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Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej
„Apokalipsa – księga (tylko) o końcu świata?”
W ramach IV Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego, dnia 28 kwietnia 2012
roku w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie odbyła się sesja
popularnonaukowa na temat „Apokalipsa św. Jana - księga (tylko) o końcu
świata?”. Została zorganizowana przez Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II oraz
Katedrę Egzegezy i Teologii Biblijnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Szczecińskiego. Jej uczestnikami byli przede wszystkim kapłani, klerycy i studenci Instytutu Teologicznego w Koszalinie. Nie zabrakło także innych osób,
zainteresowanych tematyką poruszoną podczas sesji.
Słowo wstępne wygłosił ks. dr Dariusz Jastrząb – rektor WSD, który powitał wszystkich obecnych i w krótkim wprowadzeniu zauważył obecność
w przestrzeni seminaryjnej trzynastu obrazów ukazujących sceny z Apokalipsy
Janowej, których autorką jest Maria Monikowska-Tabisz. Ksiądz Rektor podkreślił również znaczący wkład koszalińskiego biblisty – ks. Henryka Romanika w popularyzowanie orędzia ostatniej księgi Pisma Świętego.
Sesji przewodniczył jej główny organizator, ks. dr Tomasz Tomaszewski –
moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w diecezji koszalińskokołobrzeskiej i adiunkt na szczecińskim Wydziale Teologicznym, który na
początku przedstawił wszystkich jej prelegentów.
Jako pierwszy zabrał głos ks. dr hab. prof. US Janusz Lemański – pracownik naukowy w Katedrze Egzegezy i Teologii Biblijnej. Wygłosił wykład,
w którym ukazał starotestamentalne korzenie apokaliptyki. Zauważył, że bez
odniesienia do Starego Testamentu nie da się zrozumieć Apokalipsy Janowej.
Apokaliptyka pojawiła się między II wiekiem przed Chrystusem a II wiekiem
ery chrześcijańskiej. Cechami charakterystycznymi apokalips są: tendencja do
tworzenia swoistego kolażu literackiego, nawiązania mitologiczne, tzw. proroctwa ex eventu, retrospekcje, motyw prześladowania dobra przez zło, sąd nad
złem i różne formy przewidywanego życia po śmierci. Zdaniem ks. Lemańskiego, apokaliptyka, jako ruch społeczno-religijny, i apokalipsa, jako specyficzny gatunek literacki związany z tym ruchem, mają swoje korzenie przede
wszystkim w starotestamentalnej tradycji prorockiej.
Następnie ks. dr Tomasz Siemieniec − biblista i adiunkt w Katedrze Teologii Pastoralnej Ogólnej Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, podjął temat Boga jako Pana historii świata i ludzi, skupiając się na analizie Jego tytułów (imion) z Apokalipsy Janowej. Są one następujące: „Ten, Który jest i Który był, i Który przychodzi” (1, 4. 8; 4, 8; 11,
17; 16, 5), „Alfa i Omega” (1, 8; 21, 5), „Początek i Koniec” (21, 6), „Pantokrator” (1, 8; 4, 8; 11, 17; 15, 3; 16, 7. 14; 19, 6. 15; 21, 22), „Zasiadający na
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tronie” (4, 2-3. 9-10; 5, 1. 7. 13; 6, 16; 7, 10. 15; 19, 4; 20, 11; 21, 5), „Władca
Święty i Prawdziwy” (6, 10). Według ks. Siemieńca, starotestamentalne źródła
tych tytułów pokazują, że główną ideą, która przyświecała autorowi Apokalipsy, była chęć ukazania Boga aktywnie działającego w historii świata.
Kolejny wykład przedstawił ks. mgr lic. Adam Saks – biblista, diecezjalny
wizytator katechetyczny i wikariusz parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika
w Koszalinie. Podejmując dość szczegółową analizę piątego rozdziału Apokalipsy Janowej, zajął się on problemem Baranka jako Tego, który jest godzien
otworzyć księgę. Przez swoją śmierć odkupił On ludzkość i przez swoją krew
zawarł z nią Nowe Przymierze.
Jako ostatni z prelegentów zabrał głos ks. mgr lic. Henryk Romanik − diecezjalny konserwator zabytków, wykładowca biblistyki w Wyższym Seminarium Duchownym i w Instytucie Teologicznym w Koszalinie. Zajął się on apokaliptycznym znakiem kobiety jako świadectwem o wspólnocie Przymierza.
Znak ten posiada w Apokalipsie Janowej formę tryptyku: znak Rodzicielki
(rozdział 12), znak Wielkiej Nierządnicy (rozdział 17) i znak Oblubienicy Baranka (rozdziały 19-22).
Po wszystkich wykładach odbyła się dyskusja, prowadzona najpierw pomiędzy prelegentami. Następnie do udziału w niej zaproszeni zostali wszyscy
uczestnicy sesji.

