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ZBAWIENI PRZEZ MI£OÆ BARANKA
(Ap 1,5b-6)
Wojciech Popielewski OMI
ORÊDZIE O ZBAWIENIU
Apokalipsa, zupe³nie nies³usznie, kojarzona jest czy
wrêcz uto¿samiana z katastrof¹. W umys³ach wielu ludzi
okrelenie apokalipsa sta³o siê wrêcz synonimem kataklizmu. Mówi¹c, i¿ ¿yjemy w czasach apokaliptycznych mylimy o czasach nadchodz¹cej ostatecznej zag³ady wiata.
Tymczasem przy lekturze Apokalipsy zapominamy, ¿e
starotestamentalne obrazy zniszczenia przywo³ane w tej ksiêdze s¹ obrazami nadchodz¹cego s¹du Boga, który nie przychodzi, by zniszczyæ istniej¹cy wiat, ale  uderzaj¹c w z³o
 ufaj¹cym Mu chce przynieæ zbawienie1. Kiedy przyjrzymy siê temu, co ksiêga Apokalipsy mówi o Bogu, Chrystusie i Kociele zauwa¿ymy, ¿e jest ona ksiêg¹ o zbawieniu.
Ono za zwi¹zane jest z dzie³em, jakiego Bóg dokona³ przez
Chrystusa-Baranka. Wystarczy przywo³aæ kilka podstawowych tekstów, które wprowadzaj¹ nas w to zagadnienie. Oto
kiedy w ostatnim hymnie ksiêgi (Ap 19,1-8) mowa jest
o zbawieniu, które nale¿y do Boga naszego, proklamowane
1
Jak pisze E. Ehrlich, Apokalipsa ksiêga pocieszenia, Poznañ 1996,
lektura Apokalipsy ma zachêciæ do ufnoci w dobroæ i sprawiedliwoæ
Bo¿¹, a nade wszystko w zbawcz¹ moc ofiary Chrystusa; do wiary w
wielkie szczêcie, jakie Bóg nam przygotowuje nie dla naszych zas³ug,
ale dlatego, ¿e pragnie ukoronowaæ swoje w³asne dary, jakimi nas nieustannie obsypuje. Nade wszystko  a nie jest to ³atwa sprawa  Apokalipsa pragnie sk³oniæ do uwierzenia, ¿e Bóg naprawdê nas kocha i chce
nas widzieæ razem z sob¹.
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s¹ jednoczenie gody Baranka, które nadesz³y, a Koció³ 
Jego Ma³¿onka, przedstawiona jest jako gotowa, by wejæ
na wieczne gody w odnowionym wiecie, w którym nie
bêdzie mierci, ani cierpienia. Dalej Bóg, który mówi: oto
czyniê wszystko nowe (21,5) ukazuje jednoczenie Janowi,
a przez niego Kocio³owi, i¿ treci¹ tego nowego wiata
bêdzie wieczna radoæ ludu Bo¿ego nazwanego Oblubienic¹-Ma³¿onk¹ Baranka. To dla niej Ojciec przygotowa³
swe królestwo, do którego Koció³-Oblubienica zostanie
wprowadzona przez Oblubieñca-Baranka. G³os z nieba, jaki
daje siê s³yszeæ w 12. rozdziale Apokalipsy (12,10-12) mówi
o zbawieniu, potêdze i królowaniu Boga naszego i w³adzy
Jego Pomazañca (w. 10) oraz o zwyciêstwie nad szatanem,
jakie jest mo¿liwe dziêki krwi Baranka (w. 11) Radoæ zbawionych, owego niezliczonego t³umu z ka¿dego jêzyka, ludu
i narodu, stoj¹cych przez Bogiem i przed Barankiem (7,9)
to radoæ tych, którzy przeszli przez wielki ucisk i op³ukali
swe szaty i wybielili je we krwi Baranka (7,14); oni wyznaj¹, i¿ zbawienie jest u Boga naszego zasiadaj¹cego na tronie i u Baranka (7,10).
KOCIÓ£ ZEBRANY NA LITURGII
Kluczowym tekstem, który podejmuje temat dzie³a zbawienia w Chrystusie, ju¿ na samym pocz¹tku ksiêgi jest
pierwszy jej hymn: Ap 1,5b-6, nazwany s³usznie pierwsz¹
deklaracj¹ teologiczn¹ ksiêgi Apokalipsy2:
Temu, który nas mi³uje
I który uwolni³ nas od naszych grzechów we krwi swojej
I uczyni³ nas królestwem, kap³anami dla Boga i Ojca
swojego
Jemu chwa³a i moc na wieki wieków. Amen.
2
Tak nazwa³ hymn P. Prigent (LApocalypse de saint Jean, Paris
1981, 18) dodaj¹c, i¿ deklaracja ta polega na celebracji zbawczej roli
Chrystusa i konsekwencji, jakie p³yn¹ st¹d dla ludzi.
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Powy¿szy tekst to doksologia czyli hymn chwa³y. Jest on
czêci¹ bardzo interesuj¹cej i z³o¿onej perykopy Ap 1,4-8, która
jest jej kontekstem bli¿szym. W³aciwe okrelenie zwi¹zku
1,5b-6 z ca³oci¹ perykopy pozwala nale¿ycie zrozumieæ
jej przes³anie, zw³aszcza jej g³êbiê eklezjologiczn¹3. St¹d
zanim pochylimy siê nad tekstem doksologii 1,5b-6, trzeba
zwróciæ uwagê na jej zwi¹zek ze wspomnianym kontekstem. Analiza ca³ej perykopy 1,4-8 pozwala stwierdziæ, i¿
jest ona zbudowana z elementów nale¿¹cych do trzech ró¿nych gatunków literackich; da siê bowiem wyodrêbniæ zarówno gatunek epistolarny (1,4-5a), doksologiê (1,5b-6),
jak i elementy typowej wyroczni prorockiej (1,7 oraz 1,8).
Rodzi siê pytanie, czy mamy do czynienia z doæ lunym
po³¹czeniem tych elementów, czy te¿ s¹ ze sob¹ zwi¹zane,
a jeli tak, to w jaki sposób i  co najwa¿niejsze  jaki to ma
wp³yw na egzegezê? Trzeba wspomnieæ równie¿, i¿ fakt istnienia ca³ego szeregu problemów zarówno gramatycznych
jak i stylistycznych4, sk³ania³ egzegetów do mówienia o wielu
U. Vanni (La struttura, 150) w odniesieniu do wersetów 1,5b-6
pisze, i¿ s¹ zwi¹zane tak cile z ich kontekstem bli¿szym, i¿ pozostaj¹
niezrozumia³e w oderwaniu od niego. W odniesieniu do zagadnieñ
zwi¹zanych z budow¹ perykopy 1,4-8, zob. hipotezê rodzaju literackiego dialogiczno-liturgicznego (genere letterario dialogico-liturico), jak¹
przedstawi³ U. Vanni, Un esempio di dialogo liturgico in Ap 1,4-8, Bib
57 (1976), 453-467; zob. równie¿ K. Lijka, Dialogi liturgiczne w Apokalipsie, CT 59 (1989), 83-90.
4
Widaæ je doskonale w tekcie greckim. Wród najbardziej uderzaj¹cych wymieniæ nale¿y konstrukcjê avpo, z nom.: avpo. o« w»n kai. o«
h=n kai. o« evrco,menoj (1,4); podobnie avpo. ... o« ma,rtuj o« pisto,j (1,5);
wyra¿enie o« h=n (1,4). Do gramatycznych dochodz¹ równie¿ pewne anomalie stylistyczne: po nom.: o« ma,rtuj ... o« prwto,tokoj ... o« a;rcwn...
wystêpuje nagle dat.: tw/| avgapw/nti h«ma/j kai. lu,santi h«ma/j(5b), po czym
znów konstrukcja nagle zmienia siê i mamy jakby nawias: kai. evpoi,hsen
h«ma/j basilei,an( i«erei/j (6a), by powróciæ na koñcu do dat.: auvtw/| h« do,xa
kai. to. kra,toj (6b), co odpowiada pocz¹tkowemu tw/| avgapw/nti. Bez
¿adnego zwi¹zku ze zdaniem poprzedzaj¹cym pojawia siê nagle zdanie
(1,7) maj¹ce wyrany charakter wyroczni prorockiej: VIdou. e;rcetai meta.
tw/n nefelw/n. Zaskakuje w koñcu wyrocznia 1,8, która wychodzi z ust
samego Boga: Egw, eivmi to. :Alfa kai. to. V/W, co podkrela sam autor
pisz¹c: le,gei ku,rioj o« qeo,j.
3
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ród³ach, z jakich mia³yby pochodziæ fragmenty sk³adaj¹ce siê na ostateczny kszta³t Ap 1,4-8. St¹d i prowadzone
badania zmierza³y do odkrycia i opisania tych róde³, na
czym z kolei budowano egzegezê wyodrêbnionych elementów, bez zwracania szczególnej uwagi na jednoæ ca³ej perykopy. Istnieje jednak szereg przes³anek, które takiej
jednoci pozwalaj¹ siê dopatrywaæ. Uwa¿na analiza perykopy 1,4-8 pozwala wyró¿niæ cztery mniejsze jednostki spójne wewnêtrznie pod wzglêdem literackim (4-5a; 5b-6; 7; 8)5 ,
oraz wzajemnie powi¹zane pomiêdzy sob¹ dziêki wyszczególnionym motywom literackim. Te z kolei poprzez wzajem-

5
W 1,4-5a motywem jednocz¹cym ca³oæ jest potrójne avpo, wystêpuj¹ce po pozdrowieniu ca,rij u«mi/n kai. eivrh,nh. Ponadto w³anie anomalia gramatyczna polegaj¹ca na u¿yciu avpo, z nom ov w/n kai. ov « h=n kai.
o« evrco,menoj nadaje temu ostatniemu wyra¿eniu szczególny charakter i
sprawia, ¿e staje siê zwrotem szczególnie wydzielonym. Podobnie rzecz
siê ma w 1, 5a, gdzie po regularnej konstrukcji avpo. VIhsou/ Cristou/ mamy
nagle nom.: o« ma,rtuj o« pisto,j( o« prwto,tokoj tw/n nekrw/n kai. o« a;rcwn tw/
n basile,wn th/j gh/j, co znów sprawia, ¿e wyra¿enie to nabiera szczególnego charakteru jako wydzielone z ca³oci.
W 1,5b-6 dwa dat.: pocz¹tkowy tw/| avgapw/nti oraz koñcowy auvtw/|
h« do,xa stanowi¹ jakby klamrê, która zamyka w sobie jak w nawiasie
zdanie: evpoi,hsen h«ma/j basilei,an( i«erei/j tw/| qew/| kai. patri. auvtou/.
W wyroczni 1,7 charakterystycznym motywem literackim jest sekwencja czasowników w futurum; walor futurum ma równie¿ e;rcetai,
co wynika nade wszystko z u¿ycia tego czasownika w Apokalipsie. Chrystus, który mówi e;rcomai, odnosi to do przysz³oci, jak w 2,5, gdzie
widaæ wyrany paralelizm miêdzy e;rcomai a kinh,sw: e;rcomai, soi kai.
kinh,sw th.n lucni,an sou; podobnie 2,16: e;rcomai, soi tacu, kai. polemh,sw;
por. 3,11; 16,15; 22,7.12.20, w ostatnich trzech miejscach zwraca uwagê powtarzaj¹ce siê i odniesione wyranie do przysz³oci tacu,). Ponadto w wyra¿eniu ov« w/n kai. ov« h=n kai. ov« evrco,menoj part. praes.
ov evrco,menoj odnosi siê wyranie do przysz³oci, jako wystêpuj¹ce obok ov«
w/n (teraniejszoæ) oraz ov« h=n (przesz³oæ). Jedyny u¿yty tu czasownik w
aor.: evxeke,nthsan wystêpuje w zdaniu wzglêdnym i odnosi siê do poprzedzaj¹cej je zapowiedzi o;yetai auvto.n pa/j ovfqalmo.j, co nale¿y t³umaczyæ: ujrzy Go wszelkie oko, a nawet ci, którzy Go przebili.
W wyroczni 1,8 literack¹ jednoæ zapewnia uroczysty ton wyroczni
wyg³oszonej w 1 os., co podkrela dodatkowo narracyjna uwaga: le,gei
ku,rioj o« qeo,j.
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ne odniesienie do siebie pozwalaj¹ na odkrycie nastêpuj¹cej
chiastycznej struktury ca³ej perykopy:
A  4-5a:
który jest i który by³ i który przychodzi
B  5b-6:
amen
B´  7
tak, amen
A´  8
który jest i który by³ i który przychodzi
Ju¿ wyodrêbnienie powy¿szego schematu pozwala s¹dziæ, i¿ mimo problemów dotycz¹cych istnienia ró¿nych
gatunków literackich, jak i zachodz¹cych w perykopie problemów tak stylistycznych jak gramatycznych, mamy do
czynienia z jedn¹ perykop¹, obejmuj¹c¹ 1,4-8.
Pytamy dalej: co jest ostatecznym elementem jednocz¹cym tej perykopy? By odpowiedzieæ na to pytanie, nale¿y wzi¹æ pod uwagê dwa fakty. Po pierwsze, w zdaniu
bezporednio poprzedzaj¹cym perykopê 1,4-8 a wiêc w 1,3
mowa jest o dwóch grupach, do których odnosi siê pierwsze b³ogos³awieñstwo Ksiêgi; obejmuje ono tego, który czyta (o« avnaginw,skw) jak i tych, którzy s³uchaj¹ (oi« avkou,ontej)
s³ów proroctwa Ksiêgi i strzeg¹ ich. Po drugie w 1,4b mowa
jest o tym, i¿ Jan zwraca siê do siedmiu Kocio³ów (tai/j
e«pta. evkklhsi,aij). Otó¿ termin Koció³ (evkklhsi,a) w Apokalipsie zachowuje  poza lokalnym  znaczenie liturgiczne, takie jak termin ten mia³ w ST. Chodzi o wspólnotê
Ludu Bo¿ego jako podmiot liturgii. Bior¹c pod uwagê powy¿sze dwa fakty oraz pamiêtaj¹c o tym, co ju¿ zosta³o
powiedziane na temat budowy poszczególnych fragmentów perykopy i ich wzajemnych odniesieñ, uzasadnione
wydaje siê mówienie o strukturze dialogu liturgicznego,
który jest ostatecznym elementem jednocz¹cym ca³¹ perykopê 1,4-8. Innymi s³owy w ostatecznej redakcji Ksiêgi
elementy mog¹ce nale¿eæ pierwotnie do ró¿nych róde³,
a nale¿¹ce niew¹tpliwie do odmiennych gatunków literackich, zosta³y po³¹czone w strukturê dialogu odbywaj¹cego
siê na zebraniu liturgicznym wspólnoty. Na pozdrowienie
lektora (1,4-5) odpowiada wspólnota (1,5-6). Nastêpuje
znów wypowied lektora (1,7), na któr¹ wspólnota odpowiada tak, amen. Dialog koñcz¹ s³owa lektora (1,8). Ca³oæ mo¿na przedstawiæ w nastêpuj¹cy sposób:
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Lektor
Który odczytuje
£aska wam i pokój
od Tego, który jest i który by³ i który przychodzi
I od Siedmiu Duchów, które s¹ przed Jego tronem
I od Jezusa Chrystusa
wiadka wiernego,
Pierworodnego umar³ych
I W³adcy królów ziemi
Wspólnota
Którzy s³uchaj¹ s³ów proroctwa
Temu, który nas mi³uje
I który uwolni³ nas od naszych grzechów we krwi swojej
I uczyni³ nas królestwem, kap³anami dla Boga o Ojca
swojego
Jemu chwa³a i moc na wieki wieków. Amen
Lektor
Oto przychodzi z ob³okami
I ujrzy Go wszelkie oko
I ci, którzy Go przebili
I bêd¹ p³akaæ nad Nim
wszystkie pokolenia ziemi
Wspólnota
Tak, amen
Lektor
Ja jestem Alfa i Omega
 mówi Pan Bóg 
Który jest i który by³ i który przychodzi  Wszechmog¹cy
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WYZNANIE WIARY ZBAWIONEJ WSPÓLNOTY
W przedstawionej powy¿ej formie liturgicznego dialogu mieci siê doksologia 1,5b-6,która kryje w sobie istotne
prawdy dotycz¹ce Kocio³a oraz roli odkupieñczej mierci
Chrystusa, która zrodzi³a Koció³-Oblubienicê. Nie jest to
w ¿adnym wypadku prawda abstrakcyjna. Mamy do czynienia z wyznaniem wiary Kocio³a zebranego na liturgii.
W 1,5b-6 wyznanie to dotyczy Osoby i dzie³a Chrystusa
oraz dotyka Kocio³a, który dokonuje swoistego samookrelenia: mówi on bowiem o swoim pochodzeniu i istocie.
Apokalipsa o prawdach wiary mówi jêzykiem liturgii; w³anie kontekcie liturgii w pierwszej doksologii Ksiêgi 
poczynaj¹c od 1,5b  Koció³ wznosi pieñ uwielbienia dla
mi³oci Chrystusa i jej zbawczych skutków. Zanim jednak
zebrana na liturgii wspólnota uwielbi Zmartwychwsta³ego
Pana, zostanie On jej przedstawiony przez lektora we wstêpnym pozdrowieniu:
£aska wam i pokój
...
od Jezusa Chrystusa
wiadka wiernego,
Pierworodnego umar³ych
I W³adcy królów ziemi.
Przywo³ane w 1,5a okrelenie Jezus Chrystus wystêpuj¹ce w Apokalipsie jeszcze jedynie 2 razy i to na samym
pocz¹tku Ksiêgi: 1,1 (Objawienie Jezusa Chrystusa) i 1,2
(wiadectwo Jezusa Chrystusa) ³¹czy imiê Jezus z tytu³em
Chrystus, co implikuje wiarê, ¿e Jezus z Nazaretu jest rzeczywicie Mesjaszem proroków, Porednikiem obiecanego
przez Boga zbawienia6. Ten Mesjasz zosta³ przedstawiony
jako wiadek wierny, pierworodny umar³ych i W³adca królów
ziemi. Ka¿dy z powy¿szych tytu³ów odniesiony do Chrystusa
6
Zob. A. Jankowski, Dopowiedzenia chrystologii biblijnej, Poznañ 1987, 111.
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zosta³ zaczerpniêty przez autora Apokalipsy z okreleñ, jakie
Ps 89 kieruje pod adresem Dawidowego Mesjasza7. I tak,
wyra¿enie wiadek wierny (wystêpuj¹ce jeszcze w 3,14;
por. 19,11) nawi¹zuje do Ps 89,38,przy czym w Psalmie
nie mówi siê o Osobie Mesjasza, ale o Jego tronie, który
przed Bogiem pozostanie wieczny jak ksiê¿yc  wierny wiadek wród chmur:
Potomstwo Jego trwaæ bêdzie wiecznie i tron jego bêdzie przede mn¹ jak s³oñce,
Jak ksiê¿yc co pozostaje na wieki, wierny wiadek
wród chmur (Ps 89,37-38).
Okrelenie pierworodny, podobnie jak w³adca królów
ziemi zosta³o z kolei zaczerpniête z w. 28:
A ja go ustanowiê pierworodnym,
Najwiêkszym sporód królów ziemi (Ps 89,28)
Jak widaæ, u¿yte w Psalmie wyra¿enie pierworodny staje
siê w Ksiêdze Apokalipsy pierworodnym sporód umar³ych
i odnosi siê bezporednio do Zmartwychwstania. £¹czy siê
z innymi wyra¿eniami, w których sam Chrystus Apokalipsy mówi o tajemnicy Misterium Paschalnego:
By³em umar³y a oto jestem ¿yj¹cy na wieki wieków
(1,18);
Tak mówi Pierwszy i Ostatni, który by³ umar³y, a o¿y³
(2,8).
Chrystus sta³ siê w³adc¹ królów ziemi, a zatem zdoby³
w³adzê nad zorganizowanymi si³ami przeciwnymi Bogu,
nie inaczej jak dziêki swej mierci i zmartwychwstaniu.
W³anie w mierci okaza³ siê wiadkiem wiernym i dziêki
temu sta³ siê pierworodnym sporód umar³ych. Misterium
Paschalne Chrystusa wnios³o w wiat moc zwyciêstwa nad
7
Zob. A. Feuillet, Jalons pour une meilleure intelligence de lApocalypse. Le prologue et la vision inaugurale (chapitre I), AmiCl 85
(1975), 66-67. W odniesieniu do transpozycji cytowanych powy¿ej
mesjañskich okreleñ Ps 89 Feuillet pisze, i¿ z nadzwyczajnym mistrzostwem autor Apokalipsy chrystianizuje i ³¹czy te trzy tytu³y (s.
67).
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szatanem i mierci¹. Takie jest wyznanie wiary Kocio³a
zebranego na liturgii na samym pocz¹tku Ksiêgi Apokalipsy. Wyznanie to sk³ada Koció³, który jako wspólnota czasu ucisku ogl¹da mieræ chrzecijan i staje siê przedmiotem
ataków szatana i jego sprzymierzeñców. Wspólnota ta ma
wiadomoæ, ¿e mo¿e zwyciê¿aæ we krwi Baranka (por.
12,11), który w swej mierci definitywnie zwyciê¿y³.
Koció³ nie tylko rozpoznaje w Chrystusie Tego, który
dziêki swej mierci i zmartwychwstaniu zdoby³ w³adzê nad
przeciwnikami Boga i Kocio³a, ale swoje w³asne istnienie
wi¹¿e z tym samym dzie³em Chrystusa: z Jego Misterium
Paschalnym. Us³yszawszy we wstêpnym pozdrowieniu, kim
jest Chrystus, w którego wspólnota wierzy, Koció³ w modlitwie uwielbienia wyznaje Jego mi³oæ.  Mi³oæ ta jest
rzeczywistoci¹ trwaj¹c¹, ci¹g³¹, niezmienn¹ w stosunku
do chrzecijan Wskazuje na to u¿yta tu specyficzna forma
gramatyczna imies³owu aktywnego avgapw/nti; jest to jedyne miejsce w ca³ym Nowym Testamencie, gdzie czasownik mi³owaæ w odniesieniu do Chrystusa jako podmiotu
wystêpuje w czasie teraniejszym; mamy tu czas teraniejszy kontynuowany8. Mi³oæ Chrystusa nie rozpoczê³a siê
dopiero od momentu zgromadzenia wspólnoty liturgicznej.
Chrystus ju¿ w przesz³oci umi³owa³ Koció³, potwierdzaj¹c to swoj¹ mierci¹. Mia³a ona dla wierz¹cych w Niego
podwójny skutek: po pierwsze  uwolnienie ich od grzechów; po drugie  uczynienie ich królestwem, kap³anami
dla Boga.
wiadomoæ wspólnoty, i¿ zosta³a uwolniona z grzechów wyra¿a siê w fakcie, i¿ wyra¿enie grzechy  ai«
a«marti,ai nie bêdzie odniesione w Ksiêdze Apokalipsy do
wspólnoty Kocio³a. Pojawi siê natomiast wezwanie, by
Koció³  uwolniony z grzechów  trwa³ w tym stanie i nie
wszed³ na nowo w sytuacjê niewoli grzechu. O grzechach
natomiast bêdzie mowa jeszcze dwa razy w odniesieniu do
Babilonu  anty-kocio³a, który trwa w sytuacji grzechu,
8
Zob. J. Kudasiewicz, Odkrywanie Ducha wiêtego. Medytacje
biblijne, Kielce 1998, 450.
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a zatem w sytuacji przeciwnej do tej, w jakiej znajduje siê
Koció³. Koció³ jest wezwany do wyjcia z Babilonu, aby
nie mieæ udzia³u w jego grzechach:
Ludu mój wyjdcie z niej, bycie nie mieli udzia³u
w jej grzechach (18,4).
Mowa jest natomiast o grzechach Babilonu, które naros³y a¿ do nieba (18,5). Zatem Koció³  uwolniony z grzechów  wezwany jest, by trwa³ w tym stanie i nie wszed³
na nowo w sytuacjê grzechu.
Drugim skutkiem mi³oci Chrystusa by³o powstanie
Nowego Ludu, który definiuje sam siebie jako królestwo 
kap³ani dla Boga: uczyni³ nas królestwem, kap³anami dla
Boga i Ojca swojego (1,6)9. Temat ten pojawia siê  oprócz
omawianego przez nas hymnu  równie¿ hymnie, jaki znajduje siê w rozdziale pi¹tym: 5,9-10. Zestawienie tekstów
obydwu hymnów pozwoli nam pog³êbiæ temat zbawienia
dokonanego dziêki krwi Baranka:
1,5b-6

5,9-10

Temu, który nas mi³uje

Godzien jeste wzi¹æ
ksiêgê i otworzyæ jej
pieczêcie

I który uwolni³ nas od
naszych grzechów
we krwi swojej

poniewa¿ zosta³e zabity
i naby³e dla Boga we krwi
twojej
z ka¿dego pokolenia
i jêzyka, i ludu, i narodu

i uczyni³ nas królestwem,
kap³anami dla Boga
Ojca swojego
Jemu chwa³a i moc
na wieki wieków. Amen.

i uczyni³e ich dla Boga
naszego
królestwem i kap³anami
i bêd¹ królowaæ na ziemi.

9
U. Vanni, (LApocalisse. Ermeneutica. Esegesi. Teologia, Bologna 1991, 289) zwraca uwagê na zwi¹zek Ap 1,5b-6 z Ewangeli¹ w.
Jana i podkrela, i¿ pomiêdzy uwolnieniem od grzechów, a uczynieniem
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W centralnej czêci obu hymnów znajdujemy nastêpuj¹ce paralelizmy: zestawienie zwrotu we krwi swojej (1,5)
z zosta³e zabity (5,10) ukazuje dobitnie, i¿ chodzi o mieræ
Chrystusa, która uwalnia od grzechów; ponadto uczyni³ nas
ma swój odpowiednik w naby³e ... z ka¿dego pokolenia,
jêzyka, ludu i narodu (5,10). O ile pierwszy z tekstów podkrela g³êbiê, jakiej dotyka akt zbawczy, drugi uwydatnia
uniwersalne rozmiary Ludu odkupionego krwi¹ Chrystusa10. Tekst 1,5 k³adzie nacisk na fakt, i¿ dziêki mierci Chrystusa zosta³a zlikwidowana wewnêtrzna przeszkoda 
grzech, która uniemo¿liwia³a stanie siê królestwem. Uwolniony od tej przeszkody Nowy Lud staje siê dla Boga królestwem, kap³anami (1,6), królestwem i kap³anami i bêd¹
królowaæ na wieki (5,10). Wyra¿enia, które u¿ywaj¹ zwrotów królestwo, kap³ani w odniesieniu do chrzecijan nawi¹zuj¹ do Wj 19,6. W kontekcie zawarcia Przymierza na
Synaju Bóg obiecuje swemu ludowi, i¿ w zamian za wiernoæ Przymierzu, bêdzie on królestwem kap³anów i ludem
wiêtym. S³owa Ksiêgi Wyjcia mówi¹ o nowej roli Ludu
Przymierza: tym, czym byli w jego ³onie kap³ani, tym bêdzie
odt¹d ca³y Lud dla innych narodów ziemi. Jest ludem królewskim, gdy¿ nale¿y do Króla (Sdz 2,22-23; 1Sam 12,12;
Ps 24,7-10; Iz 6,5; Jer 10,10), ale staje siê teraz ludem-kap³anem wobec innych narodów. W odniesieniu do tej nowej
godnoci Ludu Izajasz powie: bêdziecie nazwani kap³anami
Pana, s³ugami Boga naszego (61,6). Lud Przymierza jest
chrzecijan królestwem mieci siê tajemnica ukrzy¿owania Chrystusa
jako wyraz Jego królowania: Jest jasne, i¿ uwolnienie z grzechów przez
krew poprzedza ustanowienie chrzecijan jako królestwa, ale nie widaæ
w jaki sposób, po dokonaniu uwolnienia od grzechów, pojawia siê wymiar królestwa. Jest jakby pusta przestrzeñ miêdzy wzajemnym powi¹zaniem tych dwóch czynnoci. Ta pusta przestrzeñ zostaje wype³niona,
jeli myli siê o ukrzy¿owaniu, które jest wyrazem królewskiego panowania Chrystusa, tak jak jest ono ukazane w Czwartej Ewangelii. Ukrzy¿owanie niesie ze sob¹ bez w¹tpienia uwolnienie z grzechów i to w³anie ukrzy¿owanie jako wyraz i ustanowienie Chrystusa jako Króla, rodzi natychmiast królestwo, którym s¹ chrzecijanie.
10
Zob. D.A. McIlraith , The Reciprocal Love between Christ and
the Church in the Apocalypse, Roma 1989, 20-21.
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w koñcu ludem wiêtym, to znaczy spo³ecznoci¹ ¿yj¹c¹
w sferze obecnoci Boga i zarazem konsekrowanym na szczególn¹ Jego w³asnoæ. Ma byæ porednikiem pomiêdzy Bogiem, a narodami. Ma byæ wiadkiem Pana (Iz 43,10), wiat³em
dla narodów (Iz 42,6; 49,6a). Jako lud kap³añski ma byæ promotorem prawdziwego kultu poród innych narodów11.
Ca³e to bogactwo treci dotycz¹ce konstytucji Ludu
Przymierza zawarte jest w omawianym tekcie Ap 1,5b-6.
Chodzi ju¿ jednak o Nowe Przymierze: zosta³o ono zawarte we krwi Baranka (1,5). Bóg doskonale wype³ni³ obietnicê zwi¹zan¹ z Pierwszym Przymierzem12. Dziêki temu
powsta³ Lud Nowego Przymierza nazwany królestwem. Lud
ten, podobnie jak Lud Starego Przymierza, bêdzie ludem
kap³añskim. Trzeba postawiæ pytanie o zale¿noæ pomiêdzy
chrzecijañskim byciem królestwem, a byciem kap³anami.
Por. G. Auzou, Dalla servitù al servizio, Bologna 31997, 216217; A. Feuillet (Jalons pour une meilleure intelligence de lApocalypse. Le prologue et la vision inaugurale(chapitre I), AmiCl 85 (1975),
67) w nastêpuj¹cy sposób komentuje tekst Wj 19,6: Izreal jest królestwem, poniewa¿ przynale¿y w sposób wyj¹tkowy do Boskiego Króla
wszechwiata; jest królestwem kap³añskim, poniewa¿ na wzór kap³ana,
porednika miêdzy Bogiem a ludmi, Izrael, który jest bli¿szy Bogu ni¿
inne narody, s³u¿y jako porednik miêdzy nimi a Bogiem; A. Jankowski (Biblijna teologia Przymierza, Kraków, 21997, 39) uwa¿a i¿ szczególna w³asnoæ wraz z misj¹ kultyczn¹ królestwa kap³anów polega na
wyró¿nieniu Izraela jako porednika kultu prawdziwego, innego ni¿ u
ludów ca³ej ziemi; zob równie¿ G. Ravasi, Una comunit santa, sacerdotale, pura. La comunit ecclesiale secondo la tradizione sacerdotale, RivBib 36 (1988), 5-6.
12
D. Mollat (Apocalisse ed Esodo, in: San Giovanni, Atti della
XVII Settimana Biblica, Brescia 1964, 347) uwa¿a, i¿ formu³a mówi¹ca
o uczynieniu z chrzecijan królestwa i kap³anów dla Boga (1,6; 5,10;
20,6; 22,5) wyra¿a zbawczy plan Boga wed³ug Apokalipsy: Bóg chce
w doskona³y sposób wype³niæ obietnice Wyjcia i ustanowiæ Nowe Przymierze z nowym ludem  kap³añskim, królewskim i wiêtym. Podobnie A. Jankowski (Wspólne kap³añstwo wiernych, w: K. Romaniuk, A.
Jankowski, Kap³añstwo w Pimie wiêtym Nowego Testamentu, Tyniec
21994, 141-142) uwa¿a, i¿ aspiracje mesjañskie Izraela Starego Testamentu w stronê wspólnej godnoci kap³añskiej i królewskiej (...) realizuj¹ siê co do ducha, nie co do litery w Nowym Ludzie Bo¿ym.
11
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Tekst 1,6 ³¹czy te dwie rzeczywistoci w jedno: uczyni³ nas
królestwem, kap³anami. Podobnie Ap 20,6 ³¹czy bycie kap³anami z królowaniem: bêd¹ kap³anami... i bêd¹ królowaæ. Tekst 5,10 zawiera szczególn¹ konstrukcjê. Mowa jest
o tym, i¿ Baranek uczyni³ chrzecijan królestwem i kap³anami i bêd¹ królowaæ na ziemi.
W powy¿szym wyra¿eniu s³ownictwo dotycz¹ce królestwa okala niejako pojêcie kap³añstwa chrzecijan. Chrzecijanie s¹ kap³anami dlatego, ¿e s¹ królestwem13. Ich
godnoæ kap³añska, p³ynie z bycia królestwem.
Krótki, a jak¿e bogaty teologicznie tekst pierwszego
hymnu Apokalipsy jest wielkim wyznaniem wiary w mi³oæ, która zbawia  uwalnia od grzechów i czyni z Kocio³a
lud kap³añski i królewski. Moc¹ Paschalnego Misterium
powsta³ Koció³, wspólnota Nowego Przymierza przeznaczona, by staæ siê Ma³¿onk¹ Baranka w eschatologicznych
godach. Powstanie Kocio³a by³o inicjatyw¹ Boga urzeczywistnion¹ przez Chrystusa. Zrodzona we krwi Baranka jego
Oblubienica bêdzie poprzez dzieje przygotowywana do
wejcia na gody, by u kresu czasów rozb³ysn¹æ jako Miasto wiête, Jeruzalem Nowe, przystrojone jak Oblubienica
zdobna w klejnoty dla swego mê¿a (Ap 21,2).
***
LApocalypse de saint Jean est, injustement, identifiée
une catastrophe; lorsquon pense lapocalypse, on commence penser la destruction definitive du monde. Tandis que la lecture approfondie de ce livre mystérieux nous
conduit découvrir son message fondamental, quest le
message du salut. Dieu vient pour sauver son peuple et le
fait grâce au Mystre Pascal du Christ  Agneau.

13
D.A. McIlraith, (dz. cyt., 27); zob. równie¿ G. Schrenk, i`«ero,j
ktl), w: G. Kittel (wyd.), Theological Dictionary of the New Testament,
Grand Rapids, Michigan 1993, t. 3, 264-265.
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Parmis les textes qui en parle se trouve la premire
doxologie de lApocalypse: 1,5b-6,nommée premire déclaration théologique de lApocalypse (Prigent). Lanalyse
du contexte dans lequel se trouve (1,4-8) nous permet tout
dabord de voir un dialoque de la communauté qui prie et qui
loue Dieu pour loeuvre du salut accompli par le sang de lAgneau. LÉglise reconnaît lamour du Christ qui avait pour
elle deux effets: a délivré les chrétiens des péchés par son
sang et a fait de nous un royaume, des prtres pour Dieu son
Pre. Lhymne 1,5b-6 est une proclamation de foi en lamour
qui fait naître lÉglise, destinée devenir lÉpouse de lAgneau belle pour aller la rencontre de son mari (Rev 21,2).
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