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Apostasia i anastasis są pojęciami i term i
nam i będącym i w opozycji wobec siebie, odno
szącymi się do dwóch różnych rzeczywistości,
a jednak pozostających w pew nym zw iązku ze
sobą. M ożna nawet dostrzec pewien związek ety
m ologiczny pom iędzy tym i słowami. R zeczow 
nik apostasia (odstępstwo, bunt) pochodzi od czasow nika aphistam ai buntować się, odstępow ać. Słowo to składa się z przyim ka właściw ego
apo, oznaczającego odzielenie, odejście i z czasow nika istemi - stawać,
utwierdzać, trwać. Natom iast słowo anastasis (podniesienie, powstanie,
zmartwychwstanie) składa się z przyimka ana, oznaczającego w tym przy
padku kierunek w górę, do góry oraz z tego sam ego czasownika istemi stawać, utwierdzać, trw ać1. Analiza słowotwórcza wskazuje, że oba te
słowa łączy wspólny czasownik istemi, dzielą natom iast różne, w pew 
nym sensie przeciwstaw ne przyimki.
W starożytnej literaturze greckiej termin apostasia oznaczał przede
wszystkim zdradę, spowodowanie buntu. O takim odstępstwie politycznym
mówi między innymi Plutarch2. U Ploty na termin ten odnosi się również do
duszy, kiedy mówi on o odpadnięciu duszy od bóstwa (gr. apostateo)3.
W tekście Starego Testamentu termin ten przyjm uje wyraźnie sens
religijny. Oznacza on odpadnięcie od Boga, albo odstąpienie od Prawa
M ojżeszowego. Jednym z pierw szych przykładów apostazji jest opisane
w Wj 32-34 odwrócenie się narodu wybranego do swego Boga po w yj
ściu z niewoli egipskiej, w czasie, gdy M ojżesz zbyt długo przebywał na
górze Synaj. Słowa Boga skierow ane do M ojżesza nie pozostaw iają żad
nej wątpliwości co do oceny takich zachowań „zejdź na dół, gdyż sprze
niewierzył się lud twój ... zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon
1Zob.: R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1995.
2 Plutarch, Galba 1, 9.
3 Słownik grecko-polski, pod red. Zofii Abramowiczówny, Warszawa 1958,1, s. 297.
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złożyli mu ofiarę ... Teraz zostaw m nie żeby zapłonął mój gniew na nich.
Wytrącę ich” (W j 32, 7-8,10).
Termin apostazja w Starym Testam encie w ystępuje po raz pierwszy
w Lb 14, 9: „Tylko nie buntujcie się przeciw ko Panu. Nie lękajcie się
ludu tej ziem i” . W języku hebrajskim użyte zostało słowo m arad - bun
tować się - tak też jest przetłum aczone w Biblii B rytyjskiego Tow arzy
stwa Biblijnego i Biblii Tysiąclecia. Tekst Septuaginty tłum aczy to zda
nie używ ając słowa apostasia: ,,αλλα απο του κυρίου μη α π ο σ τα τα ι
γινεσθε. Υμείς δε μη φοβηθητε τον λαον της γης” . B iblia słow iańska ten
tekst Septuaginty przetłum aczyła następująco: „no ot G ospoda nie budietie odstupnicy, wy ie nie ubojteiesia liudiej ziem li toja”.
Również w Księdze Izajasza 30, 1 Septuaginta używ a term inu apo
stasia na tłumaczenie hebrajskiego sarar. Polskie przekłady Pism a Św ię
tego termin sarar tłumaczą jako być niepokornym, przekornym . „Biada
przekornym synom, mówi Pan, którzy w ykonują plan, lecz nie mój i za
wierają przymierze, lecz nie w moim duchu, aby dodaw ać grzech do grze
chu” . Zaś w tłumaczeniu Septuaginty tekst ten brzm i następująco: ουαι
τέκνα α π ο σ τα τα ι ταδε λεγει κύριος, εποιησατε βουλήν ου εμου και
συνθηκα ου δια του πνεύματος μου προσθειναι αμαρτίας ε φ ’ αμαρτιαις.4.
Apostazja jako odpadnięcie od Pana (hbr. m esubah - w polskich tłu
maczeniach jako odpadnięcie lub odstępstwo) w ystępuje u proroka Jere
m iasza 2 ,1 9 .0 apostazji jako o odstępstw ie od Boga, buncie wobec Pana
mówi się również w Joz. 22,22; 1 K ri 21, 13; o sprzeniew ierzeniu się
Panu w 2 Krn 28, 19 zaś o w ystępnych czynach w 2 Krn 33, 19A
W Starym Testamencie apostazja oznacza również „odstępstw o od zako
nu Bożego” (zob. 1 Mch 2, 15) czy też odstąpienie od kultu ojców swoich
(7 Mch 2, 19).
W apokaliptyce Starego Testam entu również m ówi się o odstępstwie
- apostazji, która pojawia się w skutek podstępnych zw odzeń. W spom ina
4 Tłumaczenie słowiańskie tego fragmentu brzmi następująco: Gorie czada otstupiwszaja, sija głagoliet Gospod’, sotworistie sowiet nie mnoju i zawity nie duchom moim, priłożiti griechi ko grechom. Należy zaznaczyć, że grecki termin apostasia w Biblii słowiań
skiej zawsze jest tłumaczony jako odstępstwo.
5 W LXX we wszystkich tych miejscach występuje słowo apostazja (odstępstwo), nato
miast polskie tłumaczenia używają różnych synonimów, wyrażeń podobnych natomiast
bardzo rzadko występuję termin odstępstwo.
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0 tym prorok D aniel pisząc o swojej wizji końca świata (zob. Dn 11).
A pokaliptyczna literatura apokryficzna w sposób bardziej szczegółowy
rozw inęła idee apostazji w kontekście zbliżającego się końca świata.
M ożemy tu przytoczyć fragmenty słowiańskiej Księgi H enocha:
”Nadchodzą czasy zagłady dla całej z ie m i... a w owych dniach n a 
stanie na ziem i zamieszanie, poniew aż człow iek znienaw idzi bliźniego
sw e g o ... Więcej jeszcze, opuszcza swego Stwórcę i czcić będą to co zosta
ło um ieszczone na niebie, to co chodzi po ziem i ...”6
Również etiopska Księga Henocha m ówi o apostazji, która poprze
dzi paruzję i sąd ostateczny: „A kiedy nieprawość, grzech, bluźnierstwo
1 wszelki rodzaj [złych] czynów wzrośnie i [kiedy] odstępstwo, niegodziw ość i nieczystość wzrosną, z nieba spadnie na nich w szystkich wielka
kara. Święty Pan przyjdzie w zapalczywości swej i gniewie i dokona sądu"1.
Czw arta Księga Ezdrasza um ieszcza apostazję jako jeden ze zna
ków końca świata: „Oto nadejdą dni, gdy mieszkańców ziem i ogarnie
wielkie przerażenie. Ukryje się ich droga praw dy i kraina pozbaw iona
będzie wiary. Rozm nożą się niespraw iedliw ość większa od tej, o której
sły sza le ś...”8. R ów nież inne apokryficzne apokalipsy m ówią o apostazji
jako o znaku zbliżającego się końca świata.
Nowy Testam ent i literatura wczesnochrześcijańska kontynuując sta
rotestam entalną tradycję używ ają terminu apostasia w znaczeniu religij
nym. Przyjm uje ono znaczenie odstąpienia od chrześcijańskiej wiary (por.
Łk 8, 13; 2 Tes 2, 3; 1 Tm 4, \-3 \H b r 3 , 12; 2 P 2, 20; 3, 17).
Teksty 2 Tes. 2 ,3 i 1 Tm 4, 1-3 mają szczególnie ważne znaczenie dla
rozważań o apostazji, poniew aż wskazują, że właśnie A postoła Pawła
sięga chrześcijańska tradycja uznania apostazji za znaki czasów ostatecz
nych. M ożem y pow iedzieć, że Apostoł Paweł nadał apostazji w ym iar
eschatologiczny. Terminem apostasia Apostoł Paw eł posłużył się tylko
raz9, właśnie w Liście do Tesaloniczan: „Niech was nikt nie zw odzi żad
nym sposobem , bo dzień ten nie nadejdzie, dopóki pierwej nie przyjdzie
6 HenSłow 22, cyt za: Listy do Tesaloniczan i pasterskie. Wstęp - przekład z oryginału.
Komentarz, oprać. J. Stępień, Poznań-Warszawa 1979, s. 268.
7Księga Henocha etiopska 91,7, [w: ] Apokryfy Starego Testamentu. Opracowanie i wstępy
R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999, s. 180-181.
8IV Księga Henocha 5, 1-2, [w:] Apokryfy Starego Testamentu, s. 378.
9Termin ten został jeszcze użyty w sensie religijnym przez Apostoła Łukasza w Dz 21, 21,
gdzie Żydzi zarzucają Pawłowi, że „naucza odstępstwa od Mojżesza (gr. apostasian
didaskeis apo Moyseos).
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odstępstwo (gr. he apostasia) i nie objaw i się człowiek nieprawości, syn
zatracenia” (2 Tes 2, 3). Apostoł stara się rozwiać obawy i nieporozum ie
nia powstałe wśród Tesaloniczan dotyczące nastania dnia Pańskiego.
Apostoł przypom ina, że paruzję poprzedzą dw a zdarzenia: apostazja
i pojawienie się człow ieka nieprawości. Użycie rodzajnika he przy sło
wie apostasia wskazuje na to, ze A postoł miał na myśli określony fakt,
dobrze znany jem u, jak i m ieszkańcom Tesaloniki10. Dzisiaj nie m ożna
dokładnie ustalić, co Apostoł określił tym terminem. Istnieje m ożliwość
różnorakiego tłumaczenia, chociaż niew ątpliw ie chodzi tu o odstępstw o
w znaczeniu religijnym, podobnym do tego, jakie występow ało w Sta
rym Testamencie i apokryficznych apokalipsach. Nikt do dzisiaj nie pod
jął się jednoznacznego określenia czy apostasia, o której m ów i Apostoł
Paweł będzie miała miejsce wśród chrześcijan, pogan czy wśród Ż ydów 11.
Nie wydaje się, aby w tym przypadku chodziło o apostazję polityczną.
Chociaż w takim znaczeniu pojm owali niektórzy O jcow ie i pisarze ko
ścielni. Wśród zwolenników takiej interpretacji w ym ienia się m iędzy in
nymi św. Ambrożego, św. Hieronim a, Tertuliana i innych12. Przy poszu
kiwaniu prawdziwego znaczenia pojęcia apostasia należy pam iętać o sło
wach Chrystusa „Czy jednak Syn C złow ieczy znajdzie w iarę na ziemi,
gdy przyjdzie?” (Łk 18, 8) i o Jego ostrzeżeniu zawartym w słowach skie
rowanych do swoich uczniów, gdy mówił o znakach zbliżającego się końca
świata. „Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł [...] wów czas wielu za
chw ieje się w wierze, [...] powstanie wielu fałszywych proroków i wielu
w błąd wprowadzą (M t 24, 4. 10. 11). Z Listu do Tymoteusza wynika, że
Apostoł Paweł mówił o odstępstwie chrześcijan od wiary. „W czasach
ostatecznych odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zw odni
czych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, nazna
czonych w sumieniu piętnem występku” (7 Tm 4, 1-2). W tym fragm encie
na określenie odstępstwa został użyty czasownik aphistanai (odjąć, odstą
pić, spowodować bunt) występujący w Nowym Testamencie 14 razy13,
10 Tołkowaja Biblija iii komientarij na wsie knigi Sw. Pisanija Wietchago i Nowago Zawieta, Petersburg 1904-1907, Sztokholm 19872, III, s. 367.
11 Zob.: Listy do Tesaloniczan i pasterskie, dz. cyt., s. 269-270; Tołkowaja Biblija, III, s. 267.
12 Zob.: K. A. Maksimowicz, W. Cypin, Apostasija, [w:] Prawosławnaja Encikłopiedija,
III, s. 95.
13 Por. Łk 2, 37; 4, 13; 8, 13; 13, 27; Dz 5, 37; 5, 38; 22, 29; 2 Kor 12, 8; 7 Tm 4, 1;
2 Tm 2, 19 Hbr 3, 12.
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z czego 10 raz w pism ach Apostoła Łukasza, a 4 razy u Apostoła Pawła.
Apostoł Paw eł używ a tego czasownika w znaczeniu religijnym, a w po
wyższym tekście dodatkowo jeszcze w znaczeniu eschatologicznym 14.
W kontekście 1 Tm 4, 1 wydaje się być słuszna opinia, że apostazja przed
końcem świata dotyczyć będzie nie judaizm u i pogaństwa, a właśnie chrze
ścijan. Taką interpretację odnajdujem y u św. C yryla Jerozolim skiego, bł.
Augustyna, bł. Teodoryta i innych15. Apostazję pojm ują oni w znaczeniu
m oralno-religijnym . Oznacza ona odstępstwo od Boga, herezję. Należy
tu zwrócić uwagę, że poczynając od św. C ypriana z Kartaginy term inem
apostata zaczęto określać chrześcijan, którzy odpadli od wiary w prawdzi
wego Boga pod presją prześladowań. Św. Cyprian powołuje się przy tym
również na dekret św. papieża Korneliusza o pozbawieniu godności tych
członków kleru, którzy odstąpili od chrześcijaństwa.
Prawo kanoniczne usankcjonowało rozumienie apostazji jako odstęp
stwo chrześcijan od wiary i Kościoła. Z punktu w idzenia prawa apostazję
rozpatruje się jako:
1. dobrow olne i świadom e odstępstwo od wiary człow ieka ochrzczo
nego (łac. apostasia a fid a e),
2. porzucenie stanu duchow nego po otrzym aniu święceń lub w ystą
pienie z zakonu po złożeniu ślubów (lac. apostasia ab ordine),
3. odrzucenie religii i religijności jako takiej w ogóle (łac. apostasia
a religione)16.
Kanony niejednoznacznie określają kary za grzech apostazji. Odstęp
stwo od wiary jest karane w różnym stopniu. Surowość kary warunkuje
zarówno przyczyna odstępstwa, czy był przymus lub prześladowanie, jak
i kto odstąpił. Jeżeli apostazja miała miejsce w następstwie prześladowań
nakładano karę odłączenia od 1 roku dla chrześcijańskich niewolników,
przez swoich panów zmuszonych do odstępstw a17 i odłączenia aż do mo14 Zob.: Listy do Tesaloniczan i pasterskie, dz. cyt. 269.
15 Zob. K. A. Maksimowicz, W. Cypin, art. cyt., s. 95.
16Zob. J. Krukowski, Apostazja, [w:] Encyklopedia Katolicka, I, kol. 796-797; por.
K. A. Maksimowicz, W. Cypin, dz. cyt., s. 96; A. Martynowicz, Apostazja i Anastazja,
„Cerkownyj Wiestnik” 4/2001, s. 20.
17 W 6 kanonie św. Piotra Aleksandryjskiego czytamy: „...niewolnicy (chrześcijanie) jako
zależni i w pewien sposób sami znajdujący się w więzieniu u swoich panów, będąc zagrożeni,
w strachu zostali doprowadzeni do składania ofiar pogańskich, upadli. Tacy niewolnicy
w przeciągu roku powinni dokonywać uczynków pokajania, najpierw się ucząc czynić wolę
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mentii śmierci, jeśli odstępstwo było dobrowolne i świadom e.18.
Sw. Piotr A leksandryjski mówiąc o apostazji pełnej, po której nie
nastąpiło pokajanie i pojednanie z Kościołem , uważa, że odpłatą za ten
grzech będzie osądzenie w ieczne19. O soby duchow ne za odstępstwo od
Chrystusa, praw o kanoniczne kara pozbaw ieniem święceń i odłączeniem
od Kościoła, a jeśli taka osoba okaże skruchę, to może być przyjęta do
K ościoła jako laik.20.
M ówiąc o apostazji należy w spom nieć jeszcze o jednym aspekcie
rozum ienia tego zagadnienia. Św. Justyn, jak również św. Jan C hryzo
stom, św. Teofilakt i bł. Augustyn utożsam iają apostazję z Antychrystem.
Św. Justyn nazyw a w ręcz A ntychrysta homo apostasiae - człowiekiem
apostazji21. W ydaje się, że ten aspekt musi być rozpatrywany właśnie
w aspekcie eschatologicznym . Apostazja poprzedzająca przyjście C hry
stusa, o której m ówi A postoł Paweł w 2 Tes 2, 3 jest dziełem Antychry
sta. W pew nym sensie m ożna ją utożsam ić nie tylko odstępstwem sensu
stric te, ale z grzechem i niepraw ością (por. 2 Tes 2, 7). N iepraw ość
i grzech oznaczając bunt, wrogość, odrzucenie Chrystusa stają się term i
nam i eschatologicznym i. W ten sposób m ożem y powiedzieć, że z apostazją ściśle łączy się nieprawość. Niepraw ość jest źródłem apostazji, ale
rów nież i jej objawieniem . Nieprawość jako odrzucenie woli Bożej i prze
Bożą jako słudzy Chrystusa”. Kanony Ojców Kos'cioła podaję za Kniga prawił swiatych
Apostoł, swiatych soborow wsielenskich i pomiestnych i swiatych Otcew, Moskwa 1893.
18„Ten, który wyrzekł się Chrystusa i uczynił siebie przestępcą wobec misterium zbawienia,
przez całe swoje życie powinien pozostawać wśród płaczących i zobowiązany jest do
spowiedzi; a przy końcu życia dostąpić komunii świętej, według wiary w Bożą miłość do
człowieka” pisze św. Bazyli Wielki w 73 kanonie. Zaś w 2 kanonie św. Grzegorza
z Nyssy czytamy: „Na przykład, jeżeli ktoś wyrzekł się wiary w Chrystusa i pogrążył
siebie bądź w judaizmie, bądź pogaństwie, bądź manicheizmie, bądź innej, podobnego
rodzaju, nieprawości, jeżeli uczynił to dobrowolnie, ale potem opamiętał się, cały okres
jego życia powinien być okresem pokajania. Takowy nigdy nie dostąpi, w czasie
sprawowania misterium modlitwy, wspólnie z narodem oddawać pokłon Bogu, ale
w pojedynkę nich się modli i niech będzie całkowicie odłączony od przyjmowania świętych
Darów. Ale w czas odejścia z tego życia niech dostąpi przystąpienia do świętych Tajemnic”.
19 4 kanon św. Piotra Aleksandryjskiego.
20 „Jeżeli, ktoś z kleru bojąc się człowieka Żyda lub poganina, lub heretyka wyrzeknie się
imienia Chrystusa niech będzie odłączony od Kościoła. Jeżeli wyrzeknie się służenia
Kościołowi niech będzie wyłączony z kleru. Jeżeli się opamięta (słow. pokajetsia) niech
będzie przyjęty jako osoba świecka (słow. mirjanin)” - 62 kanon apostolski.
21 Zob.: Listy do Tesaloniczan i pasterskie, dz. cyt., s. 271.
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ciw staw ianie się m iłości Bożej pozostaje tajem niczą m ocą działającą
w tym świecie (por. 2 Tes 2, 1 i nss), zaciem niającą i fałszującą praw dzi
we pow ołanie człow ieka. W spółczesna teologia rozpatruje apostazję
w kategoriach religijno-m oralnych. Według tej teologii czasy apokalip
tyczne charakteryzować się będą powszechną apostazją od religijnych
praw d i norm moralnych, co przyczyni się do przygotow ania przyjścia
najpierw „człowieka niepraw ości” Antychrysta, a następnie paruzji C hry
stusa. Apostazja, jako odrzucenie wiary i odstępstw o od Chrystusa, czy
naw et walka z Chrystusem i jego Kościołem nie jest tylko znakiem końca
świata, ale też zjaw iskiem pojawiającym się w całej historii ludzkości
i m ającym swój początek w upadku Szatana.
*

*

*

Pojęciem pozostającym w opozycji, czy w ręcz posiadającym prze
ciw staw ne znaczenie do apostazji jest anastasis - podniesienie, pow sta
nie, wskrzeszenie, zm artwychwstanie. Teologiczna refleksja nad tajem 
nicą zm artw ychw stania związana jest w sposób szczególny z chrześci
jaństw em . Zm artw ychw stanie Chrystusa stanowiło najw ażniejszą treść
zw iastow ania apostolskiego22, o czym zaśw iadcza autor D ziejów A p o 
stolskich: „A postołowie z wielką m ocą świadczyli o zm artw ychw staniu
Pana Jezusa” (Dz 4, 33). W iara w zm artw ychw stanie C hrystusa leży
u podstaw wiary chrześcijańskiej. Apostoł Paweł pisze do Koryntian „Sko
ro więc głosi się o Chrystusie, że zm artwychwstał, to jakże niektórzy
z was m ogą mówić, że nie m a zm artw ychw stania? Jeśli bow iem nie ma
zm artw ychw stania to i Chrystus nie zm artw ychw stał. A jeżeli C hrystus
nie zm artwychwstał, darem ne jest nauczanie nasze, darem na jest i wiara
w asza” (7 K or 15, 12-14). Wraz ze zm artw ychw staniem C hrystusa poja
wiło się coś nowego i odm ieniło całą perspektywę, rozpoczyna się nowe
pełne tryum fu życie wieczne. Od tego m om entu człow iek m oże oczeki
wać pełnego i niczym nieprzerw anego zjednoczenia z C hrystusem zm ar
twychw stałym , które stanowi przedm iot nadziei chrześcijańskiej, a które
osiągniem y w dzień zm artwychwstania23.
22 Zob.: Dz 4, 2; 17, 18; 23, 6; 24, 15. 21; 26, 8; 1 Kor. 6, 14; 15, 13-22; 2 Kor. 4, 14;
Flp 3, 11.
23J. Stępień, Teologia św. Pawia. Człowiek i Kościół w zbawczym planie Boga, Warszawa
1979, s. 209.
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Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa implikuje wiarę w zm artwych
wstanie nasze. Inaczej mówiąc wiara w powszechne zm artw ychw stanie
jest konsekwencją wiary w śmierć i zm artwychwstanie Chrystusa i łączy
się nierozdzielnie z paruzją. M ówi o tym Apostoł Paweł „Jeśli bowiem
wierzymy, ze Jezus umarł i zmartwychwstał, to tak samo wierzyć trzeba,
że Bóg i tych którzy zasnęli przez Jezusa, przyprowadzi z nim (7 Tes 4, 16).
Nasz zw iązek z Chrystusem przedstaw ia Apostoł Paweł w 1 K or 15,
21-23: „skoro bowiem przyszła przez człow ieka śmierć, przez człow ieka
też dokona się zm artw ychw stanie, albow iem jak w A dam ie w szyscy
um ierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. A każdy w swoim
porządku, jako pierw szy Chrystus, potem ci, co należą do C hrystusa,
w czasie Jego przyjścia” . W tekście tym ukazane zostały dwa rodzaje
wzajem nych relacji posiadających przeciw staw ne skutki. Pierw sza rela
cja to nasz zw iązek z Adamem, który jest przyczyną naszej śmierci. D ru
ga relacja to nasz związek z Chrystusem , dzięki którem u wszyscy zm ar
tw ychw staniem y w czasie Jego przyjścia. Adam jest pierw szym odstępcą do Boga, jako pierwszy z ludzi dokonał apostazji. Chrystus jest N o
wym Adamem, który jako pierw szy zm artwychwstał. W Liście do R zy
mian ten zw iązek człow ieka z Chrystusem jest ukazany w sposób jedno
znaczny: „Albowiem nikt z was dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie
um iera; bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana um ie
ramy; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśm y” (14, 7-8).
W kontekście tych fragm entów Pism a Świętego, zrozum iałe stają
się słowa o. Sergiusza Bułgakowa, który łączy zm artw ychw stanie C hry
stusa z ostateczną przem ianą czło w iek a w paruzji. „C ała ludzkość
w Zm artw ychw staniu Chrystusa, poprzez Jego ludzką naturę, antycypuje
w Zm artw ychw staniu (ros. priedw oskriesajet) i przyjm uje moc Zm ar
tw ychw stania”24. W tej koncepcji o. Bułgakow a występuje jedność ontologiczna, wypływająca z unii hipostatycznej. Bogoczłowiek jest wszechczłow iekiem , przyjm ując ludzką naturę, stał się Nowym Adam em . M o
żemy tu m ówić o „rekapitulacji” natury człow ieka w ludzkiej naturze
C hrystusa25. K onsekw encją tej rekapitulacji jest twierdzenie, że zm ar
24 S. Bułgakow, Niewiesta Agnca. O Bogocziełowieczestwie. Czast’ III. Paris 1945, s.
456.
25 „Rekapitulacja” - pojęcie użyte przez św. Maksyma Wyznawcę ukazujące kosmiczne
znaczenie Wcielenia, dotyczące wszystkich ludzi, zob.: J. Meyendorff, Teologia
bizantyjska. Historia i doktryna, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1984, s. 206.
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tw ychw stanie C hrystusa je st ontologicznie zm artw ychw staniem p o 
w szechnym , chociaż jego całkow ite urzeczywistnienie następuje w cza
sie paruzji, która jest nie tylko objawieniem zm artw ychw stałego C hry
stusa, lecz również mocy zm artwychwstania. Tak więc dla o. Sergiusza
B ułgakow a, paruzja jest pow szechnym zm artw ychw staniem , zaś po
w szechne zm artwychwstanie jest paruzją. W ynika to - twierdzi o. Bułgakow - z faktu tożsam ości i niem ożliwości rozdzielenia tych dw óch w yda
rzeń historii zbawienia26.
Pow szechne zm artw ychw stanie nadaje sens egzystencji człow ieka
i daje nadzieję na społeczność z C hrystusem . O ddzielenie duszy od cia
ła w akcie śm ierci i następujący po tym okres istnienia bez ciała nie jest
naturalną form ą istnienia człow ieka. W iara w zm artw ychw stanie uśw ia
dam ia, że jest to stan epizodyczny, jakkolw iek nieunikniony przed zm ar
tw ychw staniem pow szechnym . Z m artw ychw stanie um arłych będzie
ożyw ieniem ciała i połączeniem go z duszą. Będzie restytucją pełni czło
w ieka. W tym sensie o. Sergiusz B ułgakow nazyw a zm artw ychw stanie
apokatastazą człow ieka, przyw róceniem stanu zaraz po stw orzeniu27.
O dw ołuje się przy tym do słów A postoła Pawła, który naucza, że zm ar
li na pow rót otrzym ają sw oje ciała (7 Kor. 15, 38). Zm artw ychw stanie
jak o m isterium zbaw ienia je st źródłem nadziei K ościoła na przem ianę
świata: „W am to Bóg w pierw szym rzędzie, w zbudziw szy Syna swego,
posłał go, aby wam błogosław ił, odw racając każdego z was od złości
w aszych” (Dz 3, 26).
A n a sta sis jak o przeciw ieństw o apostazji je s t działaniem Z m ar
tw ychw stałego, jest odrodzeniem C hrystusa in nobis i pro nobis. Z m ar
tw y ch w stan ie C hrystusa, to początek now ego życia, objaw ienie Ż y 
cia W iecznego, które w kroczyło w nasze życie i ukazało się ja k o p rze
m ieniająca m oc. Jego zm artw ychw stanie ju ż teraz ośw ieca nasze w i
dzenie św iata i zaczyna przeobrażać nasze życie. Z m iana, o ile ch ce
my ją przyjąć, ju ż nastąpiła - stare przem inęło. „O to Stare p rzem in ę
ło, a pow stało now e” , głosi A postoł (2 K or 5, 17). Z godnie z obietnicą
oczekujem y now ych N iebios i nowej Ziem i, w których zam ieszkuje
spraw iedliw ość (por. 2 P 3, 13). „B óg będzie w szystkim we w szy st
k ich ” (7 K or 15, 28). „O trze z ich oczu w szelką łzę, a odtąd śm ierci
26 Zob.: S. Bułgakow, Niewiesta Agnca, dz. cyt., s. 456.
27 S. Bułgakow, Niewiesta Agnca, dz. cyt., s. 457,462.
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ju ż nie będzie. Ani żałoby, ani krzyku, ani trudu ju ż [odtąd] nie b ę 
dzie, bo pierw sze rzeczy przem inęły. I rzekł Z asiadający na tronie:
„O to w szystko czynię nowe. Nic będzie godnego klątw y ju ż odtąd nie
będzie, a będzie w nim tron B oga i B aranka, słudzy zaś Jego będą
cześć M u oddaw ali. O glądać będą Jego oblicze, a im ię Jego - na ich
czołach. I odtąd ju ż nocy nie będzie. A nie potrzeba im św iatła lam py
ani św iatła słońca, bo Pan Bóg, będzie św iecił nad nim i i będą k ró lo 
w ali na w ieki w ieków ” (Ap 21, 4-8; 22, 3-5).
W rozw ażaniach na tem at antynom iczności apostazji i anastasis
ważny jest aspekt eschatologiczny. Apostasia jest wydarzeniem i rzeczy
w istością tego świata, nawet, jeżeli zw iastuje jego koniec i przez to przy
należy do apokaliptyki. Apokaliptyka, jako próba interpretacji wydarzeń,
zw iązanych ze zbliżaniem się końca tego świata, należy do historii. Jest
próbą ukazania niektórych stron historii w określonym świecie28. Jej głów 
nym celem jest wezwanie do odwagi w wierze i stałości w czuwaniu.
Teksty Apokalipsy i tzw. małej Apokalipsy (M t 24-25) m ówią o w yda
rzeniach, które będą miały miejsce w historii. Są to proroctwa, których
treść trudno zrozum ieć ze względu na użycie języka symboli. Dlatego też
księga A pokalipsy w Kościele prawosław nym nie została włączona do
tekstów czytanych podczas nabożeństw. Kom entarze do niej są również
bardzo ubogie. W szelkie próby dania pełnej interpretacji apokaliptycz
nych proroctw są skazane na niepowodzenie. Od chwili ich wygłoszenia
dzieli nas długi okres czasu. Jednak negacja ich treści też nie powinna
mieć m iejsca. Wydarzenia, poprzedzające koniec świata oraz przyszłe
życie K ościoła czekają jeszcze na swoje spełnienie w historii. W tym
sensie Apokalipsa jest ukazaniem autentycznej treści historii, która pro
wadzi do eschatologii29.
Anastasis jest właśnie rzeczywistością eschatyczną, m etahistoryczną30. Dzień Pański jest oddzieleniem historii od eschatologii. W szystko,
28 S. Bułgakow, Agniec Boiyj. O Bogocziełowieczestwie. Czast’ /, Paris 1933, s. 452.
29 Zob.: S. Bułgakow, Prawosławije, Paris b. r. w., s. 370-371; por. tenże, Agniec Boiyj,
dz. cyt., s. 451.
30 Terminu tego użył o. Sergiusz Bułgakow w swoim dziele Agniec Boiyj (s. 462), który
dla niego wyraża pozahistorycznosc eschatologii. Ks. W. Hryniewicz zauważa, że wprowadzone
przez Bułgakowa i przyjęte przez innych teologów prawosławnych, pojęcie „metahistorii”
pozwala powiązać ze sobą tajemnicę czasu i wieczności. Jest to swoista święta przestrzeń,
w której dokonują się wydarzenia czasowe, zob. Nadzieja zbawienia dla wszystkich. Od
eschatologii lęku do eschatologii nadziei, Warszawa 1990, s. 47.
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co się dzieje do Paruzji jest historią. Paruzja kończy istnienie świata
w wym iarze historycznym 31 i jest początkiem eschatologii.
Śmierć, Zm artw ychw stanie Chrystusa jest początkiem apokatastasis ton panton (Dz 3, 21), do pełnego przywrócenia wszystkiego, co zo
stało zniszczone przez grzech i śmierć. Prawosławna ikonografia przed
stawiając Anastasis jako zstąpienie Chrystusa do otchłani w skazuje na
zw ycięstw o życia. C hrystus krusząc bramy piekieł za rękę w yprow adza
Adam a i Ew ę wraz ze wszystkim i oczekującym i do królestw a życia.32
Ikona Anastasis - Zstąpienia Chrystusa do otchłani, ukazując soteriologiczny w ym iar śm ierci Chrystusa, mówi rów nocześnie o przełam aniu
m ocy zła i wyzwoleniu ludzkości od infem alnego sposobu istnienia. Po
przez swoje anastasis Chrystus wnosi do stanu egzystencji infem alnej
życie oraz m ożliwość odrodzenia ludzkości przez zjednoczenie z C hry
stusem33. Prawosławna ikona zstąpienia do otchłani pokazuje, że moc zmar
twychwstania Chrystusa obejmuje całą ludzkość i cały świat, że apostasia
zostanie w wymiarze eschatycznym pokonana właśnie przez anastasis:
Chrystus Bóg sprawia, że przechodzim y od śmierci do życia ...
Teraz w szystko jest napełnione światłością:
Niebiosa, ziem ia, a naw et piekło.
N iech całe stworzenie święci Zm artwychwstanie Chrystusa,
W którym je s t źródło je g o życia34.

31 Por. N. Malinowskij, Prawosławnoje Dogmaticzeskoje Bogosłowije, Siergiejew Posad
1909, IV, s. 631.
32 W. Hryniewicz, Chrystus nasza Pascha. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej,
Lublin 1982,1, s. 251.
33 Zob.: W. Hryniewicz, Misterium paschalne w teologii i duchowości chrześcijańskiego
Wschodu, „W Drodze” 4/1976, s. 18-28.
34 Fragment tekstu liturgicznego z jutrzni paschalnej.
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