, ζέω, ζεστός, [w:] G. Kittel, TDNT, s. 875–876.
Por. J. Finegan, The Archeology of the New Testament, USA 1981, s. 182.
Por. A. Oepke, ζέω, ζεστός, [w:] G. Kittel, TDNT, s. 876.
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Istnieją dwie hipotezy dotyczące właściwego źródła wody, z którego Laodycea czerpała swe zasoby. Pierwsza teoria, jako źródło, podaje położone
na północ od Laodycei miasto Hierapolis210. W I rozdziale, poświęconym
między innymi topografii miasta, zostało jednak zaznaczone, iż pozostałości
akweduktu prowadzą na południowy — zachód w kierunku dwóch gór: Salbakos i Kadmos211. Sympatycy teorii górskich źródeł podkreślają, że droga
jaką woda musiała przebyć wzdłuż rurociągu przyczyniała się do obniżenia
jej temperatury212.
Część egzegetów uważa, że teren Hierapolis i najbliższych okolic wystarcza do właściwego zrozumienia metafory z Ap 3, 15. Hierapolis położone było
na wzniesieniu. Gorąca woda, która spływała w dół zbocza ze źródła, w trakcie swej wędrówki zmieniała swoją temperaturę. Pozostawiała również na
górskim stoku biały osad, gdyż była wysoko nasycona wapniem. Jeden z interpretatorów porównał te białe zbocza do „wizualnej pomocy użytej przez
Zbawiciela”213.
Najczęstszą interpretacją metafory letniości jest odniesienie jej do obojętności, która w terminologii ascetycznej nazwana została oziębłością214.
Letniość Laodycejczyków, określona terminem χλιαρός, porównywana też
bywa z próbą pogodzenia wiary w Chrystusa z koniecznością oddawania czci
boskiej cezarowi215. R. Tkacz podaje nazwiska dwóch komentatorów, którzy
wskazują na problem interpretacyjny terminów ψυχρός i ζεστός. M. J. S. Rudwick i E. M. B. Green, twierdzą iż ocena duchowa postawy Laodycejczyków
nie powinna bazować jednie na metaforze letniej wody. Należy sięgnąć głębiej
i zauważyć właściwości jakimi cechowała się owa woda. W przeciwieństwie
do leczniczych wód Hierapolis i krystalicznie czystych, orzeźwiających wód
Kolosów, woda w Laodycei wywoływała torsje. Moralny sąd, nad chrześcijanami w tym mieście, powinien więc kłaść nacisk na ich zupełną nieprzydatność216. Również Tychoniusz zaznaczał, że fraza „ani zimny, ani gorący”
oznacza, iż coś jest nieużyteczne217.
210
211
212
213
214

Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 369.
Por. E. Jastrzębowska, Miasta Apokalipsy, Warszawa 1999 r., s. 236–238.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 368.
Tamże, s. 369–370.
Por. M. Peter, M. Wolniewicz (red.), Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 1994, s. 627. Przyp. ad. loc.
215 Por. J. Kalinowski, Miasta Kościołów Apokalipsy, Wrocław 2010, s. 98.
216 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 370–371.
217 Por. D. E. Aune, Revelation 1–5.
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Odpowiedzią Chrystusa na duchową kondycję wiernych w Laodycei jest
Jego negatywny stosunek względem tych chrześcijan. Słowo, które odzwierciedla postawę Jezusa to greckie ἐμέω. W dosłownym tłumaczeniu oznacza
ono „wymiotować”218. Jest to hapaks legomenon, dlatego w Piśmie Świętym
termin ten nie posiada żadnych miejsc paralelnych219. Chrystus zatem wprost,
bez ogródek wyraża jak wstrętnymi są dla Niego obojętność i nieużyteczność
chrześcijan. Budzą one w Nim odrazę do tego stopnia, że wywołują odruch
wymiotny220. Czy odrzucenie to należy równać z potępieniem wiecznym?
Metafora jasno wskazuje, że Chrystus mówi o groźbie ostatecznego odtrącenia. Nikt bowiem nie spożywa ponownie tego co zwrócił221. Jedynie „pies
do wymiotów powraca” (por. Prz 26, 11). Zatem wszczepiona w Chrystusa
poprzez chrzest wspólnota w Laodycei jako „letnia” może zostać odrzucona
przez Jego Mistyczne Ciało. W odróżnieniu od tej tezy, S. Chłąd wyraźnie
zaznacza, iż „wyrzucenie z ust” tyczy się stricte doczesności222. Łatwo jest
zauważyć podobieństwo jakie zachodzi między reakcją Jezusa, a reakcją Laodycejczyków wywoływaną letnią wodą, w którą byli zaopatrzeni. W obu
przypadkach budzą się uczucia niezadowolenia i wstrętu223.
Według Vanniego werset 17 otwiera trzyetapową strukturę, wewnątrz listu,
która zamyka się na wersecie 20. W strukturze tej Ap 3, 17–18 ukazuje relację
jaka zachodzi między Chrystusem a Kościołem; Ap 3, 19 skupia uwagę na
osobie nawołującego Chrystusa; natomiast Ap 3, 20 kładzie nacisk na odpowiedź Kościoła na słowo Pana224.
W niniejszej pracy werset 3, 17 został dołączony do wersetów 3, 15–16. Te
trzy wersety stanowią ocenę moralną Kościoła w Laodycei. Natomiast wersety
3, 18–19 stanowią wskazania, jakie autor daje wspólnocie. Wreszcie wersety
3, 20–21 są Chrystusową obietnicą.
Chrześcijanie z Laodycei chlubią się swoim majątkiem przy pomocy greckich terminów: πλούσιός εἰμι, czyli „jestem bogaty”, πεπλούτηκα, tj. „wzbo218 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 372.
219 Por. M. R. Vincent, Word studies in the New Testament. The writings of John, V. 2,
New York 1888, reprint, s. 471.
220 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 372.
221 Por. M. Czajkowski, Ostatnie proroctwo, [w:] J. Frankowski, Wprowadzenie w myśl
i wezwanie ksiąg biblijnych. Ewangelia św. Jana, Listy Powszechne, Apokalipsa, Warszawa 1992, s. 183.
222 Por. S. Chłąd, Chrystus wobec Kościołów (Ap 2–3), „CzST”, 17/18 (1989/1990), s. 10.
223 Por. C. S. Craig, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, Warszawa 2000, s. 599.
224 Por. U. Vanni, L’Apocalisse. Ermeneutica, esegesi, teologia, Bologna 1991, s. 149.
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gaciłem się” i οὐδὲν χρείαν ἔχω, tzn. „niczego mi nie potrzeba”. W celu podkreślenia roli jaką Laodycejczycy nadawali dobrom doczesnym, następuje
tutaj trzykrotne powtórzenie tej samej informacji lecz innymi słowami225.
Pierwsze dwa określenia podane są z naruszeniem następstwa czasowego. Jest
to przykład figury retorycznej o nazwie hysteron-proteron226.
Istnieją dwie hipotezy dotyczące rodzaju bogactwa, jakim cieszyli się mieszkańcy Laodycei. Pierwsza zakłada, że chodzi tutaj o zamożność i znaczenie
jakie miasto zdobyło w czasach rzymskich. Było ono wówczas najbogatszym
miastem frygijskim227. Swój wysoki status społeczny i ekonomiczny zawdzięczali oni prowadzeniu działalności bankierskiej, medycznej, hodowlanej i tekstylnej228. Słowa οὐδὲν χρείαν ἔχω odnoszą się prawdopodobnie do sytuacji
z 60 r., kiedy trzęsienie ziemi zrównało miasto z ziemią. Laodycea była już
wówczas na tyle silna finansowo, że odrzuciła pomoc Rzymu229. E. Ehrlich
podaje inne wytłumaczenie kwestii bogactwa. Twierdzi, iż może tutaj chodzić
o „bogactwo umysłowe, wykształcenie i ogładę wysokiej cywilizacji hellenistycznej”230, o której św. Paweł mówi: „Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony?
Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości
świata?”(1 Kor 20), kontrastując ową mądrość z „głupstwem krzyża”231.
Ap 3, 17 pokazuje ogromną dysproporcję pomiędzy mniemaniem o sobie
wspólnoty w Laodycei, a opinią Chrystusa na jej temat232. Monolog podobny
do tego z Ap 3, 17 znajduje się w Oz 12, 9233: „Powiedział Efraim: „Stałem się
bogaty i zgromadziłem dla siebie majątek” — lecz z jego pracy nic nie pozostanie z powodu grzechów przezeń popełnionych”.
We fragmencie z księgi Ozeasza, tak samo jak w omawianym wersecie
z Apokalipsy, mowa jest o bogactwie doczesnym, które może szkodzić rozwojowi duchowemu i jako takie nie może być zaakceptowane przez Stwórcę.
Po wypowiedzi Efraima, Bóg zapowiada mu, że będzie musiał powrócić do

225 Por. L. Pawlak, Bogactwo a chrześcijaństwo w Liście do Kościoła w Laodycei (Ap 3, 14–
22), „ScripS” 5 (2001), s. 87.
226 Por. D. E. Aune, Revelation 1–5.
227 Por. C. S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, Warszawa 2000, s. 599.
228 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 374.
229 Por. tamże, s. 375.
230 E. Ehrlich, Apokalipsa — Księga Pocieszenia, Poznań 1996, s. 45.
231 Por. Tamże, s. 45.
232 Por. M. Henry, Notes to verses 14–22, Bible Works, (wersja 7.0).
233 Por. D. E. Aune, Revelation 1–5.
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czasów swej wędrówki przez pustynię i ponownie wieść życie koczownicze234.
Oczywiście, sam fakt wzbogacenia nie świadczy od razu o upadku moralnym jednak temu procesowi często towarzyszy „nieuczciwość i gwałt”235.
Podobnie jak Jahwe skarcił Efraima, tak samo Chrystus napomina chrześcijan zaślepionych ziemskim dobrobytem. Jezus kontrastując z wypowiedzią
mieszkańców miasta, wskazuje na ich prawdziwe atrybuty. Mówi o nich, iż są
nieszczęśni, godni litości, biedni, ślepi i nadzy. Ukazanie dwóch, skrajnie różnych zestawów cech w Ap 3, 17, odnosi się prawdopodobnie do tradycji szkół
hellenistycznych. Spisywały one katalogi cnót i wad, które miały pomagać
uczniom w kształtowaniu swego światopoglądu i zachowania. Słowa opisujące
postawę Laodycejczyków („Jestem bogaty”, „wzbogaciłem się” i „niczego mi
nie potrzeba”) świadczą, że mogli oni być pod wpływem szkoły epikurejskiej,
która proponowała „wygodne, dostatnie, spokojne, niezaangażowane społecznie życie”236. W odpowiedzi Chrystus prezentuje Kościołowi w Laodycei
listę wad, która przedstawia właściwy stan duchowy wiernych237.
Patrząc na omawianą wspólnotę przez pryzmat przymiotów jakie nadał jej autor listu, nie trudno dostrzec jej wewnętrzną miernotę. Termin
ὁ ταλαίπωρος wskazuje na stan potrzeby i niewystarczalności238. Słowo
ἐλεεινός podkreśla, iż chrześcijanie ci godni są pożałowania i litości239. Powyższe zwroty są antytezą do określeń użytych w 17a240.
Wyraz πτωχός odnosi się do obdarcia z bogactwa, jakie zaoferować może
tylko Bóg poprzez wszczepienie w Chrystusa241. Ślepota duchowa, która kryje
się pod słowem τυφλός, przeszkadza chrześcijanom w podążaniu za przykazaniami242. Natomiast termin nagość — γυμνός jest emfazą łączącą w sobie
poprzednie dwie cechy, która ponownie kładzie nacisk na pustkę i ubóstwo
duchowe wiernych243. Nagość ta jest bowiem wynikiem biedy i ślepoty244.

234 Por. D. H. Stern, Komentarz żydowski…, dz. cyt., s. 1070.
235 Por. S. Łach, Księgi proroków mniejszych. Ozeasz, Joel, Amos, Abdiasz, Jonasz, Micheasz, (PŚST XII, 1), Poznań 1968, s. 103.
236 Por. J. Klinkowski, Miasta Kościołów Apokalipsy, Wrocław 2010, s. 99.
237 Por. tamże, s. 100.
238 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 376.
239 Por. F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 109.
240 Por. E. Bammel, πτωχός, [w:] Kittel, TDNT, s. 911.
241 Por. L. Pawlak, Bogactwo a chrześcijaństwo…, dz. cyt., s. 87.
242 Por. tamże, s. 87.
243 Por. A. Oepke, γυμνός, [w:] G. Kittel, TDNT, s. 775.
244 Por. C. S. Craig, Komentarz historyczno-kulturowy…, dz. cyt., s. 599.
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. . Wskazania kierowane do Laodycei (Ap ,

– )

Tekst
GNT συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ᾽ ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον ἐκ πυρὸς ἵνα
πλουτήσῃς, καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τῆς
γυμνότητός σου, καὶ κολλ[ο]ύριον ἐγχρῖσαι τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς.
ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ ἐλέγχω καὶ παιδεύω· ζήλευε οὖν καὶ μετανόησον.
BTP Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe
szaty, abyś się oblókł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość, i balsamu do
namaszczenia twych oczu, byś widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę
i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się!

Znaczenie terminów
συμβουλεύω — radzić, doradzać, udzielać rady, zasięgać rady, naradzać
się245
ἀγοράζω — być na rynku, chodzić na rynek, robić interesy na rynku, kupować, sprzedwać246
παρά — od, z, przy, obok, u kogoś247
χρυσίον, ου, τό — złoto, wyroby ze złota: monety, ozdoby, kosztowności248
πυρόω — spalić ogniem, podpalić, zapalić, wypalić, płonąć, uczynić jaśniejącym249
πῦρ, ός, τό — ogień, stos, błyskawica, gorączka250
ἵνα — aby, ażeby, po to, żeby251
πλουτέω — być bogatym, opływać w dostatki252
ἱμάτιον, ου, τό — ubranie, szata, płaszcz, tunika253
λευκός, ή, όν — jasny, lśniący, jaśniejący, biały254

245
246
247
248
249
250
251
252
253
254

Abramowiczówna, t. 4, s. 157; Popowski, s. 575; Strong, s. 729.
Abramowiczówna, t. 1, s. 15; Popowski, s. 7; Strong, s. 10.
Abramowiczówna, t. 3, s. 388–390; Popowski, s. 459–461; Strong, s. 578.
Abramowiczówna, t. 4, s. 647; Popowski, s. 661; Strong, s. 838.
Abramowiczówna, t. 3, s. 772; Popowski, s. 541; Strong, s. 674.
Abramowiczówna, t. 3, s. 767; Popowski, s. 540; Strong, s. 673.
Abramowiczówna, t. 2, s. 502; Popowski, s. 298; Strong, s. 375.
Abramowiczówna, t. 3, s. 561; Popowski, s. 501; Strong, s. 628.
Abramowiczówna, t. 2, s. 501; Popowski, s. 297; Strong, s. 375.
Abramowiczówna, t. 3, s. 27; Popowski, s. 366; Strong, s. 467.
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περιβάλλω — zarzucić wokół, nałożyć wokół, oblegać miasto, otaczać, włożyć coś na kogoś, ubrać się255
φανερόω — uczynić jawnym, ujawnić rzeczy zakryte, uczynić widocznym,
ukazać się, pojawić się, stać się jawnym256
αἰσχύνη, ης, ἡ — zakłopotanie kogoś, poczucie wstydu, sromota, hańba,
wstyd257
γυμνότης, ητος, ἡ — nagość ciała258
κολλούριον, ου, τό — maść do oczu, balsam, czopek maciczny259
ἐγχρίω — wetrzeć, zabrudzić, pomazać, namaszczać, nasmarować, zadrasnąć260
ὀφθαλμός, οῦ, ὁ — oko, wzrok, oko umysłu, zdolności poznawcze261
βλέπω — widzieć, dostrzegać, patrzeć, spoglądać, doglądać, posiadać
wzrok, odkrywać, mieć zrozumienie262
ὅσος, η, ον — tak wielki jak, tak daleki jak, jak wiele, jak dużo, ktokolwiek263
φιλέω — kochać w sensie przyjaźni oraz wielkiego zaangażowania emocjonalnego, aprobować, lubić, okazywać przejawy miłości, całować, lubić
coś robić264
ἐλέγχω — uznawać za winnego, dowodzić błędu, odpierać argumenty, obnażyć, krytykować, strofować, karcić, karać265
παιδεύω — wychowywać, szkolić, trenować, być pouczanym, uczyć się, karać, poprawiać266
ζηλεύω — być gorliwym, być żarliwym267
μετανοέω — zastanowić się po fakcie, zmienić myślenie, opamiętać się,
nawrócić się268
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268

Abramowiczówna, t. 3, s. 482n; Popowski, s. 485; Strong, s. 607.
Abramowiczówna, t. 4, s. 493; Popowski, s. 635; Strong, s. 804.
Abramowiczówna, t. 1, s. 58; Popowski, s. 15; Strong, s. 24.
Abramowiczówna, t. 1, s. 485; Popowski, s. 115; Strong, s. 167.
Abramowiczówna, t. 2, s. 688; Popowski, s. 343; Strong, s. 440.
Abramowiczówna, t. 2, s. 21; Popowski, s. 154; Strong, s. 221.
Abramowiczówna, t. 3, s. 349; Popowski, s. 452; Strong, s. 567.
Abramowiczówna, t. 1, s. 428; Popowski, s. 98; Strong, s. 144n.
Abramowiczówna, t. 3, s. 327n; Popowski, s. 441; Strong, s. 561.
Abramowiczówna, t. 4, s. 518; Popowski, s. 639n; Strong, s. 810n.
Abramowiczówna, t. 2, s. 98; Popowski, s. 189n; Strong, s. 250.
Abramowiczówna, t. 3, s. 363; Popowski, s. 456; Strong, s. 573.
Popowski, s. 255.
Abramowiczówna, t. 3, s. 124; Popowski, s. 391; Strong, s. 500n.
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Egzegeza
Pomiędzy wersetami 17 i 18 zachodzi związek przyczynowo-skutkowy oparty
na słowach: „ty bowiem mówisz” dlatego „radzę ci”269. Do zalecenia zawartego w wersecie 18 prowadziły trzy ostatnie wyrazy z poprzedniego wersetu:
biedny, ślepy, nagi270. Ap 3, 18 zawiera, skierowaną bezpośrednio przez Chrystusa, radę podaną w trzech częściach. Każda z nich wskazuje na zakup określonych produktów mających przynieść kupującemu jakieś dobro271. Kupno
to ma sens metaforyczny i wskazuje na „odnowienie życia religijnego zgodnie
z wymaganiami Chrystusa”272. Słowa radzę ci (συμβουλεύω σοι) świadczą
o znakomitej pedagogii Chrystusa. Jako Władca stworzenia mógłby On swobodnie wydać rozkaz, nie robi jednak tego znając duchową kondycję adresatów273. Podaje On jedynie wskazówkę, podsuwa myśl do refleksji, w pełni
szanując wolną wolę człowieka274. Pomimo to, w wypowiedzi Jezusa widoczna jest wyraźna ironia. Obdziera On złudne przekonania Laodycejczyków
o samych sobie. Przekonanie o bogactwie zburzone zostaje zaleceniem kupna
„złota w ogniu oczyszczonego”275. Terminologia kupiecka nie została tutaj
zastosowana bez powodu. Jest to odwołanie do aktywności handlowej prowadzonej w mieście. Dzięki takiemu zabiegowi przekaz nadawcy był zapewne
bardziej czytelny dla pierwotnych odbiorców276. Wierni powinni zabiegać
o dobra duchowe z taką samą gorliwością z jaką zajmują się kupiectwem na
ziemi. Powinni oni również zauważyć, że to w Chrystusie znajduje się źródło
mogące zaspokoić ich prawdziwe potrzeby277. Apel o kupno ze strony Chrystusa nie wyklucza darmowości Jego darów, można go bowiem odnieść do
Iz 55, 1, gdzie jest napisane: „Kupujcie i spożywajcie, „dalejże, kupujcie” bez
pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko!”278. Ponadto konieczność zakupu
zakłada pewien wysiłek i koszt ze strony kupującego279. A wszelki wysiłek,
z pewnością może przyczynić się do rozwoju duchowego.
269
270
271
272
273
274
275
276
277

Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 373.
Por. E. Bammel, πτωχός, [w:] Kittel, TDNT, s. 911.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 378.
F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 109–110.
Por. D. H. Stern, Komentarz żydowski…, dz. cyt., s. 1070.
Por. L. Pawlak, Bogactwo a chrześcijaństwo…, dz. cyt., s. 87–88.
Por. A. Mień, Apokalipsa. Komentarz, Kraków 2000, s. 41.
Por. J. Klinkowski, Miasta Kościołów Apokalipsy, Wrocław 2010, s. 100.
Por. M. Czajkowski, Ostatnie proroctwo, [w:] J. Frankowski, Wprowadzenie w myśl
i wezwanie ksiąg biblijnych. Ewangelia św. Jana, Listy Powszechne, Apokalipsa, Warszawa 1992, s. 182.
278 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 379.
279 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., s. 163.
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Pierwszym z poleconych do zakupu obiektów jest „złoto w ogniu oczyszczone”. Złoto było kruszcem, w który Laodycea obfitowała280. Nie chodzi tutaj
jednak o wartość doczesną. Czym zatem jest owo „złoto wypalone w ogniu”?
Złoto (gr. χρυσίον) z Ap 3, 18 w samej Apokalipsie posiada cztery miejsca
paralelne. Dwukrotnie dotyczy Babilonii, ma zatem negatywny wydźwięk,
gdyż odnosi się do zbytku i konsumpcji (por. Ap 17, 4 i 18, 6). Natomiast w Ap
21, 18 i 21 tyczy się Nowego Jeruzalem i oznacza partycypację w życiu Bożym.
Wydźwięk 18 wersetu jest więc następujący: Chrystus zachęca wiernych aby
przeszli ze stanu nieczystej Babilonii do stanu uświęconego, Nowego Jeruzalem. Ma się to dokonać poprzez nabycie od Niego najcenniejszego z metali.
W samej Apokalipsie Jezus został odniesiony do ognia w słowach: „Głowa
Jego i włosy — białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy Jego jak płomień ognia.
Stopy Jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos Jego jak głos wielu wód” (Ap 1, 14–15).
R. Tkacz zauważa, że powyższe wersety świadczą o personifikacji złota
w Chrystusie oraz eksponują Jego bogactwo, którym chce się podzielić z Kościołem, by ten już nigdy nie pozostawał letni. Celem, zalecanego w tym przypadku zakupu, jest bowiem prawdziwe wzbogacenie Kościoła, które usunie
jego niewystarczalność i nieużyteczność281.
Kolejną propozycją Chrystusa są „białe szaty” (gr. ἱμάτια λευκά). Jest to
aluzja do hodowanych w dolinie Lykosu owiec, dających kruczoczarną wełnę będącą głównym materiałem włókienniczym na tamtym terenie. Termin
„szata” ma pozytywny wydźwięk w ostatniej księdze Pisma Świętego. Osoba
przyobleczona w szaty symbolizuje kogoś, kto ma zostać zachowany, uchroniony. Szaty, o których mowa w tym wersecie, dookreślone są przymiotnikiem
„białe”. Tego typu odzienie pojawia się w liście do Kościoła w Sardes, poprzedzającym list do Laodycei: „Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat
nie splamiły; będą chodzić ze Mną w bieli, bo są godni.” (Ap 3, 4). Wynika
stąd wyraźnie, że noszenie takiego stroju zakłada określoną postawę moralną,
która czyni nas godnymi w oczach Pana282.
Symbolika koloru białego nie jest obca Apokalipsie. Termin jasny, lśniący
(λευκός) pojawia się w tej księdze 15 razy, natomiast 24 razy w całym Nowym
Testamencie. Główną symboliką bieli jest udział w zmartwychwstaniu Pana.
Odniesienie tego koloru do boskiej rzeczywistości, przede wszystkim zaś do
wydarzenia zmartwychwstania, potwierdzają miejsca paralelne. Między in280 Por. L. Pawlak, Bogactwo a chrześcijaństwo…, dz. cyt., s. 88.
281 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 379–380.
282 Por. Tamże, s. 380–382.
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nymi Mt 28, 3; Mk 16, 5; J 20, 12, gdzie mowa jest o przywdzianych w biel aniołach, stojących przy pustym grobie283. Założenie białych szat może równać się
nawróceniu, jak na przykład w Ga 3, 27: „Bo wy wszyscy, którzy zostaliście
ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa”284.
Haniebna nagość, do której zakrycia należy nabyć białą szatę, może być
odwołaniem do poczucia wstydu jakie dotknęło pierwszych ludzi po dopuszczeniu się nieprawości względem Boga — „A wtedy otworzyły się im obojgu
oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski” (Rdz 3, 7). Stary Testament wspomina również o otrzymaniu białych szat
przez sprawiedliwych (por. Iz 61, 10), czego paralele łatwo jest znaleźć w Apokalipsie, między innymi Ap 6, 11; 7, 9; 19, 8; 19, 14285. Proces oczyszczenia szat
następuje dzięki wypłukaniu we krwi Baranka (por. Ap 7, 14)286.
Na samym końcu Jezus zaprasza do zakupu „balsamu do namaszczenia
oczu”. Po raz kolejny autor umiejętnie nawiązuje do realiów w jakich żyją odbiorcy. W tekście następuje bowiem wyraźne odniesienie do szkoły medycznej znajdującej się na terenie miasta, która słynęła z produkcji skutecznego
medykamentu przeciw chorobom oczu287.
Różnie tłumaczy się symbolikę terminu κολλούριον (z gr. maść do oczu,
balsam). W interpretacjach z jednej strony podkreśla się konieczność określonej postawy dotkniętego chorobą, z drugiej strony kładzie się naciska na
działanie samego Boga. Według U. Vanniego mamy tu do czynienia z symboliką antropologiczną. Chrześcijanie z Laodycei nie byli w stanie dostrzec
w swym życiu Chrystusa. A to właśnie On jest „światłem świata” (por. J 8, 12
i Ap 1, 16), wartym adoracji288. Dzięki zbliżeniu się do Jezusa Laodycejczycy mogą dostąpić uzdrowienia. Chrystus posiada moc uleczania nie tylko
w wymiarze fizycznym ale i duchowym. Warunkiem odzyskania zdrowia
jest uznanie faktu swej choroby przez cierpiącego289.
Proces nałożenia lekarstwa na oczy budzi skojarzenia z namaszczeniem,
które symbolizuje działanie Ducha Świętego290, prowadzące do odpuszczenia
283 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 380–381.
284 Por. H. Langkammer, Apokalipsa św. Jana. Realia archeologiczno-historyczne w wizjach i symbolice, Wrocław 2010, s. 24.
285 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 382.
286 Por. L. Pawlak, Bogactwo a chrześcijaństwo…, dz. cyt., s. 88.
287 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 383.
288 Por. Tamże, s. 384.
289 Por. D. H. Stern, Komentarz żydowski…, dz. cyt., s. 1070.
290 Por. L. Pawlak, Bogactwo a chrześcijaństwo…, dz. cyt., s. 88.
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grzechów291. Zatem działanie lekarstwa zostało odniesione do łaski Bożej,
która pozwala dostrzec i wprowadzić w życie Dobrą Nowinę292; która obdarza
człowieka darem, jakim są „światłe oczy serca”, pozwalające dostrzegać aspekt
religijny życia (por. Ef 1, 17–18)293.
Gramatyka powyższego zdania kładzie nacisk na zaimek „ja”, który odnosi się do Chrystusa294. Przyjrzyjmy się zatem z bliższa postawie Jezusa, na
jaką wskazuje werset 19. Pismo Święte posiada trzy wyraźne paralele do tego
fragmentu: Prz 3, 11–12; 1Kor 11, 32; Hbr 12, 6295.
Pierwsze to starotestamentalne odniesienie do Księgi Przysłów: „Upomnieniem Pańskim nie gardź, mój synu, nie odrzucaj ze wstrętem strofowań.
Bowiem karci Pan, kogo miłuje, jak ojciec syna, którego lubi” (Prz 3, 11–12).
Ap 3, 19 jest jednym z miejsc, w których Chrystus Zmartwychwstały cytuje starotestamentalny tekst — jasno mówiący o Bogu — odnosząc tę wypowiedź do siebie samego. Prz 3, 11–12 wyraźnie wskazuje na słuszną intencję
wymierzonych sankcji. Słowna chłosta skierowana do Kościoła zagrożonego
duchowo, jest bowiem niczym innym jak dowodem na miłość Boga względem
skarconych. Dopełnieniem świadectwa o tej miłości pojawia się w kolejnym
wersecie listu, mówiącym o wspólnej uczcie Pana ze swymi uczniami. Również (1 Kor 11, 32) tłumaczy podłoże Bożego postępowania: „Lecz gdy jesteśmy
sądzeni przez Pana, upomnienie otrzymujemy, abyśmy nie byli potępieni ze
światem”296.
Kolejna paralela z Hbr 12, 6: „Bo kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze
zaś każdego, którego za syna przyjmuje” sugeruje, iż φιλέω Boga w wersecie
19 jest metaforą stanowczej i rygorystycznej miłości ojcowskiej. Objawia się
ona poprzez karcenie zbłąkanego dziecka, czego celem jest skrucha i poprawa
postępowania podopiecznego297. Taka interpretacja znajduje swe wyjaśnienie
w kontekście czasowników: ἐλέγχω (upominać) i παιδεύω (wychowywać),
które określają zachowanie rodzica względem dziecka298. Termin ἐλέγχω
w swym znaczeniu odnosi się do kształtowania wnętrza człowieka299. Ob291
292
293
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299

Por. A. Mień, Apokalipsa. Komentarz, Kraków 2000, s. 24.
Por. J. Klinkowski, Miasta kościołów Apokalipsy, Wrocław 2010, s. 101.
Por. F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 110.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 387.
Por. M. Peter, M. Wolniewicz (red.), Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 1994, s. 626. Przyp. ad. loc.
Por. G. Stahlin, φιλέω, [w:] G. Kittel, TDNT, s. 137.
Por. Tamże, s. 137 — 138.
Por. L. Pawlak, Bogactwo a chrześcijaństwo…, dz. cyt., s. 89.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 388.

366

jawia nam prawdę o tym, „że duch ludzki wykuwa się pośród przeciwności
losu”300. Czasownik παιδεύω stosowany jest do określenia szeroko rozumianej edukacji. Jednak podobnie jak ἐλέγχω zakłada doświadczenie, wysiłek
i cierpienie301. Chrześcijanie w Laodycei mogli odczuwać wobec tych słów
swego rodzaju niechęć. Jest bowiem możliwe, iż byli oni pod wpływem szkoły
epikurejskiej, która zalecała swym uczniom stronić od cierpień i udręki302.
Ap 3, 19 być również skonfrontowana z tekstem z J 15, 14. Jest tam napisane: „Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję”.
Takie zestawienie wskazuje, że pouczenie Chrystusa jest pouczeniem przyjaciela303.
Celem ojcowskiego, bądź przyjacielskiego upomnienia Chrystusa jest nawrócenie wspólnoty i rozpalenie w niej pierwotnej gorliwości. Wyraża to sformułowanie „bądź więc gorliwy i nawróć się” (ζήλευε οὖν καὶ μετανόησον).
Słowo ζηλεύω jest bliskie w znaczeniu czasownikowi ζηλόω. Ten drugi oznacza natomiast namiętną, wrażliwą, zdolną nawet do zazdrości miłość. Takiego
uczucia Chrystus oczekuje w odpowiedzi na słowo skierowane do wiernych.
Tylko taka miłość doprowadzi uczniów do nawrócenia. Czasownik nawracać
się (μετανοέω) użyty w formie imperatywu aorystu, zakłada ciągłą pracę nad
swoim postępowaniem a nie jednorazowy akt. Proces ten winien być konsekwentny i trwający całe życie. Proces nawrócenia musi znajdować fundament
w żarliwym uczuciu304.

. . Obietnice Chrystusa (Ap ,

– )

Tekst
GNT Ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ
ἀνοίξῃ τὴν θύραν, [καὶ] εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ᾽ αὐτοῦ
καὶ αὐτὸς μετ᾽ ἐμοῦ. Ὁ νικῶν δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου,
ὡς κἀγὼ ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ.
BTP Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę
do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną
na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.
300
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Por. A. Mień, Apokalipsa. Komentarz, Kraków 2000, s. 41.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 388.
Por. J. Klinkowski, Miasta Kościołów Apokalipsy, Wrocław 2010, s. 101.
Por. G. Bertram, παιδεύω, [w:] G. Kittel, TDNT, s. 623.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 388–389.
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Znaczenie terminów
ἰδου — oto, spójrz, zobacz305
ἵστημι albo ἱσφτάνω — umieścić, ustawić, postawić, stać, trwać306
θύρα, ας, ἡ — drzwi, przedsionek, wejście, wrota, brama307
κρούω — pukać do drzwi, kołatać, uderzać, tupać308
ἐάν — jeśli, gdyby309
ἀκούω — słyszeć, usłyszeć, posłyszeć, wysłuchiwać, przesłuchiwać, poznawać310
φωνή, ῆς, ἡ — dźwięk, głos, mowa, krzyk, wrzask, wołanie311
ἀνοίγω — otwierać: drzwi, bramę, usta itp.312
εἰσέρχομαι — przychodzić, wychodzić, wchodzić, wkraczać313
δειπνέω — spożywać wieczerzę, wieczerzać314
νικάω — zdobyć, podbić, być zwycięzcą, odnieść zwycięstwo, wyjść zwycięsko315
δίδωμι — dawać, podarować, przekazać, zezwalać316
καθίζω — usiąść, siedzieć, posadzić, przebywać, zamieszkać317
θρόνος, ου, ὁ — tron, siedzenie, krzesło, stołek, siedziba wyroczni318
πατήρ, πατρός, ὁ — ojciec, przodek, protoplasta, Ojciec (o Bogu)319

Egzegeza
W kontekście wersetu 20, słowa „bądź gorliwy i nawróć się” z poprzedniego
wersu nabierają znaczenia warunku. Zanim bowiem dojdzie do wieczerzy,
w sercach chrześcijan musi dokonać się duchowa przemiana320. Tylko wtedy
305
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319
320

Abramowiczówna, t. 2, s. 489; Popowski, s. 288; Strong, s. 368.
Popowski, s. 301; Strong, s. 380.
Abramowiczówna, t. 2, s. 478; Popowski, s. 284; Strong, s. 363.
Abramowiczówna, t. 2, s. 720; Popowski, s. 349; Strong, s. 451.
Abramowiczówna, t. , s. ; Popowski, s. ; Strong, s. 216.
Abramowiczówna, t. 1, s. 72; Popowski, s. 18n; Strong, s. 30.
Abramowiczówna, t. 4, s. 579; Popowski, s. 647; Strong, s. 822.
Abramowiczówna, t. 1, s. 193; Popowski, s. 46; Strong, s. 67.
Abramowiczówna, t. 2, s. 44; Popowski, s. 174n; Strong, s. 231.
Abramowiczówna, t. 1, s. 501n; Popowski, s. 120; Strong, s. 173.
Abramowiczówna, t. 3, s. 209; Popowski, s. 410; Strong, s. 528.
Abramowiczówna, t. 1, s. 567n; Popowski, s. 135n; Strong, s. 197.
Abramowiczówna, t. 2, s. 529n; Popowski, s. 307; Strong, s. 389.
Abramowiczówna, t. 2, s. 472; Popowski, s. 283; Strong, s. 361.
Abramowiczówna, t. 3, s. 455; Popowski, s. 474–478; Strong, s. 597n.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, s. 389.
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człowiek będzie w stanie „posłyszeć” głos Chrystusa. Stan, w którym wierni
gotowi będą do uczty z Panem osiąga się poprzez wypełnianie przykazań,
czujność i skupienie321.
Termin ἰδου. jest partykułą wstępną, której pierwotne znaczenie jest równoznaczne ze słowem: „spójrz”. Jej zadaniem jest zwrócenie uwagi słuchaczy
na zaistniałą sytuację322. Równocześnie kładzie ona nacisk na Kościół, do
którego skierowane są słowa Pana323. Czasownik ἵστημι — stać, występuje
również w formie ἕστηκα. Wskazuje ona na nieprzerwane trwanie tej czynności. Czasownik κρούω użyty został w czasie teraźniejszym, co podkreśla bezustanność pukania324. Obraz Chrystusa kołatającego do drzwi znajduje odzwierciedlenie w codziennych realiach mieszkańców Laodycei. Przez miasto
przebiegały bowiem główne szlaki handlowe tamtego okresu. Od hałaśliwego
traktu Laodycea odgrodzona była bramami. Z pewnością często zdarzało się,
że podróżni pukali do bram miasta prosząc o schronienie lub posiłek325. Możliwym jest również, że chrześcijanie odmówili gościny samemu św. Janowi,
odtrącając tym samym jego naukę, gdy podróżował on przez Azję Mniejszą326.
Początek wersetu 20, zawierający metaforę Jezusa pukającego do drzwi
tłumaczy się:
1. Jako aluzję do Pnp 5, 2:
„Ja śpię, lecz serce me czuwa:
Cicho! Oto miły mój puka!
„Otwórz mi, siostro moja, przyjaciółko moja,
gołąbko moja, ty moja nieskalana,
bo pełna rosy ma głowa
i kędziory me — kropli nocy”.”
2. Jako Janową adaptację słów Jezusa, pochodzących z tradycji synoptycznej. Szczególnie zaś, przypowieści o odźwiernym, którą znamy
w dwóch wersjach: (Mk 13, 33–37) i (Łk 12, 35–40). Dla przybliżenia
problemu przytoczę wersję Łukaszową: „Niech będą przepasane biodra
wasze i zapalone pochodnie! A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz
otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan
321
322
323
324
325
326

Por. F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 110.
Por. L. Pawlak, Bogactwo a chrześcijaństwo…, dz. cyt., s. 89.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 389.
Por. Tamże, s. 390.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 396.
Por. A. Y. Collins, Apokalipsa św. Jana, [w:] E. R. Brown, J. A. Fitzmeyer, R. E. Murphy, Katolicki komentarz biblijny, Warszawa 2001, s. 1553.
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zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał.
Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak
zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu.
Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn
Człowieczy przyjdzie.”
Forma, z jaką spotykamy się w Ap 3, 20 nie jest narracją i jeśli bazuje ona
na przypowieściach Jezusa musiała zostać gruntownie przerobiona. W omawianym wersecie słowa padają w pierwszej osobie. Motyw pukania i otwierania obecne są w Łk 12, 36, natomiast motyw wspólnego posiłku w Łk 12, 37.
Należy zauważyć, że powracający w paraboli Pan nie tyle spożywa posiłek ze
swoimi sługami, co podaje im do stołu. Przedstawiony jest tutaj poruszający
obraz — Bóg, który prosi swoich wyznawców o przyjęcie do domu. Ważną
obserwacją jest również ta, iż w wersji Łukaszowej mowa jest o liczbie mnogiej
sług. Podczas gdy Ap 3, 20 wspomina o jednostce, która miałaby usłyszeć głos
Jezusa i otworzyć drzwi. Markowa wersja przypowieści zaznacza jednak, iż
funkcja odźwiernego została przypisana jednemu tylko słudze. Pozostałym
zostały wyznaczone inne obowiązki327. Pomimo jednak od tego czy treści te
odnoszą się do jednej czy do większej ilości osób, najważniejszym pozostaje
wciąż fakt, że odźwierny/odźwierni nie znają dnia powrotu Pana, zobowiązani są do czuwania i czuwanie to zapewni im szczęście328.
Obie przypowieści posiadają trzy wspólne cechy, których brakuje w Ap 3, 20:
1. Główny bohater jest właścicielem domu.
2. Powraca on do swego własnego domu.
3. Słudzy, bądź jeden odźwierny, mają za zadnie czuwać i oczekiwać
na niespodziewany powrót Pana.
Fakt, iż motywy te zostały z góry założone w Ap 3, 20, jest jedynie domysłem.
Egzegeci wykazują wieloznaczność symboliki tego fragmentu. Wielu
komentatorów wskazuje na jego przesłanie w aspekcie eschatologicznym.
Istnieją jednak też takie interpretacje, które łączą Ap 3, 20 z wersetem 19b,
nawiązując w ten sposób do obecnego przychodzenia Chrystusa, mającego
na celu wezwanie ludzi do przemiany i nawrócenia serc329. Nie chodzi tutaj
327 Por. D. E. Aune, Revelation 1–5.
328 Por. E. Dąbrowski, F. Gryglewicz, Ewangelia wg św. Łukasza. Wstęp — przekład — komentarz (PŚNT III, 3), Poznań–Warszawa 1974, s. 242.
329 Por. D. E. Aune, Revelation 1–5.
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o stworzenie nowej relacji z Bogiem, jak na przykład w przypadku neofity.
Jest to raczej symbol służący do opisania wierzącego, który odczuwa skruchę
i pragnie odnowić swoją relację z Chrystusem330.
Wątek wspólnej wieczerzy może być rozumiany na kilka sposobów:
1. Jako aluzja do eschatologicznej, mesjańskiej uczty.
Interpretacja ta bazuje głównie na przekonaniu, iż Ap 3, 20 jest zmodyfikowaną wersją paraboli o odźwiernym z Łk 12, 35–38. Zakłada ona
także, że odbiorcom bliska była tradycja przypowieści i zrozumieją oni
aluzję do paraboli mówiącej o paruzji. Behm podkreśla, że mowa tutaj
o powtórnym przyjściu Pana i zjednoczeniu z nim w czasach ostatecznych.
2. Jako metafora bliskiej relacji.
3. Jako odwołanie się do Wieczerzy Pańskiej331.
Drzwi, do których puka Zmartwychwstały są prawdopodobnie drzwiami
wyznawców Jezusa. Domy chrześcijan stosowane były jako miejsce gromadzenia się w celu sprawowania kultu. Ap 3, 20 wskazuje jednak, że Bóg kieruje
swoją propozycję do indywidualnego chrześcijanina, nie zaś do wspólnoty.
Dlatego wieczerza, o której tutaj mowa, może być rozumiana zarówno jako
Wieczerza Pańska, jak i uczta dzielona jedynie między Bogiem i konkretnym wyznawcą. Nasuwa się tutaj na myśl także zwiastun zamieszkania Boga
w ludzkiej duszy z J 14, 23: „W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: „Jeśli Mnie
kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać”332.
Wspólny posiłek, o którym mowa zarówno w Ewangeliach synoptycznych
jak i w wersecie Ap 3, 20 można rozumieć na różne sposoby. W kontekście
chrześcijaństwa automatycznie nasuwa się, aby ucztę ową skojarzyć z Wieczerzą Pańską, podczas której obecny jest Zmartwychwstały Chrystus333. Istnieją jednak dwa inne konteksty, w których rozpatrywać można wspomnianą
ucztę. Oba one wywodzą się z religii grecko-rzymskich, którym nieobca była
tradycja sakralnych posiłków.
Pierwszy z nich odnosi się do, potwierdzonych jedenastoma papirusami,
zaproszeń na κλίνη boga Sarapisa. Termin ἡ κλίνη dosłownie oznacza kanapę. Mowa tu jednak ściślej o uczcie, którą spożywa się w pozycji półleżącej.
330 Por. R. A. Lowery, Revelation’s Rhapsody, USA 1948, s. 108.
331 Por. D. E. Aune, Revelation 1–5. J. Behm, δειπνέω, [w:] G. Kittel, TDNT, s. 34.
332 Por. M. Peter, M. Wolniewicz, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań
1994, s. 628. Przyp. ad. loc
333 Por. L. Pawlak, Bogactwo a chrześcijaństwo…, dz. cyt., s. 89.

List do Kościoła w Laodycei (Ap 3, 14–22)

371

Zaproszenia te oferowały ucztę z bogiem Sarapisem. Niemal każde z nich
skierowane było do konkretnego gospodarza. Treść jednej z inwitacji brzmi
mniej więcej tak: „Bóg wzywa Cię jutro na ucztę, która odbędzie się w Thoereion, jutro od godziny dziewiątej”. Tekst ten wyraźnie wskazuje, iż bóstwo będzie obecne na uczcie. Wykopaliska pokazały, że pomieszczenia sanktuariów,
przeznaczane na takie okazje mogły pomieścić od siedmiu do dziesięciu osób.
Istniała jeszcze jedna forma zaproszenia. Łączyła się ona z kultem Zeusa
Panamarosa, poświadczonym pomiędzy II, a IV wiekiem. Bóg ten przedstawiany był jako gospodarz posiłku.
Drugim rodzajem posiłku ofiarnego była uczta przygotowywana przez
magów w celu zjednania sobie bożej opieki. Bóstwo opiekuńcze spełniało
funkcję dożywotniego towarzysza i sługi maga. Zapewniało mu ono liczne
usługi, między innymi uwalnianie z więzienia, niszczenie, niesienie śmierci,
czynienie niewidzialnym i w końcu zapewnianie obecności kobiet. Kolejną
istotną funkcją bóstwa była jego rola prorocza. Osoba będąca w łączności
z bożkiem, mogła być dla innych medium objawiającym przyszłość. Mogła
ona również sama korzystać z przepowiedni. Grecy określali bóstwo opiekuńcze zamiennie trzema terminami: δαίμων, θεός, ἄγγελος. Czynności mające
na celu zjednanie osobistego bóstwa opiekuńczego składały się z następujących elementów:
1. Wymagane przygotowania wstępne, tj. oczyszczenie, na przykład abstynencja od aktów seksualnych.
2. Rytuał ofiary.
3. Wypowiadana inwokacja lub epikleza.
4. Wstąpienie bóstwa.
5. Przywitanie bóstwa.
6. Adept pyta bóstwo o jego imię. Wiedza ta jest konieczna do późniejszej
współpracy.
7. Adept układa się w pozycji półleżącej i spożywa z bóstwem posiłek.
8. Bóstwo odpowiada na pytania adepta.
9. Bóstwo (lub adept) zostaje odprawione.
Od tego momentu, bóstwo mogło być w każdej chwili z łatwością przywołane aby służyć pomocą. Sama uczta pełniła więc funkcję nawiązania
trwałej więzi między bóstwem, a wyznawcą, poprzez dzielenie się posiłkiem.
Czasownik użyty na określenie wstąpienia boga brzmi εἰσέρχομαι. W swym
znaczeniu nawiązuje on do tradycji grecko-rzymskiej. Ważnym elementem
uroczystości był stół. Jego zastosowanie było takie samo jak rola tronu. Tron
natomiast był miejscem, na którym dokonywało się objawienie bóstwa.
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Podsumowując analizowany fragment, nie należy zamykać się do jakiejś
konkretnej wykładni. Ważnym jest aby dostrzec wielość tradycji, do jakich
odwoływał się św. Jan pisząc Apokalipsę. Widoczne są tutaj bowiem zarówno
konotacje, żydowskie, chrześcijańskie, jak i grecko-rzymskie. Żadna z interpretacji się nie wyklucza. Każda natomiast, odkrywa inne, możliwe rozumienie tekstu334.
W kontekście pozostałych sześciu obietnic czynionych przez Chrystusa
Kościołom, ta która została skierowana do Kościoła w Laodycei nieco się
różni. Zastosowano w niej dwukrotnie czasownik νικάω — zwyciężać. W 21a,
w formie imiesłowu, odnosi się on do człowieka, który wytrwał w zaleceniach
Pana. Natomiast w 21b, w formie aorystu, określa Chrystusa335. Uczyniona
została zatem wyraźna analogia pomiędzy triumfem Chrystusa a triumfem
chrześcijanina336.
Obraz Chrystusa zasiadającego na tronie ma korzenie w mesjańskim Psalmie 110 (109). Zapowiada on, iż Chrystus Zmartwychwstały zajmie zaszczytne
miejsce po prawicy Boga Ojca337. Ap 3, 21 łączy się z poprzednim wersetem,
uzupełniając go o wyraźny pierwiastek eschatologiczny. Połączenie idei zawartych w obu wersetach znajduje wyraz w słowach z Ewangelii św. Łukasza:
„Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec:
abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela” (Łk 22, 29–30). Rysuje się
tutaj obraz eschatologicznej uczty, której dostępują zasiadający na tronach338.
Koncepcja zasiadania wraz z Bogiem na Jego tronie znajduje wydźwięk
też w innych miejscach Pisma Świętego. Stary Testament w 2 Krn 9, 8 wspomina o Salomonie, który jako król zasiada na tronie Bożym. Kolejnym miejscem
paralelnym jest Kol 3, 1–2, gdzie św. Paweł namawia do dążenia ku Chrystusowi zasiadającemu po Bożej prawicy. Wraz z obietnicą daną w pierwszym
liście — do Kościoła w Efezie: „Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia,
które jest w raju Boga”, obietnica z listu siódmego stanowią klamrę obejmującą początek i koniec historii zbawienia.
Wydaje się, że obietnica zasiadania na Bożym tronie otwiera kolejny rozdział Apokalipsy, w którym słowo θρόνος pojawia się 14 razy339. Tron jest
symbolicznym wyrazem Bożej władzy. Zajmuje on centralne miejsce w wi334
335
336
337
338
339

Por. D. E. Aune, Revelation 1–5.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 402–403.
Por. F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 112.
Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., s. 164.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 403.
Por. tamże, s. 403–404.
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zji tronu z 4 rozdziału Janowego Objawienia. Tron znajduje się w niebie,
a wszystko co go otacza zorientowane jest w jego stronę. Adoracja stworzenia
skierowana jest na Boga siedzącego na tronie i na Baranka. Według Apokalipsy Chwalebny Chrystus dzieli z Bogiem miejsce na tronie (por. Ap 7, 15–17).
Prawda ta jest najwyraźniej zaznaczona w wizji Nowego Jeruzalem z ostatniego rozdziału (por. Ap 22, 1 i 22, 3). Według Ap 3, 21 Jezus dzieli tron ze swym
Ojcem i to samo obiecuje swoim wiernym wyznawcom. Pomimo to, udział
chrześcijan w zasiadaniu na tronie, nie został zobrazowany w wizji z 4 rozdziału340. Tron objawia godność zasiadającej na nim osoby. W omawianym
przypadku chrześcijanin, zachowujący prawo, może mieć udział w godności
królewskiej Chrystusa. Sposobem na osiągnięcie tejże nagrody jest współpraca z Chrystusem i naśladowanie Jego zwycięstwa341.

. . Wezwanie do wsłuchania się w głos Ducha (Ap ,

)

Tekst
GNT Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.
BTP Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.

Znaczenie terminów
ἔχω — mieć, posiadać, trzymać, móc, być w stanie342
οὖς, ὠτός, τό — ucho, w przenośni: zdolność rozumienia343
ἀκούω — słyszeć, usłyszeć, słuchać, wysłuchać, przesłuchać, poznawać
przez słuch, dowiadywać się344
πνεῦμα, ατος, τό — podmuch, powiew, wiatr, dech, tchnienie życia, natchnienie, duch, dusza345
λέγω — zbierać, wybierać, policzyć, mówić, nazwać, myśleć, przemawiać,
wygłosić, chwalić346
ἐκκλησία, ας, ἡ — zebranie, zgromadzenie, Kościół347
340
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Por. O. Schmitz, θρόνος, [w:] G. Kittel, TDNT, s. 165–166.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 402–404.
Abramowiczówna, t. 2, s. 391n; Popowski, s. 249n; Strong, s. 330n.
Abramowiczówna t. 3, s. 344; Popowski, s. 449; Strong, s. 565.
Abramowiczówna, t. 1, s. 72; Popowski, s. 18n; Strong, s. 30.
Abramowiczówna, t. 3, s. 563; Popowski, s. 502–506; Strong, s. 628n.
Abramowiczówna, t. 3, s. 18; Popowski, s. 359–365; Strong, s. 464.
Abramowiczówna, t. 2, s. 64n; Popowski, s. 183n; Strong, s. 239.
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Egzegeza
Powyższe sformułowanie jest końcowym zawołaniem o czujność i gotowość
do przyjęcia i wprowadzenia w życie usłyszanych w liście treści348. Wielu egzegetom, w swojej formie, przypomina prorocką formułę τάδε λέγει349, która
została bliżej opisana w kontekście Ap 3, 14. O ważności tego zwrotu świadczy
siedmiokrotne powtórzenie, w zakończeniu każdego z listów do Kościołów.
Końcowy apel Chrystusa posiada liczne paralele w Ewangeliach synoptycznych, między innymi: „Kto ma uszy, niechaj słucha!” (Mt 11, 15)350. U synoptyków fraza ta zamykała Jezusowe przypowieści, celem pobudzenia do
wgłębienia się w ich treść. Komentatorzy tłumaczą ten zwrot jako formułę
mądrościową lub „formułę przebudzenia”351. Różnicą pomiędzy tekstami
synoptycznymi a zwrotem z Apokalipsy jest, iż w tej drugiej tekst oryginalny mówi o uchu w liczbie pojedynczej.
Czasownik λέγω użyty został w formie czasu teraźniejszego kontynuowanego. Zatem wspomniana tutaj mowa nie była kierowana tylko do Kościołów
Azji w ich wymiarze historycznym. Postać tego czasownika oraz symbolika
siódemki pozwalają wnioskować, że orędzie to jest kierowane do Kościoła
powszechnego wszystkich czasów352.
Adresatem wezwania z Ap 3, 22 są ludzie posiadający uszy. W czasach
Starego Testamentu ucho uznawane było za narząd, który nie tylko słyszy
słowa, ale jest też odpowiedzialne za ich zrozumienie. W księdze Przysłów
jest napisane: „Serce rozumne zdobywa wiedzę, a ucho mądrych dąży do
wiedzy” (Prz 18, 15). Zatem słuchanie uznawane było wówczas zarówno jako
przyswajanie wiedzy, ale także jako umiejętność zrozumienia i wdrażania
nabytych zasad w życie. Zdolności tej człowiek nie posiada jednak par exellence, jest ona darem Boga — „Pan Bóg […] każdego rana pobudza me ucho,
bym słuchał jak uczniowie” (Iz 50, 4)353.

348
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Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 407.
Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana, Toruń 2008, s. 192.
Por. L. Pawlak, Bogactwo a chrześcijaństwo…, dz. cyt., s. 90.
Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana, Toruń 2008, s. 192.
Por. J. Kudasiewicz, Odkrywanie Ducha Świętego. Medytacje biblijne, Kielce 1998,
s. 442.
353 Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana, Toruń 2008, s. 194–195.
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. Przesłanie teologiczne
Teologia listu płynnie wkomponowana jest w teologię całej księgi. Widoczne
są w nim zatem takie tematy, które stanowią o istocie Objawienia Janowego.
Jednocześnie Ap 3, 14–22, będąc częścią składową mniejszej struktury jaką
są listy do siedmiu Kościołów Azji, również z nimi dzieli tematy teologiczne,
wzajemnie się uzupełniając. Do najważniejszych kwestii teologicznych poruszonych w Liście do Kościoła w Laodycei zalicza się: chrystologię, pneumatologię, eklezjologię i eschatologię. Przy czym, należy zwrócić uwagę, że każda
z tych dziedzin wzajemnie się przenika. Nie można traktować ich zupełnie
odrębnie. Dane wypływające z chrystologii i pneumatologii mają konkretny
wpływ na eklezjologię, która z kolei prowadzi ku eschatologii. Wspólnie, każda z tych teologii tworzy całość życia i istoty chrześcijaństwa.

. . Chrystologia
Nauka o Chrystusie, która wypływa z listu do Kościoła w Laodycei jest zgodna z treściami jakie podaje o Nim reszta księgi. Nie można rozpatrywać Chrystusa przedstawionego w Ap 3, 14–22 w oderwaniu od Jego obrazu jaki kreśli
się na tle całej Apokalipsy, bowiem wizerunki te uzupełniają się wzajemnie.
Odpowiedź na pytanie kim jest Jezus w świetle tytułów Chrystologicznych
zawartych w liście umożliwia adresatom przyjęcie Jego nagan i zachęt. Ponadto, świadomość treści kryjących się pod imionami Jezusa może pobudzić
zbłąkanych do nawrócenia354.
Zasadniczą kwestią Apokalipsy jest fakt relacji jaka zachodzi pomiędzy
Chrystusem a Jego Ojcem. Ściślej, chodzi tutaj o postawienie między nimi
znaku równości w materii dotyczącej godności obojga z Nich. Chrystus został
przedstawiony tutaj jako Ten, który partycypuje w istocie Boga355. Apokalipsa
rysuje następującą wizję Boga Ojca:
1. Pokazany jest On jako Ten, który posiada władzę. Przymiot ten zobrazowany został w opisie adoracji starców, ofiarujących przed Bożym
Tronem korony: „upada dwudziestu czterech Starców przed Zasiadającym na tronie i oddaje pokłon Żyjącemu na wieki wieków, i rzuca przed
tronem wieńce swe” (Ap 4, 10).

354 Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana, Toruń 2008, s. 196.
355 Por. J. Jaromin, Chrystologia, [w:] M. Rosik (red.), Teologia Nowego Testamentu. Tom
II. Dzieło Janowe, Wrocław 2008, s. 72.
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2. Formuła pochwalna znajdująca się w następnym wersecie ukazuje Boga
jako stworzyciela i wszechmogącego: „Godzien jesteś, Panie i Boże nasz,
odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej
woli istniało i zostało stworzone” (Ap 4, 11).
3. Bóg charakteryzuje się również sprawiedliwością (por. Ap 15, 3), mocą
(por. Ap 18, 8) oraz gniewem, znamiennym w skutki (por. Ap 15, 1)
4. Bożą cechą jest również cierpliwość, która przejawia się w znoszeniu panującego na świecie zła; a która błędnie może być rozumiana
jako przyzwolenie ze strony Boga na niegodziwości świata: „Dokądże,
Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew
naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?” (Ap 6, 10).
5. Określony został również początkiem i końcem (por. Ap 21, 6)
6. Natomiast w stosunku wobec zachowujących wiarę jest On pełen łagodności i wykazuje inicjatywę w prowadzeniu ich ku wiecznemu zbawieniu356.
Wszystkie wspomniane powyżej Boże przymioty Apokalipsa odnosi równocześnie do Chrystusa. Kluczowym momentem listu, w którym zostaje postawiony znak równości pomiędzy Bogiem a Jego Synem jest starotestamentalna, prorocka formuła τάδε λέγει, pojawiająca się w pierwszym wersecie
pisma. Po formule została wymieniona lista tytułów chrystologicznych. Jej
pełna postać brzmi: „To mówi Jahwe” (τάδε λέγει Kύριος). Zastosowany tutaj
zabieg przesunięcia z Jahwe na Chrystusa, wskazuje na rozwiniętą już wówczas wiarę w Bóstwo drugiego z wymienionych357.
Nastąpi teraz prezentacja cech Chrystusa na podstawie Imion zawartych
w Ap 3, 14 celem ukazania zbieżności jakie występują pomiędzy atrybutami
Boga Ojca i Jego Syna.

. . . Chrystus jako Stworzyciel i Władca
Zwrot, który przypisuje Jezusowi miano stworzyciela, a zarazem władcy to ἡ
ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ, czyli „początek stworzenia Bożego”. Jedno z odniesień znajduje się we wspomnianym powyżej porównaniu Boga do Alfy
i Omegi w Ap 21, 6. Chrystus jest zatem początkiem, ale i końcem jakiegoś
procesu. Ap 3, 14 wyjaśnia, iż procesem tym jest dzieło stwórcze Boga. Nie
chodzi tu jednak jedynie o stworzenie rozumiane przez pryzmat Księgi Ro356 Por. F. Gryglewicz, Teologia Nowego Testamentu, t. III, Lublin 1986, s. 151.
357 Por. T. Jelonek, Wybrane zagadnienia z egzegezy…, dz. cyt., s. 20–22.
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dzaju. Sens jest głębszy i odnosi się do nowego stworzenia, które ma swe źródło w odkupieńczej śmierci Chrystusa358.
Kolejne odwołanie, tym razem do Starego Testamentu, prowadzi od słów
„On jest obrazem Boga Niewidzialnego” (Kol 1, 15) do Księgi Rodzaju. Według Księgi Genesis to Adam został stworzony na obraz i podobieństwo Boga.
Św. Paweł w Liście do Kolosan w podobny sposób wyraża się o Chrystusie.
Jezus jest zatem antytypem Adama. Boży obraz został bowiem skrzywiony
w pierwszym człowieku przez grzech pierworodny359. Chrystus przynosi ze
sobą nowe stworzenie, które jest dziełem odkupienia. Zatem ἀρχή w Ap 3, 14
odnosi się do Chrystusa Zmartwychwstałego, Zbawiciela360.
W kontekście zagadnienia władzy Jezusa należy odwołać się do hymnu
chrystologicznego z listu do Kolosan:
„On jest obrazem Boga niewidzialnego —
Pierworodnym wobec każdego stworzenia” (Kol 1, 15)
Wynika z niego, iż pierworództwo Chrystusa dotyczy zarówno wymiaru
czasowego jak i godności. Posiada On władzę nad stworzeniem, ponieważ
istniał wcześniej wobec niego oraz był podmiotem aktu stwórczego361. Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu podaje takie oto tłumaczenie frazy
ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ: „Władca stworzenia Bożego”362.
Kolejnym dowodem wskazującym na panowanie Chrystusa jest Jego
współudział w zasiadaniu na Bożym tronie. Fakt ten wskazany jest w obietnicy danej zwycięzcom z Kościoła Laodycejskiego, ale pojawia się też w innych rozdziałach Janowego Objawienia, między innymi w Ap 7, 17 mówiąc
o „Baranku, który jest pośrodku tronu”, jak i w wizji wieńczącej księgę wspominającej o wspólnym tronie Boga i Baranka (por. Ap 22, 3).

. . . Chrystus Wszechmocny i Wszechwiedzący
Cechą, wspomnianego w poprzednim akapicie Baranka, nie jest tylko zasiadanie na tronie i sprawowanie władzy nad stworzeniem. Ten sam Baranek
jest również wszechmocny, tak samo jak starotestamentalny Jahwe. Świadczą o tym między innymi aklamacje zawarte w rozdziale piątym Apokalipsy.
W opisie Baranka, zawartym w aklamacjach, szczególną uwagę przykuwają
358
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Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 365–366.
Por. D. Piekarz, Jezus Chrystus…, dz. cyt., s. 330.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 366.
Por. D. Piekarz, Jezus Chrystus — pierworodny…, dz. cyt., s. 329.
Por. D. H. Stern, Komentarz żydowski…, dz. cyt., s. 1069.
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takie Jego atrybuty jak siedem rogów i siedmioro oczu (por. Ap 5, 6). Jak już
wspomniane było w kontekście apokaliptycznej symboliki — liczba siedem
oznacza pełnię. Pod słowem „róg” kryje się symbol władzy, natomiast „oko”
symbolizuje wiedzę. Baranek skupia zatem w sobie pełnię mocy i pełnię wiedzy363.
Wszechwiedza Chrystusa realizuje się także w stosunku wobec Jego Kościoła. Ap 3, 15 wspomina, że Jezus zna czyny członków wspólnoty. Jest to
wiedza stała, właściwa Bogu. Świadczy ona o żywym zainteresowaniu ze
strony Zbawiciela stanem duchowym chrześcijan. Rzeczą, na którą Jezus
szczególnie zwraca uwagę są czyny. To one najlepiej demonstrują wewnętrzną postawę, zarówno pojedynczego człowieka, jak i grupy364. Ta wiedza jest
także potwierdzeniem władzy Jezusa. Dzięki niej jest On rzeczywistym Panem Kościoła, który może wzywać do nawrócenia, przestrzegać, upominać;
a wszystko to dlatego, że zorientowany jest w aktualnej sytuacji wiernych365.

. . . Wierność i cierpliwość Chrystusa
Na określenie swej wierności Jezus nazywa się imieniem Amen. Podkreśla
ono ostateczne wypełnienie starotestamentalnych obietnic w Synu Bożym366.
To właśnie ta cecha usprawiedliwia surowe wymagania jakie Jezus stawia
wiernym w Laodycei367. Oznacza ono również gwarancję wysłuchanych modlitw368 oraz wskazuje na całkowite posłuszeństwo Jezusa w wypełnianiu
zaleceń swego Ojca369. Zatem hebrajskie słowo aman, z którego wywodzi się
greckie amen, można oddać polskimi „z pewnością”, „na pewno”, „to pewne”,
„to prawda” oraz „wierność”, „stałość”, „wiara”370.
Chrystusowa cierpliwość wyrażona została poprzez Jego zachowanie opisane w wersecie 3, 20. Jezus spokojnie stoi i puka. Nie wdziera się nieproszony i nie wymusza na nikim przyjęcia Go do swojego serca. Jedynym co robi
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Por. F. Gryglewicz, Teologia Nowego Testamentu, t. III, Lublin 1986, s. 154.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 367. Przyp. ad. loc.
Por. D. Mollat, Apokalipsa dzisiaj, Kraków 1992, s. 56.
Por. F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 108.
Por. A. Jankowski, Dopowiedzenie chrystologii biblijnej, Poznań 1987, s. 130.
Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., s. 162.
Por. M. Czajkowski, Ostatnie proroctwo, [w:] J. Frankowski, Wprowadzenie w myśl
i wezwanie ksiąg biblijnych. Ewangelia św. Jana, Listy Powszechne, Apokalipsa, Warszawa 1992, s. 177.
370 Por. M. Quesnel, P. Gruson, Biblia I jej kultura. Jezus i Nowy Testament, Ząbki 2008,
s. 431; A. Mień, Apokalipsa. Komentarz, Kraków 2000, s. 37.
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jest stałe oznajmianie gotowości do wspólnej wieczerzy. Jednak nawet ten
komunikat nie jest nachalny a jedynie ukazujący Jego otwartość względem
człowieka371. Jezusowa cierpliwość względem wiernych jest wyrazem Jego
miłości i miłosierdzia. Nie oznacza ona jednak obojętności wobec ludzkich
czynów, gdyż wyraźnie domaga się On nawrócenia i życia zgodnego z duchem
Ewangelii372. Jego żądania potwierdzone są apelem zawartym we wcześniejszych wersetach.

. . . Chrystus jako Oblubieniec
Nazwanie Chrystusa takim tytułem jest możliwe dzięki komentarzowi, który
zakłada, że Ap 3, 20 odnosi się do sytuacji z Pieśni nad Pieśniami, w której
Oblubieniec puka do drzwi swej ukochanej. Niektórzy egzegeci twierdzą, że
ukazana jest tutaj koncepcja Jezusa jako Oblubieńca Kościoła. Interpretacja
ta jest możliwa o tyle, że w rozdziale dziewiętnastym padają słowa: „Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!” (Ap 19, 9), które
zwiastują zaślubiny Chrystusa373. Jego Małżonką ma być Kościół triumfujący
przybrany w „czyny sprawiedliwe świętych” (por. Ap 19, 7–8)374.
Pierwsza część Apokalipsy, czyli listy do Kościołów, jest wstępnym etapem przygotowania Kościoła — Oblubienicy do godów Baranka. Chrystus
przygotowuje swą przyszłą Małżonkę do zaślubin poprzez liczne wskazania
dotyczące jej moralności, ażeby jej suknia mogła jaśnieć czynami sprawiedliwych. Każda ze wspólnot, w tym laodycejska, otrzymuje upomnienia, tudzież
wskazówki, które mają ją przybliżyć do Oblubieńca; do wiecznego, eschatologicznego zjednoczenia z Chrystusem375. Każdy akt Jezusa względem Kościoła w Laodycei może być rozpatrywany przez pryzmat tej idei. Surowe nagany Baranka mają być inspiracją do wyjścia wiernych z duchowego letargu.
Zaraz po ich wypowiedzeniu następuje zapewnienie o oblubieńczej miłości.
Chrystus bowiem karci jedynie tych, których kocha. Wzywa zatem swą Oblubienicę do gorliwej miłości aby móc przyodziać ją w białą szatę — dowód
371 Por. D. H. Stern, Komentarz żydowski…, dz. cyt., s. 1070–1071.
372 Por. J. Sermak, Objawiłem wam swoje Imię. Biblijne zamyślenia nad imionami Boga,
Kraków 2005, s. 139–140.
373 Por. D. Mollat, Apokalipsa dzisiaj, Kraków 1992, s. 57.
374 Por. H. Witczyk, Eklezjologia, [w:] M. Rosik (red.), Teologia Nowego Testamentu.
Tom II. Dzieło Janowe, Wrocław 2008, s. 207.
375 Por. W. Popielewski, Alleluja! Liturgia godów Baranka eschatologicznym zwycięstwem Boga (Ap 19, 1–8), Kielce 2001, s. 284.
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jej czystości376. W swej niezmiernej miłości Oblubieniec chce ofiarować swej
Wybrance wszystko co do Niego należy, a zatem zwycięstwo, chwałę, zażyłą
relację z Ojcem; chce On by Kościół dzielił z Nim tron w niebie377.

. . Pneumatologia
Głównym nadawcą listu do Kościoła w Laodycei jest Chwalebny Chrystus.
Przedstawia się On na początku listu oraz w wizji wstępnej (Ap 1, 9–20) otwierającej zbiór siedmiu pism do Kościołów. Tylko zakończenia listów zdradzają, że słowa w nich zawarte wypowiedziane są przez Ducha. Wypływa stąd
wniosek, iż autorami listu są dwie Osoby Boskie378. Duch, o którym mowa
w wersecie 22 jest więc nikim innym jak Chrystusem Zmartwychwstałym,
który przemawia do wspólnoty. Jednocześnie jednak, Duch może zostać odróżniony od Chrystusa jako siła, która płynie prosto od Niego; od Chrystusa
Pana przebywającego w rzeczywistości niebieskiej, u swojego Ojca379. Można
powiedzieć, że Duch jest alter ego Chrystusa oraz że jest na pełnych usługach
Jego orędzia380. W części poświęconej Chrystologii zostało podkreślone, iż
Apokalipsa stawia na równi Chrystusa z Bogiem Ojcem. W tym miejscu należy natomiast zauważyć, że przypisanie Jezusowi i Duchowi Świętemu tej
samej czynności wskazuje jednoznacznie na ich równość względem siebie.
W Apokalipsie objawia się zatem tajemnica Trójcy Świętej jaką jest równość
wszystkich trzech Osób Boskich381.
Sam fakt działania Ducha w Kościele jest skutkiem obietnicy danej Apostołom podczas ostatniej wieczerzy: „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze — Ducha Prawdy, którego świat
przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie” (J 14, 16–17). Duch Święty nazwany
został drugim, po Jezusie, Parakletem. To dzięki Niemu możliwa jest kontynuacja dzieła zapoczątkowanego przez Chrystusa. Poprzez Niego Chrystus
wciąż jest obecny w swoim Kościele382.
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Por. Tamże, s. 286–287.
Por. D. Mollat, Apokalipsa dzisiaj, Kraków 1992, s. 57.
Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana, Toruń 2008, s. 192–193.
Por. E. Schweizer, πνεῦμα, [w:] G. Kittel, TDNT, s. 449–450.
Por. J. Kudasiewicz, Odkrywanie Ducha Świętego. Medytacje biblijne, Kielce 1998,
s. 439.
381 Por. R. Kempiak, Pneumatologia, [w:] M. Rosik, Teologia Nowego Testamentu. Tom
II. Dzieło Janowe, Wrocław 2008, s. 145.
382 Por. J. Kudasiewicz, Odkrywanie Ducha Świętego. Medytacje biblijne, Kielce 1998,
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Przyjrzyjmy się zatem jaka funkcja Ducha Świętego została zaprezentowana w ramach perykopy Ap 3, 22. Zadaniem Ducha jest „mówienie do Kościoła,
z Kościołem i w Kościele”383. Na czym zatem polega owo mówienie?
Po pierwsze należy zaznaczyć, że istnieje zasadnicza różnica pomiędzy
mówieniem Jezusa a mówieniem Ducha. Zadaniem Ducha jest bowiem czynne uczestnictwo w przemowie Chrystusa, polegające na „otwieraniu uszu”,
czyli czynieniu zrozumiałym przesłania Drugiej Osoby Boskiej384. Misję tę
można nazwać nauczaniem. Jest ona urzeczywistnieniem słów Jezusa: „A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.” (J 14, 26).
Nauczanie Ducha realizuje się we wnętrzu człowieka, poprzez jego sumienie.
Treścią tej nauki jest prawda objawiona w Jezusie Chrystusie; prawda, którą
Chrystus otrzymał od Ojca i przekazywał ludziom w trakcie swego ziemskiego życia. Nauczania ziemskiego Jezusa i zesłanego po Jego wniebowstąpieniu
Ducha są spójne385. Jednakże rola Ducha Świętego na tym się nie kończy. Jego
nauka ma również formę przypomnienia. Czynności tej nie należy jednak
rozumieć w potocznym znaczeniu tego słowa. Ma ono bowiem głębszy, teologiczny sens. Termin ten występuje między innymi w Ewangelii św. Jana: „Gdy
więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział,
i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.” (Ap 2, 22). Przytoczony werset
wyraźnie wskazuje, iż przypomnienie danej kwestii przez Ducha Świętego
jest równoznaczne z jej pogłębionym zrozumieniem386.
Kolejnym przejawem Duchowego mówienia jest aktualizacja Jezusowego
przesłania w Kościele w określonym czasie. Zatem wyjaśnienie zbawczych
faktów z życia Jezusa powinno prowadzić do ich czynnego zastosowania w życiu Kościoła oraz dostosowania ich do aktualnych warunków. To uwspółcześnienie jest realizowane w różny sposób w stosunku do różnych wspólnot. Jest
to doskonale widoczne na przykładzie wszystkich siedmiu listów387.
Przy założeniu, że wierni będą podążać za słowem Jezusa, działalność
Ducha może doprowadzić do konkretnych rezultatów w ich życiu. Wnioski
s. 440.
383 Por. Tamże, s. 438.
384 Por. S. Chłąd, Chrystus wobec Kościołów (Ap 2–3), „CzST”, 17/18 (1989/1990), s. 7.
385 Por. J. Kudasiewicz, Odkrywanie Ducha Świętego. Medytacje biblijne, Kielce 1998,
s. 441.
386 Por. A. Jankowski, Duch Święty Dokonawcą Zbawienia. Nowy Testament o posłannictwie eschatologicznym Ducha Świętego, Kraków 2003, s. 103.
387 Por. J. Kudasiewicz, Odkrywanie Ducha Świętego. Medytacje biblijne, Kielce 1998,
s. 442.
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te wypływają z: Rz 1, 3–4a. „3 [Jest to Ewangelia] o Jego Synu — pochodzącym według ciała z rodu Dawida, 4 a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym”. Słowa te
podkreślają, że zmartwychwstanie Jezusa dokonało się przy działaniu Ducha
Świętego. Ten sam Duch, przemawia teraz do chrześcijan, a swym słowem
jest w stanie dokonać w nich przemiany na wzór Chrystusowego zmartwychwstania. Jeśli tylko wierni przyjmą i zrealizują Jego zalecenia, może zrodzić
się w nich nowy człowiek — zasługa płynąca z wydarzeń paschalnych.
Zbierając w jedno rolę Ducha Świętego przedstawioną w liście do Kościołów należy zauważyć, iż jest On mostem łączącym Chrystusa z Jego Kościołem. Drugi Paraklet jest również nośnikiem prawd płynących od Chrystusa
Zmartwychwstałego i umożliwia ich aktualizację w Kościele388. Jest sumieniem Kościoła wzywającym go do nawrócenia389. Obdarza „inteligencją
pneumatyczną” pozwalającą pojąć Jezusowe orędzie390. Ożywia On struktury
ustanowione na ziemi przez Jezusa391 oraz kieruje Kościół w stronę eschatologii392. Patrząc natomiast na Jego działanie pod kątem natchnienia biblijnego,
jest On gwarantem, iż Apokalipsa jest dziełem spisanym pod wpływem tego
samego Ducha co księgi Starego Testamentu393.

. . Eklezjologia
Kościół jest kluczowym zagadnieniem Apokalipsy. To właśnie o Niego prowadzona jest walka Szatana przeciwko Bogu. Apokaliptyczny, rozgniewany
Smok, nie mogąc pokonać Maryi i Jej Syna postanowił „rozpocząć walkę
z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa.” (Ap 12, 17). Po raz kolejny należy tutaj podkreślić powszechność
orędzia Janowego i zaznaczyć, iż zmagania Jezusa czynione wobec Laodycejczyków są bitwą o Kościół powszechny wszystkich czasów394. Walka ta trwa
388 Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana, Toruń 2008, s. 193.
389 Por. J. Kudasiewicz, Odkrywanie Ducha Świętego. Medytacje biblijne, Kielce 1998,
s. 442.
390 Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana, Toruń 2008, s. 195.
391 Por. R. Laurentin, Nieznany Duch Święty. Odkrywanie Jego doświadczenia i Jego Osoby, Kraków 1998, s. 407.
392 Por. A. Jankowski, Duch Święty Dokonawcą Zbawienia. Nowy Testament o posłannictwie eschatologicznym Ducha Świętego, Kraków 2003, s. 102.
393 Por. R. Kempiak, Pneumatologia, [w:] M. Rosik, Teologia Nowego Testamentu. Tom
II. Dzieło Janowe, Wrocław 2008, s. 146.
394 Por. A. Salas, Apokalipsa. Symbolizm czy rzeczywistość historyczna?, Częstochowa
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od czasu Chrystusowego wniebowstąpienia a zakończy się z dniem paruzji.
Ten okres, czas trwania ziemskiego Kościoła, jest zarówno czasem potyczek
Kościoła z szatanem. Niezbędna jest zatem samoświadomość Kościoła odnośnie Jego roli w historii zbawienia. Do tego uświadomienia prowadzić mają
między innymi upomnienia, rady i ostrzeżenia zawarte w listach do Apokalipsy395.
W części profetycznej Apokalipsy Chrystus jako oręże wybrał list, w którym posyła swą odezwę. Forma listu nie jest zapewne przypadkowa. Już w starożytności podkreślano, że głównym celem listu jest nawiązanie dialogu.
„Adresat odpowiada zwykle na list, a więc wywiązuje się pisemna rozmowa,
w której, tak jak w dialogu, propozycja czy prośba, rada lub jakieś zapatrywanie spotyka się z uznaniem lub z odmową”396. Tak więc, przez formę listu,
Chrystus powołuje adresatów do odpowiedzi na Jego słowo, równocześnie
szanując ich wolną wolę.
Autoprezentacja głównego autora zawarta w Ap 3, 14 nie bez przypadku
zawiera takie a nie inne tytuły Chrystologiczne. Chrystus wskazuje w ten
sposób na takie swoje cechy, które stojąc w przeciwieństwie wobec przymiotów Kościoła Laodycejskiego, równocześnie pomagają wiernym w poznaniu
swego stanu duchowego. Dla przykładu, tytuł „Świadek Wierny i Prawdomówny” jest przeciwieństwem dla konformistycznych wobec świata przekonań adresatów397.
Prezentacja wewnętrznej kondycji wiernych w Laodycei winna być poprzedzona spostrzeżeniem dotyczącym wszystkich siedmiu wspólnot, którym Jan
niesie słowo ich Założyciela. Aż pięć spośród Kościołów (nie licząc Smyrny
i Filadelfii) odeszło od wiary dopuszczając się różnych niegodziwości. Toteż
każda z tych społeczności różni się między sobą. Brak między nimi harmonii, jaka powinna cechować Bożą rodzinę. Rozbieżności w ich postawach
sprawiają, że nie stanowią one również jedności ze swym Panem398. Nie odpowiadają więc one na Chrystusowe wezwanie z modlitwy arcykapłańskiej:
2004, s. 73.
395 Por. H. Langkammer, Teologia Nowego Testamentu. Cz. I, Ewangelie — Dzieje Apostolskie — Listy Katolickie — Apokalipsa. Jezus Chrystus wczoraj — dziś — na wieki,
Wrocław 1985, s. 283–284.
396 J. Schnayder, List antyczny. Antologia, Wrocław 2006, s. VII — VIII.
397 Por. A. Jankowski, Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, t. II, Kraków 1999,
s. 609.
398 Por. A. Salas, Apokalipsa. Symbolizm czy rzeczywistość historyczna?, Częstochowa
2004, s. 74.
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„aby wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21). Byłoby tak dopiero wówczas gdy czyny
członków Kościoła, Chrystus mógłby nazwać swoimi własnymi399.

. . . Grzechy Kościoła w Laodycei
Na początku studium o niewierności chrześcijan z Laodycei warto odwołać
się do wniosków jakie wypływają z symboliki liczby siedem w Piśmie Świętym. W Słowniku symboliki biblijnej został ukazany kontrast jaki występuje pomiędzy elementem oznaczonym w Biblii pod numerem siedem a sześcioma poprzednimi elementami. Między innymi: tydzień złożony z sześciu
dni wyraźnie odróżnia się od siódmego dnia szabatu; w otwarciu siódmej
pieczęci Apokalipsy widoczne jest apogeum w odróżnieniu od poprzednich;
siedem wydarzeń z życia Jezusa opisanych w Ewangelii Janowej, które miały
być podstawą do wiary w Jego Bóstwo, właśnie w siódmym znajdują kulminację, tj. w śmierci i zmartwychwstaniu400. Spojrzenie w tym kontekście na
grzeszność Laodycejczyków nabiera zupełnie innego wymiaru. Jest to bowiem Kościół wymieniony jako siódmy w strukturze listów Janowych. Jest to
zarazem jedyny Kościół, który nie otrzymał od Chrystusa żadnej pochwały.
Zatem w jego postawie duchowej kumuluje się największa niegodziwość jakiej
może dopuścić się chrześcijanin.
Kardynalnym odstępstwem Laodycejczyków jest duchowa obojętność. To
ona jest źródłem innych grzechów i główną przeszkodą w rozpaleniu żywej
wiary. Jak mówi Bonsirven, postawa ta sprawia, iż chrześcijanie „zachowują
wiarę, lecz odmawiają męczeństwa, uprawiają cnoty łatwe, lecz wystrzegają się
zapału prawdziwej miłości”401. Oziębłość, o której tutaj mowa jest przyczyną
letargu niepozwalającego na deklarację chrześcijan względem Chrystusa. Autor listu wyraźnie zaznacza: „obyś był zimny albo gorący” (Ap 3, 15). Wobec
tego Jezus nie boi się odrzucenia. Co więcej, stawia je On na równi z przyjęciem Ewangelii. Jedynym czego nie jest w stanie zaakceptować jest brak zaangażowania. Niezwykła mądrość kryje się w słowach: „niedowiarstwo i wiara
są jak nurty płynące tym samym korytem rzeki, tylko w przeciwnych kierunkach” 402. Możliwą jest bowiem zmiana wewnętrznej postawy o 180 stopni
399 Por. E. A. Kuckerlkorn, M. D. Mateos, T. Kraft, Apokalipsa św. Jana [w:] W. R. Framer, Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, Warszawa 2000, s. 1689.
400 Por. L. Ryken, J. C. Wilhoit, T. Longman, Słownik symboliki biblijnej, Warszawa
2003, s. 905.
401 A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., s. 163.
402 A. Salas, Apokalipsa. Symbolizm czy rzeczywistość historyczna?, Częstochowa 2004,
s. 76–77.
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i rozpoczęcie nowej aktywności z takim samym zapałem jaki poświęcało się
na poprzednią działalność. Znamienitym przykładem takiej metanoi jest św.
Paweł, który z prześladowcy chrześcijan zmienił się w gorliwego głosiciela
Ewangelii aż po męczeńską śmierć. Niezbędne jest zatem samookreślenie się
wobec Chrystusa. Decyzję tę, jaka by nie była, musi cechować radykalizm.
W innym przypadku nie jest możliwy duchowy rozwój403. Każdy chrześcijanin powinien, na wzór swego Pana — Świadka Wiernego, uczynić czytelną
i nieodwołalną deklarację swej wiary404.
Letniość przejawia się również w samozadowoleniu i duchowej ślepocie,
tj. nieznajomości własnych niedostatków. Taki światopogląd czyni Laodycejczyków bliskich faryzeuszom i uczonym w Piśmie, którzy niejednokrotnie
zostali zganieni na kartach Nowego Testamentu. Byli oni przekonani o swych
zasługach i wartości swych czynów. Uważali oni, że duchowym sukcesem
jest legalistyczne i kazuistyczne wypełnianie przepisów prawa. Pomimo licznych upomnień Chrystusa nie dostrzegali własnej słabości, niekompetencji
i nieumiejętności w pełnieniu powierzonego im urzędu oraz dążeniu do zbawienia. Z tego też względu faryzeusze nosili miano „ślepych przewodników
ślepych” (por. Mt 15, 14)405. Owo bielmo na oczach nie pozwalało zatem na
właściwą ocenę swych postaw oraz sytuacji, w której znajdowali się chrześcijanie z Laodycei, tudzież wspomniani faryzeusze406. Ta bezkrytyczna wobec
siebie postawa cechuje się również oszukiwaniem samych siebie w kwestii
spokoju ducha407. Największym dramatem adresatów listu jest zapewne fakt,
iż nie dostrzegają oni nawet samego faktu swej ślepoty. Nie dopuszczają do
swej świadomości takiej możliwości. Dlatego można o nich powiedzieć za Jezusem: „Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ
mówicie: „Widzimy”, grzech wasz trwa nadal.” (J 9, 41)408.
Jednym z przejawów samozadowolenia jest poczucie samowystarczalności. Rodzi się ono na skutek błędnego wrażenia, iż materialne bogactwo jest
w stanie zapewnić człowiekowi wszystko co niezbędne do życia i poczucia
bezpieczeństwa409. Chrystus ukazuje w swym przesłaniu do Laodycejczyków, że jest to złudne uczucie nazywając ich biednymi. Przyjrzyjmy się zatem
403 Por. tamże, s. 76–77.
404 Por. A. Jankowski, Dopowiedzenie chrystologii biblijnej, Poznań 1987, s. 131.
405 Por. T. M. Dąbek, Nawracajcie się. Metanoia w Nowym Testamencie, Katowice 1996,
s. 237.
406 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 376–377.
407 Por. W. Schrage, τυφλός, [w:] G. Kittel, TDNT, s. 293.
408 Por. A. Tronina, Apokalipsa: Orędzie nadziei, Częstochowa 1996, s. 138.
409 Por. E. Ehrlich, Apokalipsa Księgą Pocieszenia, Poznań 1996, s. 45–46.
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czego pozbawieni są chrześcijanie żyjący w Laodycei, będąc uznani za biednych w oczach Pana. Zastosowanie słowa πλοῦτος (bogaty) w Apokalipsie jest
podobne do tego, które spotykamy w listach Pawłowych. Bogactwo jest dla
św. Pawła terminem oznaczającym fakt istnienia Chrystusa, działanie Boga
w Chrystusie oraz wspólnotę Chrystusa w czasach eschatologicznych. Mowa
tu oczywiście o bogactwie w wymiarze duchowym, jakie Chrystus „rozdziela […] wszystkim, którzy Go wzywają” (por. Rz 10, 12). Bóg „według swego
bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą […] potrzebę” (por.
Flp 4, 19). Słowo Chrystusa może przebywać we wspólnocie w całym swym
bogactwie (por. Kol 3, 16). Kościół jest więc bogaty dzięki ubóstwu Chrystusa. Prawem historii zbawienia jest bowiem fakt, iż wyrzeczenie jednego
innych czyni bogatymi. Prawdziwe bogactwo jest samopoświęceniem się na
wzór Jezusa, które nie szuka swego; które jest szczere i nie cechuje się samochwalstwem, jak czynili to na przykład Koryntianie (por. 1 Kor 4, 7). Dlatego
właśnie chrześcijanie będąc ubogimi materialnie, mogą posiadać wszystko,
tj. Królestwo Boże (por. 1 Kor 6, 10)410.
Dla podkreślenia biedoty tamtejszych chrześcijan Jezus przypisuje im
również „haniebną nagość”. Oznacza ona utratę godności411 oraz degradację,
ponieważ ubiór symbolizuje w Apokalipsie status danej osoby412. Znaczenie
γυμνός wskazuje również na fakt, iż wspólnota dopuściła się zdrady względem Jezusa, podobnie jak oblubienica względem oblubieńca w Ez 16, gdzie
symbolicznie opisana jest niewierność Izraela413.

. . . Wezwanie do nawrócenia
Nawrócenie Kościoła ma ogromne znaczenie w świetle Apokalipsy. Nawrócenie polega na zmianie poglądów i zasad oraz przyjęciu nowego, właściwego systemu wartości. Dokonuje się ono w sferze ducha, jednak jego owoce
widoczne są w czynach i postawie człowieka. W listach do siedmiu Kościołów termin μετανοέω pojawia się osiem razy. Występuje w formie rozkazującej, życzeniowej i warunkowej, co jest typowe dla parenezy. Składają się na
nie trzy zasadnicze elementy: refleksja, odstąpienie od grzechów i ponowne
wzbudzenie w sobie gorliwej wiary i miłości414. Kościół w Laodycei szcze410
411
412
413
414

Por. F. Hauck, W. Kasch, πλοῦτος, [w:] Kittel, TDNT, s. 328–330.
Por. L. Pawlak, Bogactwo a chrześcijaństwo…, dz. cyt., s. 87.
Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 377.
Por. L. Pawlak, Bogactwo a chrześcijaństwo…, dz. cyt., s. 87.
Por. A. Malina, Zagadnienia etyczne, [w:] M. Rosik (red.), Teologia Nowego Testamentu. Tom II. Dzieło Janowe, Wrocław 2008, s. 327–328.
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gólnie potrzebuje takiej duchowej przemiany. Odszedł on bowiem na tyle
od Bożych przykazań, że Jezus został zepchnięty poza ramy społeczności laodycejskiej. Dlatego jest o Nim napisane, że stoi na zewnątrz i puka do drzwi
z nadzieją na ponowne zaproszenie415.
U. Vanni zwraca uwagę, iż pierwsza część Apokalipsy (1, 4–3, 22) jest swoistą praktyką pokutną. Składa się ona z trzech zasadniczych stadiów. Ostatnim z nich są listy do Kościołów, w tym do Kościoła Laodycejskiego. Oto
zaprezentowane przez U. Vanniego etapy:
1. Skupienie adresatów na modlitwie i wsłuchiwaniu w słowo.
2. Wizja wstępna, która przedstawia Janowe doświadczenie Zmartwychwstałego. Celem tej prezentacji jest zaproszenie słuchaczy do współudziału w tym doświadczeniu, ażeby relacja między słuchaczami
a Chrystusem stała się bardziej bezpośrednia.
3. „Właściwa praktyka pokutna”, składająca się z sześciu elementów:
a) Adres Kościoła;
b) Autoprezentacja Chrystusa;
c) Ocena pozytywnych jak i negatywnych przejawów życia konkretnych historycznych kościołów;
d) Zachęta do nawrócenia;
e) Gotowość słuchania przesłania Ducha Świętego;
f) Obietnica dana zwycięzcy, czyli wiernemu do końca chrześcijaninowi.
Pierwsze cztery elementy to obrzęd oczyszczenia. Konkretna wspólnota
spotyka się z Chrystusem, który objawia kim jest. Następnie Jezus sądzi wiernych, a sąd ten prowadzi do wewnętrznej przemiany Kościoła. Piąty element,
związany z umiejętnością wsłuchiwania się w orędzie Ducha Świętego, zakłada równocześnie łaski płynące z tej zdolności. Mowa tutaj o zwyciężaniu
u boku Chrystusa Chwalebnego. Warto zwrócić tutaj uwagę, iż list do Kościoła w Laodycei jest jednym z czterech listów (obok Tiatyry, Sardes i Filadelfii)
w których dwa ostatnie elementy zostały przestawione. Oznacza to zapewne
brak wyżej wspomnianej zdolności na wcześniejszym etapie416.
W swych zmaganiach dążących do metanoi Kościół nie jest pozostawiony
sam sobie. Jest aktywnie wspomagany przez Ducha świętego, którego rola
została przybliżona w poprzednim podrozdziale. Pomocą służy również sam
415 Por. D. Guthrie, Listy. Wprowadzenie, [w:] D. Alexander, P. Alexander, Przewodnik
po Biblii, Warszawa 1996, s. 650.
416 Por. U. Vanni, Duchowość Apokaliptyczna, [w:] R. Fabris, Historia duchowości, tom
III. Duchowość Nowego Testamentu, Kraków 2003, s. 333–334.
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Chrystus wydając konkretne polecenia mające pomóc w nawróceniu. Zachęca
On do kupna:
1. „złota w ogniu oczyszczonego”. Metal ten symbolizuje samego Chrystusa — Jego miłość, życie i słowo417. Zarazem jednak termin χρυσίον
należy odnieść do 1P 1, 7, gdzie oznacza wypróbowaną wiarę418. Termin
χρυσίον tłumaczy się również jako mądrość Bożą419.
2. „białych szat”. Białe szaty stanowią nagrodę w czasach ostatecznych
(por. Ap 3, 5). Wskazują one na cnoty moralne, które zostaną wyróżnione w po śmierci420 oraz na ludzi przynależących do Boga421.
3. „balsamu do namaszczenia oczu”. Mowa tu zapewne o skrusze422, która doprowadzić powinna do samokrytyki i rozpalenia uczuć religijnych423.
Ponadto Jezus wskazuje na stosowaną przez Niego praktykę pedagogiczną
jaką jest karcenie i poddawanie próbie. Taką taktykę wobec wybranych Bóg
stosował już w czasach Starego Testamentu. Na kartach Księgi Wyjścia Jahwe zapewnia Izraelitów: „wyswobodzę was wyciągniętym ramieniem i przez
surowe kary” (Wj 6, 6). Karcenie Jezusa ma moc oczyszczającą. W swoim życiu, poprzez doświadczenie męki, dał nam lekcję przyjmowania niezbędnych
do duchowego wzrostu kar424. Często bowiem tylko bolesne doświadczenia
i próby są w stanie dać grzesznikom impuls do refleksji i zmiany postępowania425. Jak zaznacza św. Jan poprawa naszych czynów jest niezbędna, bowiem
czasu pozostało niewiele. Serca chrześcijan muszą być gotowe na przyjęcie
Pana gdyż przyjdzie jak złodziej (por. Ap 3, 3)426.

417 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 379.
418 Por. M. Peter, M. Wolniewicz, Pismo Święte Starego I Nowego Testamentu, Poznań
1994, s. 626. Przyp. ad. loc.
419 Por. T. Jelonek, Kultury anatolijskie a Boblia, Kraków 2009, s. 145.
420 Por. M. Peter, M. Wolniewicz, Pismo Święte Starego I Nowego Testamentu, Poznań
1994, s. 628.
421 Por. L. Pawlak, Bogactwo a chrześcijaństwo…, dz. cyt., s. 88.
422 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana…, dz. cyt., s. 164.
423 Por. H. Langkammer, Apokalipsa św. Jana. Realia archeologiczno-historyczne w wizjach i symbolice, Wrocław 2010, s. 24.
424 Por. A. Tronina, Apokalipsa: Orędzie nadziei, Częstochowa 1996, s. 138.
425 Por. A. Salas, Apokalipsa. Symbolizm czy rzeczywistość historyczna?, Częstochowa
2004, s. 79.
426 Por. J. Kozyra, Eschatologia, [w:] M. Rosik (red.), Teologia Nowego Testamentu. Tom
II. Dzieło Janowe, Wrocław 2008, s. 246.
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. . Eschatologia
Wymóg nawrócenia ze strony Chrystusa ma konkretne podstawy. Nie żądałby On od człowieka tak radykalnych decyzji gdyby nie miały one do niczego
prowadzić. Spojrzenie na metanoję przez pryzmat eschatologii nadaje jej głęboki sens. Życie wieczne jest realną nagrodą za duchowe zmagania wiernych.
Pragnienie ukierunkowania swojego życia ku wieczności podtrzymywane jest
dzięki obecności Chrystusa w Kościele i celebracji liturgii427.
W liście do Kościoła w Laodycei znajdują się dwa wersety, które posiadają
zabarwienie eschatologiczne. Pierwszy z nich to wers 3, 20: „Oto stoję u drzwi
i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę
z nim wieczerzał, a on ze Mną”.
Opinie egzegetów dotyczące tego fragmentu są dwubiegunowe. Jedni zdecydowanie odnoszą go do czasów ostatecznych. Inni natomiast wskazują, że
chodzi tu o Ucztę Pańską i możliwość spotkania Chrystusa w Eucharystii.
Wydaje się, że obie interpretacje się uzupełniają, a ich rozbieżności można
wytłumaczyć napięciem eschatologicznym, które wyraża się w słowach „już
i jeszcze nie”. Wspólna wieczerza odnosi się zatem do obecnej łączności z Panem jaką Kościół cieszy się dzięki liturgii428, która jednocześnie jest zadatkiem ostatecznego zjednoczenia w wymiarze eschatologicznym429.
Kolejnym wersetem o znamieniu eschatologicznym to ten, w którym
Chrystus zapewnia o nagrodzie dla wytrwałych w wierności: „Zwycięzcy
dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym
Ojcem na Jego tronie”.
W Nowym Testamencie termin νικάω — zwyciężać jest słowem obietnicy
eschatologicznej. Obietnica ta ma swój fundament w zwycięstwie Chrystusa. Bierze ona początek z Jego Krwi: „A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka;
i dzięki słowu swojego świadectwa; i nie umiłowali dusz swych — aż do śmierci” (Ap 12, 11) i opiera się na fakcie, iż Bóg uczynił wiernych swoimi dziećmi.
Wierząc Jego obietnicy człowiek może czerpać ze zwycięstwa Chrystusa, sam
stając się zwycięzcą430. Ap 5, 5–9 również wspomina o triumfie Chrystusa — nazwanego tam Lwem z pokolenia Judy oraz Barankiem — uzyskanym

427 Por. A. Malina, Zagadnienia etyczne, [w:] M. Rosik (red.), Teologia Nowego Testamentu. Tom II. Dzieło Janowe, Wrocław 2008, s. 329 .
428 Por. H. Langkammer, Apokalipsa św. Jana. Realia archeologiczno-historyczne w wizjach i symbolice, Wrocław 2010, s. 24.
429 Por. A. Tronina, Apokalipsa: Orędzie nadziei, Częstochowa 1996, s. 139–140.
430 Por. O. Bauernfeind, νικάω, [w:] G. Kittel, TDNT, s. 945.
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za cenę śmierci431. Tak więc to krew i śmierć Baranka są podstawą Jego chwały
i zwycięstwa nad grzechem432.
Fakty zwycięstwa Jezusa i Jego intronizacji zamknęły się w wydarzeniach
paschalnych. Jednakże ich skutki widoczne są w dalszym ciągu w historii zbawienia: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”
(Mt 28, 20)433. W związku z tym nie należy zamykać sensu Ap 3, 21 jedynie
do aspektu czasów ostatecznych. Królestwo Boże posiada bowiem zarówno
wymiar eschatologiczny jak i teraźniejszy. Królewska władza chrześcijanina
wyraża się między innymi poprzez władzę kluczy daną Piotrowi i jego następcom. Toteż wierny chrześcijanin już w życiu doczesnym może cieszyć się
godnością królewską434 i powtarzać za siostrą Faustyną: „jestem dzieckiem
królewskim, bo czuję, że krew Jezusa krąży w żyłach moich”435.

431 Por. R. Tkacz, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 404.
432 Por. J. Wilk, Triumf Baranka Jako Idea Przewodnia Apokalipsy, „CT”, 40 (1970) f. III,
s. 48.
433 Por. L. Pawlak, Bogactwo a chrześcijaństwo…, dz. cyt., s. 90.
434 Por. F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów…, dz. cyt., s. 112.
435 M. F. Kowalska, Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Warszawa 2004,
s. 303–304.

Zakończenie
Zadaniem niniejszej publikacji było ukazanie Chrystusowych wskazań na
czas próby. Trzeba jednak wyjaśnić najpierw, jak należy rozumieć określenie: „czas próby”. W sensie ogólnym, czas próby to życie każdego człowieka. Człowiek w ciągu swego życia zmaga się z wielorakimi trudnościami
i musi podejmować konkretne decyzje. Stąd poszukiwanie pomocy w podejmowaniu tych życiowych, codziennych decyzji jest naszym zadaniem.
Jeśli ktoś odnajdzie jakąś wskazówkę dla swego życia w biblijnym tekście,
a zwłaszcza w tej książce, która podjęła się analizy tylko dwóch rozdziałów
Apokalipsy świętego Jana, to cel tej książki już został osiągnięty. Jednak
w sensie ścisłym, „czas próby” to jest czas ucisku chrześcijan, czas prześladowań i represji, czas umierania za wiarę.
Bóg działa w historii i poprzez historię. Pragnąc nauczyć się rozpoznawania znaków czasu, a także podejmowania właściwych decyzji wobec
wyzwań, jakie człowiekowi stawia współczesny świat, trzeba mocno studiować historię. W tym opracowaniu poddano analizie historię siedmiu
Kościołów Apokalipsy. W studium tym niezmiernie ważne jest odkrycie
Bożego przesłania, jakie zostało skierowane do konkretnych wspólnot
Kościoła przeżywających trudny dla nich czas próby. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa Kościół z tych prób wyszedł zwycięsko. Mimo tak
wielkich prześladowań, po trzech wiekach chrześcijaństwo zostało uznane za religię oﬁcjalną w Cesarstwie Rzymskim, co zostało potwierdzone
Edyktem Mediolańskim z 313 roku. Kolejne lata to bardzo szybki rozwój
Kościoła w epoce bizantyjskiej. Jednak nadszedł czas islamu, który stopniowo wypierał chrześcijan z ich terenów. Tego naporu nie wytrzymały
też Kościoły opisane w Apokalipsie. Jedynie żywy Kościół po xx wiekach
możemy spotkać w dawnej Smyrnie, czyli w Izmirze. Ślady żyjącego chrześcijaństwa zachowały się na Wzgórzu Słowików w Efezie. W pozostałych
miastach chrześcijaństwo nie przetrwało. Niektóre z tych miast — jak Laodycea, przestały istnieć i pozostały po nich jedynie ślady archeologiczne.
W ostatnich latach właśnie w Laodycei archeolodzy wydobyli na światło
dzienne budzące podziw bazyliki i Kościoły chrześcijańskie z epoki bizan-
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tyjskiej. Niektóre z miast są wciąż nieodkryte. Niewiele możemy zobaczyć
po starożytnej Tiatyrze której pozostałości znajdują się pod zabudowaniami współczesnego miasta Akhisar. Również niewiele zabytków odkryli
archeolodzy w Filadelﬁi.
Czy całkowite zaginięcie niektórych miast, wraz z istniejącymi w nich
kiedyś wspólnotami chrześcijańskimi, było wynikiem niewierności chrześcijan. Czy to była kara Boża za niewierność słowu Bożemu skierowanemu
do chrześcijan tam żyjących? Trudno nawet próbować odpowiadać na tak
mocne pytania mrożące krew w żyłach. Trzeba jednak podkreślić, że przesłanie Chrystusa kierowane do tych siedmiu wspólnot w Azji Mniejszej
jest wciąż aktualne. Po xx wiekach chrześcijaństwa jest ono kierowane
do całego Kościoła na świecie. Jest ważnym drogowskazem na każdy czas
próby jaki wierni Chrystusowej Ewangelii przeżywają w każdej epoce, także w sytuacji obecnej, w której przychodzi nam żyć. Należy przez moment
zatrzymać się nad kwestią liczby siedem. Siedem Kościołów Apokalipsy
reprezentuje cały Kościół powszechny. Wskazania Chrystusa kierowane
do tych konkretnych wspólnot z Azji Mniejszej, są aktualne dla całego
Kościoła i w jakiś sposób dotyczą ludzi wierzących żyjących w xxi wieku.
Jest też inne wyjaśnienie tej liczby. Liczba siedem składa się z liczby trzy
i cztery. Trzy oznacza Boga a cztery oznacza świat przez Boga stworzony.
Zatem liczba siedem oznacza działanie Boga w świecie przez Niego stworzonym. Stąd już zupełnie prosta droga do zrozumienia, że działanie Boga
w świecie dokonuje się ciągle. Dlatego wskazania, które dał Chrystus siedmiu Kościołom Apokalipsy zachowują swoją aktualność do dzisiaj. Okazuje
się, że te wskazania nabierają zupełnie nowego blasku w świetle współczesnych wydarzeń jakie dokonują się w świecie. Bóg wciąż działa i czeka na
nawrócenie chrześcijan.
Taka aktualizacja jest jak najbardziej uzasadniona, ponieważ chrześcijan ciągle dotykają klęski, nieszczęścia i prześladowania religijne, czyli doświadczenia bardzo podobne do tych jakie były udziałem adresatów analizowanego fragmentu Apokalipsy 2–3. W tej sytuacji należy stwierdzić,
że reﬂeksja nad sensem historii i relacji międzyludzkich jest niezmiernie
ważna. Trzeba przygotować się na czas próby poprzez pochylenie się nad
wytrwałością i nagrodą, grzechem i karą, zarówno tą doczesną, która według zamysłu Boga niesie w sobie wymiar dydaktyczny, jak i tą ostateczną,
która wiąże się z deﬁnitywnym zakazem powrotu do raju Boga. Ostateczna
kara dla wiernych, zdaniem Autora Apokalipsy, objawi się niemożnością
spożywania owoców z drzewa życia (por. Ap 2, 7b).
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Kolejna w historii wędrówka ludów, jaką obserwujemy u początku xxi
wieku jest mocnym wezwaniem dla chrześcijaństwa. Już dziś trzeba sobie
stawiać pytanie: jak mamy się przygotować na przyjęcie setek tysięcy, jeśli
nie milionów muzułmanów wchodzących do Europy. Czy wiara ludności
Europy jest na tyle mocna aby przetrwać? Czy jest możliwość stawienia
czoła i schrystianizowania ludności do nas przychodzącej? Jak odnowić naszą wiarę, aby mogła zachwycić przychodzących do Europy muzułmanów?
Jaki los czeka Europę? Czy taki jak miasta Apokalipsy? Trudne są te pytania.
Nadzieją napawa to, jak czytamy w analizowanym Liście do Kościoła
w Efezie, że Jezus zna nasze czyny oraz ponoszone trudy i potraﬁ hojnie
docenić naszą wytrwałość w ich znoszeniu (por Ap 2, 2). Warto zarazem
zwrócić uwagę na to, iż wspólnota efeska dwukrotnie jest chwalona przez
Jezusa za wytrwałość, co oznacza, że jest to kwestia, którą Chrystus wyraźnie chce podkreślić. Czyż i dzisiaj nie charakteryzuje ona wielu chrześcijan? Przecież ową wierną gorliwość przejawiają wyznawcy Chrystusa
mieszkający w krajach arabskich, w niektórych państwach afrykańskich
czy w Chinach, którzy doświadczając krwawych prześladowań za wiarę
dają ostateczne o niej świadectwo — świadectwo męczeństwa. Ową szczególną formą wierności, jaką jest wytrwałość cechują się także wszyscy ci,
którzy znoszą dzielnie codzienny trud wiary, starając się żyć i postępować
w duchu rad ewangelicznych, które jakże są nieatrakcyjne dla lansowanego
obecnie stylu życia sprowadzającego wartości religijne do poziomu taniego
folkloru.
W kontekście egzegetyczno-teologicznej analizy słów Jezusa skierowanych do wiernych w Efezie jawi się także pytanie, czy i my, chrześcijanie
xxi wieku zostalibyśmy pochwaleni za nienawidzenie czynów nikolaitów,
próbujących przekonać nas do pewnych kompromisów z nowymi obyczajami pojawiającymi się w sferze współczesnej kultury, w życiu społecznym,
politycznym, czy ekonomicznym (por. p Ap. 2, 6). Każde społeczeństwo ma
własnych „bożków”, do których czczenia zachęca swych obywateli. Nie zawsze muszą one mieć charakter personalny. Można zaliczyć do nich także
pewne wartości i praktyki społeczne w zetknięciu, z którymi ujawnia się
konﬂikt pomiędzy całkowitym posłuszeństwem Chrystusowi a wartościami lansowanymi przez „postępowe” społeczeństwo. Takimi są na przykład
wolne związki, aborcja, eutanazja, czy prymat „mieć” nad „być”. Współcześni „nikolaici” są zatem wśród nas, trzeba tylko umieć ich rozpoznać
i wzorując się na Jezusie i Efezjanach stanowczo przeciwstawić się im, gdy
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będą w imię „zdrowego rozsądku” i innych racji zachęcać nas do tego, byśmy szli na kompromisy z „nowoczesną” rzeczywistością.
Z tego krótkiego Listu do Efezjan, jak kiedyś dla nich, tak teraz dla nas
płynie wielka otucha, którą można nazwać teologią nadziei. Mówi ona
o obietnicy życia wiecznego z Chrystusem Zmartwychwstałym. Tych co
wytrwali posila On owocami z drzewa życia znajdującego się w raju Boga
(por. Ap 2, 7). W ujęciu terminologii biblijnej drzewo życia należy rozumieć jako synonim pełni życia, polegającego na oglądaniu Boga twarzą
w twarz. Drogę do niego otworzył nam Chrystus — Baranek poprzez swą
mękę i zmartwychwstanie. Teraz zaprasza nas do uczestniczenia w Jego
zwycięstwie i wiecznym panowaniu. Dostąpimy go poprzez wzmiankowaną wyżej wytrwałość.
Na szczególną uwagę zasługuje treść Listu do Kościoła w Smyrnie. Wynika z niej, że Chrystus doskonale zna jego trudną sytuację. Jest to ubogi Kościół w bardzo bogatym mieście. W dodatku jest on narażony na
różnego rodzaju próby. Są to „ucisk”, „ubóstwo” jak i „obelgi”. Co więcej,
słowa Jezusa zapowiadające poddanie próbie niektórych spośród wspólnoty Smyrny spełniły się w bardzo krótkim czasie. Między innymi biskup
Polikarp został skazany na spalenie na stosie, a ponieważ nie umarł pod
wpływem ognia, przebito go mieczem. A stało się to tylko dlatego, że nie
chciał porzucić własnej wiary i oddawać czci „boskiemu cezarowi”. Zauważyć tu można również odniesienie do czasów teraźniejszych. Obecnie
również wierzący w Chrystusa mieszkający na terenach Azji Mniejszej,
muszą znosić „obelgi” i „ucisk” ze strony zarówno władz, jak i współobywateli będących wyznania muzułmańskiego. Co więcej, każdy wyznawca
Jezusa, żyjący pod jakąkolwiek szerokością geograﬁczną, musi znosić trudy
wiary, gdyż wielokrotnie nie przystaje ona do zasad i wartości dzisiejszej
kultury masowej.
Przez ten krótki List dwukrotnie przewija się postać szatana, który nie
tylko zwodzi ludzi i sprawia, iż zachowują się nieadekwatnie do sytuacji,
ale także oskarża ich przed Panem. Wizja ta jest w obecnych czasach jak
najbardziej aktualna. Diabeł próbuje zrobić wszystko, by człowiek uwierzył,
że go nie ma, a tym samym nie przejmował się zbytnio jego działaniami.
Kościół nieustannie przypomina, że nie należy lekceważyć przeciwnika
i udawać, że nie istnieje, bo to jest jego największym zwycięstwem.
Z Listu płynie wielka otucha i nadzieja. Dla Smyrnian, którzy wytrwają w wierze i oprą się prześladowaniom oraz uciskowi, jaki ich czeka, Pan
przygotował „wieniec życia”. W terminologii biblijnej „wieniec życia” ozna-
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cza: życie wieczne z Chrystusem, radość w Królestwie Niebieskim i oglądanie Boga twarzą w twarz. Nie ma żadnych podstaw, aby nie odnieść
tego również do wierzących xxi wieku. Podobnie za wytrwałość i wierność
w przyznawaniu się do Chrystusa czeka na nich nagroda w niebie.
Niezwykle trudno było żyć chrześcijanom w Pergamonie. Sam autor
Apokalipsy zaznaczył, że w tym mieście mieszka szatan i ma tam on swój
tron. Miasto to było ważnym ośrodkiem kultu religijnego w całym regionie.
Rzemieślnicy i inni mieszkańcy Azji Mniejszej przybywali do Pergamonu,
aby złożyć hołd wielu bóstwom. Także chorzy tamtych czasów przyjeżdżali
do Asklepiejonu aby oddać cześć Asklepiejosowi (rzymski Eskulap) i prosić
o zdrowie. Leczono tam przede wszystkim psychicznie chorych, ale i inni
przybywali by składać oﬁary i w ten sposób zapewnić sobie długie i zdrowe
życie. W całym panteonie pergamońskim jednak najbardziej dotkliwy dla
chrześcijan był kult cezarów. Każdy mieszkaniec Cesarstwa Rzymskiego, który nie uczestniczył w kulcie cesarskim był uważany za buntownika
i wroga Rzymu. Dlatego ten właśnie kult był przyczyną największych prześladowań chrześcijan.
Życie w wielkich ośrodkach miejskich, również i xxi wieku, daje wiele
okazji do wystawienia chrześcijan na próbę wiary. Mając wiele różnorodnych możliwości spędzania czasu wolnego, znacznie trudniej jest wybierać to, co wydaje się mniej atrakcyjne i nie zaspakajające hedonistycznych
pragnień ludzkich. Jakże ważna jest umiejętność właściwej oceny i dobrego
wyboru. Chrześcijanom wszystkich czasów, także tym, którzy mieszkają w wielkich aglomeracjach miejskich, Chrystus może przyjść z pomocą
w podejmowaniu właściwych decyzji. Słowo Boże, które wypływa z ust
Bożych jest bardziej przenikające niż wszelki miecz obosieczny (por Hbr 4,
12 i Ap 2, 16). Wniknięcie w Boże słowo pozwala chrześcijaninowi w jego
świetle oceniać swoje życie oraz pojawiające się propozycje, po to, by podejmować właściwe decyzje. Chrystus będzie osądzał człowieka mieczem
swoich ust. Jednak po to objawił człowiekowi Boże słowo, aby człowiek
mógł się nim karmić. W jego świetle człowiek ma możliwość właściwej
oceny swego postępowania i podejmowania decyzji. Ta wskazówka jest
aktualna na wszystkie czasy. Szczególnym czasem jest jednak czas próby.
W czasie próby Chrystus nie pozostawia człowieka samemu sobie. Karmi go manną ukrytą. Pod tym symbolem możemy rozumieć Eucharystię,
jako pokarm dla wszystkich, którzy zmagają się z trudami walki i mimo
prześladowań są wierni swemu Panu. Eucharystia jest niezwykle ważnym
darem dla chrześcijan. Sam Chrystus ukrył się pod jej postacią, aby być
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pokarmem wzmacniającym duchowo wszystkich trudzących się w realiach
życia ziemskiego. Każde zwycięstwo nad szatanem i nad grzechem pozwala
znów chrześcijaninowi umacniać się tym pokarmem. Sam Jezus umacnia
człowieka, aby był w stanie stawać w kolejnym dniu do walki ze złem i kolejny raz zwyciężać. Takie zmaganie prowadzi do otrzymania kolejnego
daru, którym jest biały kamyk a na nim wypisane nowe imię. Ten dar, jak
to w analizie listu do Kościoła w Pergamonie zostało wykazane, jest biletem
wstępu do życia wiecznego.
We współczesnej Europie największym problemem jest rozmazanie zasad. Wielu ludzi nie potraﬁ ocenić co jest dobre, a co jest złe. Szczególnie
podważana jest Chrystusowa nauka dotycząca życia małżeńskiego i rodzinnego. Coraz więcej ludzi żyje w związkach niesakramentalnych, w drugim a nawet w kolejnym związku. Wielu ludziom wydaję się, że takie życie
jest czymś normalnym. Nawet pojawiają się głosy w Kościele, aby dopuścić
ich do Eucharystii, bez konieczności nawrócenia się i uregulowania życia.
Taką postawę można w pewnym sensie przyrównać do działalności w Tiatyrze niewiasty imieniem Jezabel. Jej działalność polegała na rozmywaniu
jasnych zasad. Wtedy dotyczyły one rozpusty i nierządu sakralnego. Dziś
między innymi to rozmycie zasad dotyczy związków niesakramentalnych,
których wielu ludzi nie poczytuje sobie za grzech. Co więcej w niektórych
krajach przystępują oni do komunii świętej bez spowiedzi i nawrócenia.
Człowiek przez swoje złe wybory i grzeszne życie może sprawić, ze narazi siebie na straszne cierpienie. Wiek dwudziesty ukazał, jak straszne są
skutki zarażenia wirusem hiv. W wielu kręgach wyraźnie wskazywano, że
jedynym sposobem na opanowanie tego wirusa jest zachowanie dekalogu.
Trzeba też zauważyć, że wiele chorób, a także wiele sytuacji, w których
człowiek skazany jest na cierpienie zarówno ﬁzyczne, jak i psychiczne i duchowe są skutkami grzechu. Gdyby nie grzech zdrady i niewierności w małżeństwie, zapewne wiele małżeństw nie rozpadłoby się. Podobne skutki
może mieć alkoholizm, narkomania, hazard. Chrystus wzywa chrześcijan,
nie tylko w Tiatyrze, ale we wszystkich miastach wszechczasów do wierności. Nie narzuca on jakiegoś nowego brzemienia. Chodzi tu o wierność
raz danemu prawu Bożemu. Wierność prawu Bożemu może uchronić człowieka od wielu cierpień, także od wielu chorób. Każdy grzech w swoich
skutkach obraca się przeciw człowiekowi. Mają one wymiar nie tylko duchowy, ale także ﬁzyczny.
Człowiekowi może się czasem wydawać, że gdyby był bogaty i stać go
było na wiele, wtedy żyłby pełnią życia. Takie myślenie okazuje się jednak
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błędne. W bogatych Sardach niektórzy zamożni ludzie mogliby tak powiedzieć, że stać ich na wiele, że mogą żyć powyżej przeciętnej. A jednak
Chrystus kierując swój list do Kościoła w tym mieście stwierdza, że ma
on imię że żyje, a jest umarły. O życiu zatem nie decyduje bogactwo materialne, ale duchowy stan człowieka. Zwłaszcza chrześcijanin, który na
chrzcie św. otrzymał pełnię łaski winien o ten dar dbać. Dlatego Autor listu
napisał, „pamiętaj więc jak wziąłeś i usłyszałeś, strzeż [tego] i nawróć się”.
Boża łaska sprawia, że człowiek może żyć pełnią życia. Dzięki niej może
być szczęśliwy i szczęściem obdarowywać innych. Takiego człowieka sam
Chrystus przywdzieje w lśniącą szatę w swoim królestwie, pozwoli mu
przebywać w Jego bezpośredniej obecności i tworzyć orszak, który będzie
otaczał Króla Wszechświata w niebieskim Jeruzalem.
Kolejny List niezwykle aktualny został skierowany do Kościoła w Filadelﬁi. Mimo tego, iż od początków chrześcijaństwa minęło dwa tysiące
lat ludzie nadal są prześladowani w różnych miejscach kuli ziemskiej, za
wyznawaną wiarę. U początku xxi wieku co kilka minut ginie chrześcijanin za wiarę. Tak licznych, krwawych, prześladowań chrześcijan nie było
nawet w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Prześladowania, które jednak nie muszą wyrażać się tylko w agresji ﬁzycznej. Bowiem w krajach,
uchodzących za bardziej cywilizowane, prześladowania przybierają postać
bardziej wyraﬁnowaną, dotykającą praw obywatelskich, czy sfery psychiki człowieka. Dziś bowiem źle pojęta tolerancja religijna przybiera postać
dyskryminacji, czy wręcz otwartego zwalczania ideologicznego chrześcijan.
Takie zjawiska można zaobserwować także w Europie. I dziś chrześcijanie
muszą stawiać czoła różnego rodzaju przeciwnikom. Dlatego tak bardzo
pozostaje aktualne przesłanie listu do Kościoła w Filadelﬁi. Podobnie jak
wtedy, blisko xx wieków temu, tak i dziś Chrystus nie pozostawia swoich
wyznawców samych. Ale dokładnie zna ich historie i sytuację w jakiej się
znajdują. To napawa otuchą. Chrystus bowiem, prawdziwy człowiek i Bóg,
jest ze swoimi uczniami. Nawet wtedy, gdy przyjdą cierpienia, czy inne
bolesne doświadczenia, to warto pamiętać, iż zostały one dopuszczone
przez Boga. Każdy bowiem kto wytrwa przy Panu może być pewny swojej
nagrody i to zarówno tej w doczesności jak i tej ostatecznej, którą będzie
wyjątkowa bliskość z Chrystusem, której nic nie będzie mogło zniszczyć.
Dla chrześcijan w Filadelﬁi drzwi są otwarte. Jak odczytać ten obraz
i jaką ma on symbolikę? Wydaje się, że otwarte drzwi nawiązują do otwartej bramy pogańskiej świątyni dedykowanej Janusowi. Gdy żołnierze wyruszali na wojnę, otwierano bramy tej świątyni na znak, że bóg poszedł z nimi
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walczyć na wojnie. Jeśliby w tym zwyczaju szukać wyjaśnienia symbolu
otwartych drzwi, wówczas można by dostrzec pewną analogię. Chrześcijanie, którzy muszą walczyć z różnymi przeciwnościami w codzienności
życia, nie są pozostawienie sami sobie, ale sam Chrystus wyrusza z nimi
na tę walkę i nawet jeśli dochodzi do konieczności dawania świadectwa aż
do przelania krwi to On wspiera swych wyznawców aż do końca.
Można też ten symbol odczytać na wiele innych sposobów. Jednym
z nich jest odczytanie go w sensie otwarcia się na głoszenie Ewangelii.
U początku xxi wieku staje przed chrześcijanami w Europie nowe wyzwanie, aby dać świadectwo wiary i głosić Ewangelię muzułmanom, mimo, iż
za takie działanie grozi kara śmierci, zarówno temu kto ewangelizuje, jak
i muzułmaninowi, który otwiera swe serce na Chrystusową naukę. Pierwsi
chrześcijanie doskonale zdawali sobie sprawę, że głosząc Ewangelię narażają siebie na śmierć. Żyjąc wiernie według przyjętych zasad, także narażali
siebie na szykany, zwłaszcza, jeśli nie brali udziału w ceremoniach związanych z kultem cesarskim.
Otwarte drzwi mogą też oznaczać łaskę nawrócenia i otwarcia swego
serca na głoszone słowo Boże. Te drzwi mogą stanowić zaproszenie do wejścia i wsłuchania się w Boże orędzie. W tym właśnie znaczeniu spotykamy
omawiany symbol w Dz 14, 27. Św. Paweł po powrocie z pierwszej wyprawy misyjnej zdawał relację Kościołowi w Antiochii nad Orontesem, jak
to Duch Święty otworzył poganom bramy wiary. Otwarta brama oznacza
zaproszenie pogan, aby weszli do Kościoła i stali się uczniami Chrystusa.
Także chrześcijanie, którzy zagubili się na drogach życia winni wejść do
wnętrza Kościoła nawrócić się i zaczerpnąć darów, które Chrystus przygotował dla tych, co go miłują.
Drzwi otwarte, o których mowa w wersecie 3, 8 można też rozumieć
jako możliwość uniknięcia próby, która ma nadejść na cały obszar ziemi. Te drzwi otwarł sam Chrystus. Filadelﬁjczycy nie mogli tego uczynić,
gdyż byli zbyt słabi („masz moc znikomą” 3, 8). Tylko ten, który ma klucz
Dawida mógł to sprawić (3, 7). Właśnie 8 grudnia 2015 roku Ojciec święty
Franciszek otwarł Bramę Miłosierdzia. Jest to bardzo ciekawe połączenie
myśli. Dla nas została otwarta Brama Miłosierdzia. Jeśli chrześcijanie xxi
wieku zechcą przez nią przejść, może uda się uniknąć czasu próby, jaki ma
nadejść dla naszego pokolenia? Kościołowi w Filadelﬁi Chrystus obiecał, że
zachowa go w godzinie próby (3, 10), ponieważ członkowie tego Kościoła
okazali wytrwałość w wierze. Od tej wierności zależy bardzo wiele. Warto byłoby w tym aspekcie przestudiować całą historię Narodu Wybranego
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w czasach Starego Testamentu. Wierność Bogu zawsze skutkowała wychodzeniem z opresji. Brak wierności objawiała się najazdem wrogów, wojną,
uciskiem, a końcu niewolą.
Wierni z Filadelﬁi otrzymali pozytywną ocenę, ponieważ nie zaparli się
imienia Jezusa. W jaki sposób chrześcijanin zapiera się imienia Bożego?
Może to się stać za pomocą słów. Otwarte wyparcie się wiary. Tak jak to
czasem dokonuje się między innymi poprze wypisanie się z Kościoła. Podobnie dzieję się poprzez otwarte mówienie przeciwko Bogu i Kościołowi.
Drugą formą zaparcia się wiary są czyny sprzeczne z jej zasadami. Chodzi
tu o życie niezgodne z zasadami wiary. Trzecim sposobem zaparcia się
Boga jest otwarte podważanie prawd chrześcijańskich.
List do Kościoła w Filadelﬁi kończy się bardzo ważną obietnicą. Zwycięzcę, który przetrwa czas próby i pozostanie wierny Chrystusowi do końca, On sam uczyni ﬁlarem świątyni i nada mu nowe imię. Na tym ﬁlarze
kolejne pokolenia będą budować swoją wiarę. A nowe, Chrystusowe imię
przyniesie mu chwałę.
Największą krytykę otrzymał Kościół w Laodycei. Jest ona tym mocniejsza, że Chrystus w tej wspólnocie nie znalazł nic, co byłoby godne pochwały. Jednak list ten jest ogromnie ważny z punktu widzenia wskazań,
jakie Zbawiciel daje swemu Kościołowi na wszystkie czasy. Przedstawia się
On jako świadek wierny (wiarygodny) i prawdomówny (realny, prawdziwy).
Warto więc zwrócić baczniejszą uwagę na Jego wskazania, ponieważ są one
udzielone w formie rady.
Najpoważniejszym zarzutem dla wierzących zamieszkałych w Laodycei
jest ich letniość w wierze. Wszystko, co dotyczy wiary, jest im obojętne. Są
letni, dlatego zasługują na całkowite odrzucenie. Niestety, jest to chyba najczęstszy problem współczesnych czasów. Podobnie jak w Laodycei ludzie
mieli dostęp do wszystkiego, co w życiu było im przydatne. Byli bogaci, stać
ich było na wszystko. Jednak duchowo byli bardzo biedni.
Jakie rady daje Chrystus Kościołowi w Laodycei? Najpierw radzi zakupić u Niego samego złota w ogniu oczyszczonego. Co kryje się pod tym
symbolem i jak go rozumieć? Tak jak wykazały wcześniejsze analizy, nie
chodzi tu o żadne wartości materialne, ale o pełne uczestnictwo w życiu
Bożym. Do tego są wezwani wierni wszystkich czasów. Pragnąc w pełni
uczestniczyć w życiu Bożym najpierw trzeba nawrócić się, oczyścić w sakramencie pokuty, nakarmić Bożym Ciałem w Eucharystii i w ten sposób
zanurzyć się w głębi miłosierdzia Bożego.
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Przyodzianie się w białe, lśniące szaty oznacza uzyskanie stanu łaski
uświęcającej. Uzyskuje się takie szaty poprzez opłukanie we krwi Baranka.
Rada dotycząca przybrania białej szaty jest kolejnym wezwanie do nawrócenia. Konieczność takiego przystrojenia wiąże się haniebną nagością. Ten
symbol nawiązuje do ukrycia się pierwszych rodziców po grzechu w raju.
Trwanie w stanie grzechu jest narażeniem się człowieka na daleko idące
skutki. Haniebna nagość może być rozumiana jako zdemaskowanie grzeszników jeszcze w tym życiu, ale też można przenieść skutki grzechu do życia
wiecznego. Wtedy haniebna nagość będzie oznaczać wielki wstyd na sądzie
ostatecznym i wieczne potępienie.
Kolejna rada dotyczy zakupienia balsamu dla oczu, aby przejrzeć. Tym
który uleczył oczy niewidomemu był sam Jezus. Teraz także On jest gotów
dopomóc człowiekowi w oczyszczeniu zmysłu wzroku. Człowiek żyjący
w stanie grzechu, nadmiernie zatroskany o sprawy doczesne, nie potraﬁ
dostrzegać Boga w swoim życiu. Dlatego zakupienie u Chrystusa lekarstwa
na oczy jest koniecznym warunkiem przejrzenia i dostrzeżenia Bożych
spraw już teraz.
Po serii udzielonych rad Kościołowi w Laodycei, następuje wezwanie
do nawrócenia. Chrystus ukazuje siebie jako stojącego u drzwi i kołaczącego w nie. Jest to jeden z najpiękniejszych tekstów Apokalipsy. Te drzwi
prowadzą do ludzkiego serca. Chrystus jest w roli petenta. On kołacze. Od
wolnej woli człowieka zależy, czy usłyszy to stukanie do drzwi i otworzy.
Jeśli tak, to skutkiem tego otwarcie będzie zasiadanie do wspólnej uczty ze
Zbawicielem. Świętowanie to dokonuje się już tu na ziemi, a pełny wymiar
uzyska kiedyś w wieczności.
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