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WPROWADZENIE
Ks. Henryk Witczyk
Inicjatywa wydawania pó³-rocznika biblijno-patrystycznego, podjêta przez Instytut Teologii Biblijnej Verbum,
narodzi³a siê w odpowiedzi na wezwanie Soboru Watykañskiego II, aby rzetelne studium Pisma wiêtego stawa³o siê
dusz¹ teologii. Jakkolwiek mija ju¿ ponad trzydzieci lat
od zakoñczenia Soboru, wezwanie to ci¹gle pozostaje aktualne w odniesieniu do Kocio³a w Polsce. Tocz¹ce siê co
jaki czas na ³amach polskiej prasy katolickiej dyskusje
teologiczne s¹ a¿ nader bolesnym dowodem separacji, jaka
w ostatnim okresie zaistnia³a miêdzy egzegez¹ biblijn¹
i teologi¹.
Egzegeci pozostaj¹ w krêgu swoich interpretacji, wynikaj¹cych z rygorystycznego stosowania metody historyczno-krytycznej oraz modnych ostatnio metod z zakresu
analizy lingwistycznej, nie dbaj¹c w wiêkszym stopniu
o odniesienie odczytanego przez siebie orêdzia Biblii do
¿ycia wspó³czesnego cz³owieka. Z kolei nawet najmielej
myl¹cy teologowie (dogmatycy, moralici, fundamentalici, pastoralici, homileci, katecheci) nie uwzglêdniaj¹
w swoich badaniach i publikacjach w dostatecznym stopniu najnowszych osi¹gniêæ egzegezy. Niejednokrotnie zdradzaj¹ wobec niej daleko posuniêt¹ nieufnoæ, wskazuj¹c
na zawi³oæ egzegetycznych dociekañ, znaczn¹ rozbie¿noæ
interpretacji konkretnych tekstów, a nawet odmiennoæ
w prezentowaniu najbardziej podstawowych tematów. Wol¹
wrêcz pozostawaæ w obrêbie w³asnych, wyrazowych t³umaczeñ tych zdañ Biblii, które s¹ u¿yteczne w dowodzeniu
prezentowanej przez siebie tezy teologicznej. St¹d ju¿ tyl19

ko krok do fundamentalistycznej interpretacji Biblii i do
w³asnej teologii. Nic te¿ dziwnego, ¿e teologia rozwiedziona z Bibli¹ szuka nie tylko inspiracji w poezji i literaturze, ale wrêcz traktuje teksty poza-biblijne jako niemal
równorzêdne ród³o Objawienia jako tak samo wa¿ne jak
sama Biblia miejsce objawiania siê prawdy Bo¿ej o cz³owieku i wiecie. Zjawisko to w sposób szczególny charakteryzuje najnowsz¹ teologiê polsk¹.
Pó³-rocznik Verbum vitae jest pomylany jako próba
nawi¹zania twórczego dialogu miêdzy egzegez¹ i teologi¹.
Ka¿dy numer powiêcony bêdzie jednemu tematowi. Bêdzie to taki temat, który w danym okresie jest najbardziej
dyskutowany i wzbudza najwiêcej trudnoci. Treæ ka¿dego numeru Verbum vitae prezentowana bêdzie w trzech
czêciach. Treci¹ czêci pierwszej bêdzie rzetelna i zrozumia³a analiza tekstów Starego Testamentu, które rzucaj¹ wiele
wiat³a na wybrany temat i pozwalaj¹ go widzieæ od ma³o
znanej dot¹d strony. W czêci drugiej natomiast prezentowane bêd¹ wyniki najnowszych badañ nad tymi tekstami
Nowego Testamentu, które zawieraj¹ istotne przes³anie dotycz¹ce prezentowanego tematu. Tak analiza tekstów Starego jak i Nowego Testamentu bêdzie przeprowadzana wed³ug
najnowszych metod przez biblistów, którzy specjalizuj¹ siê
w interpretacji wybranych ksi¹g Pisma wiêtego. Aby Biblia mog³a siê staæ dusz¹ teologii, nie wystarcza interpretacja tekstu samego w sobie. Niezbêdne jest zbadanie jego
historii oddzia³ywania (Wirkungsgeschichte)  jego wp³ywu na kulturê i mylenie ludzi, którzy go czytali i odnosili
do swego ¿ycia. W zwi¹zku z tym trzeci¹ czêæ ka¿ego
numeru Verbum vitae zajmowaæ bêd¹ analizy pism patrystycznych oraz teologiczno-filozoficzne studium uwarunkowañ oraz pozytywnych i negatywnych dowiadczeñ
wspó³czesnego cz³owieka, do którego s³owo Bo¿e i inspirowana nim teologia s¹ adresowane.
Temat pierwszego numeru Verbum vitae brzmi: Zbawienie w Jezusie Chrystusie. Podyktowany jest on koniecznoci¹ poszerzenia dyskusji teologicznej, jaka wci¹¿ ma
miejsce w Kociele w zwi¹zku z og³oszeniem Deklaracji
Dominus Jesus. W dyskusji tej bowiem wiele s³ów pa20

d³o ze strony teologów, zw³aszcza zaanga¿owanych w dzia³alnoæ ekumeniczn¹, a z rzadka jedynie da³o siê s³yszeæ
g³osy pojedynczych biblistów. Jakkolwiek prezentowany
numer Verbum vitae rodzi³ siê w kontekcie wspomnianej
debaty, autorzy zamieszczonych w nim artyku³ów próbuj¹
ukazaæ zbawienie tak, jak jest ono stopniowo ods³aniane
na kartach Biblii. Jest rzecz¹ zrozumia³¹, ¿e nie sposób by³o
poddaæ analizie wszystkie teksty Pisma wiêtego, które
objawiaj¹ Zbawiciela i Jego dzia³anie. Wybrane zosta³y te,
które s¹ ma³o znane, albo takie, które w wietle najnowszych badañ winny byæ rozumiane znacznie g³êbiej ni¿
dotychczas. Z nieprzebranego skarbca tekstów patrystycznych natomiast wybrane zosta³y takie, które poza w¹skim
gronem specjalistów (patrologów) nie s¹ znane szerszemu
gronu czytelników: egzegetów i teologów.
Zbawienie, odkupienie  to s³owa, które w uszach
wiêkszoci wspó³czesnych chrzecijan brzmi¹ jako pojêcia abstrakcyjne. Nie rozumiej¹ oni ich egzystencjalnej treci, ani nie dostrzegaj¹ w nich odniesienia do Zbawiciela.
Przeciwnie, wspó³czesna kultura post-chrzecijañska, czyni z cz³owieka swego w³asnego zbawiciela. Lansowany
model cz³owieka sukcesu, który wszelkimi dostêpnymi drogami pod¹¿a do szczêcia na tej ziemi, nie ma nic wspólnego z biblijnym obrazem cz³owieka, który wierzy w Boga
jako swego Zbawiciela. D¹¿enie do raju na ziemi wczeniej
czy póniej okazuje siê iluzj¹. St¹d te¿ coraz wiêcej w wiecie wspó³czesnym ludzi za³amanych, przegranych, niepewnych nikogo i niczego, zdezorientowanych, pogr¹¿onych
w zw¹tpieniu, wrêcz w nihilizmie. Zaraza nihilizmu zdaje
siê zataczaæ coraz szersze krêgi wród m³odego pokolenia,
które szuka szczêcia na ziemi przy pomocy rodków odurzaj¹cych, przemocy, lub gier internetowo-telewizyjnych.
Ju¿ przed laty heterodoksyjny filozof marksistowski
E. Bloch szkicuj¹c portret cz³owieka kultury zara¿onej nihilzmem, którym wówczas by³ czerwony bohater, pisa³:
Wyznaj¹c a¿ po mieræ przyczynê, dla której ¿y³, pod¹¿a
stanowczo i ch³odno w stronê Nicoci, w któr¹ jako cz³owieka wolnego duchowo nauczono go wierzyæ. Dlatego te¿
i jego ofiara jest inna od ofiary staro¿ytnych mêczenników:
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ci umierali  niemal bez wyj¹tku  z modlitw¹ na wargach,
wierz¹c, ¿e w ten sposób zdobyli niebo. Podczas gdy bohater komunistyczny  za carów, za Hitlera, lub pod jakimkolwiek innym re¿imem  sk³ada w ofierze samego siebie
bez nadziei zmartwychwstania. Bez zbytniej przesady mo¿na stwierdziæ, ¿e czerwony bohater  cz³owiek wolny,
kieruj¹cy siê rozumem, oczarowany i rozczarowany zarazem najnowszymi osi¹gniêciami nauki i techniki, w ogromnej mierze nihilista, walcz¹cy o sprawiedliwszy i lepszy wiat,
nie wierz¹cy w zbawienie pochodz¹ce od Boga  siedzi we
wnêtrzu wiêkszoci ochrzczonych w Polsce.W zmartwychwstanie i ¿ycie wieczne wierzy mniej ni¿ po³owa chrzecijan. S¹ to ludzie, którzy wol¹ siê zbawiæ sami, tu i teraz, bez
oczekiwania na zbawienie, które pochodzi od Kogo Innego.
Zbawienie, o którym mówi Biblia, jest dzia³aniem Boga.
Wkracza on tu i teraz w ¿ycie cz³owieka-grzesznika. To
w³anie cz³owiek jako grzesznik jest adresatem zbawczej
dzia³alnoci Boga. Najogólniej mówi¹c zbawienie polega
na tym, ¿e Bóg przychodzi na pomoc cz³owiekowi wyzwalaj¹c go z grzechu. Przy czym grzech  mimo ró¿norodnych okreleñ i znaczeñ  w istocie swej jest pojmowany
jako odrzucenie oferty udzia³u z ¿yciu Boga, z³o¿onej cz³owiekowi przez samego Boga. Zbawienie jest wiêc takim
wejciem Boga w dzieje cz³owieka, które przezwyciê¿a jego
niepos³uszeñstwo i opór, zamkniêcie siê w sobie i odmowê. Nie dokona³o siê ono w jednej chwili. Biblia prezentuje zbawienie jako proces.
Ma on swój pocz¹tek ju¿ w biblijnej proto-historii.
Oprócz powszechnie znanego tekstu Rdz 3,15  zwanego
wrêcz proto-ewangeli¹  mówi o nim narracja o Kainie
i Ablu (Rdz 4,1-16). W narracji tej ks. W. Pikor dostrzega
model zbawczego dzia³ania Boga. Zastosowana metoda
narratywna pozwoli³a odkryæ, jak wielka jest troska Boga
o przywrócenie swego obrazu na obliczu cz³owieka, zdeformowanym przez zamordowanie brata. Protohistoria
(Rdz 1-11) jest w gruncie rzeczy wprowadzeniem do historii zbawienia, która rozpoczyna siê w momencie powo³ania Abrahama (Rdz 12). Ju¿ pierwsze wydarzenia,
które maj¹ miejsce w drodze patriarchy do ziemi obieca22

nej, s¹ dowodem zbawczej obecnoci Boga w jego ¿yciu.
Ca³y ST jest w gruncie rzeczy zapisem takiej obecnoci
Boga w dziejach narodu powo³anego do zbawienia a zarazem obdarzonego misj¹ zaniesienia tego¿ zbawienia wszystkim narodom ziemi. Jednak¿e ju¿ wczenie rodzi siê tradycja
³¹cz¹ca zbawcze dzia³anie Boga z pojedyncz¹ osob¹.
Postaci¹, która ju¿ w literaturze biblijnej i intertestamentalnej  jak wykazuje ks. A. Tronina  jest coraz wyraniej postrzegana jako niezwykle wa¿na postaæ w dziejach
zbawienia, jest Jozue. W pismach NT jest natomiast wyranie ukazywany jako figura osoby i dzie³a Zbawiciela.
Taka wizja starotestamentalnej postaci  jako antycypacji
jedynego Zbawiciela wiata i Jego dzie³a, dokonanego na
Krzy¿u  jest te¿ obecna w tradycji Kocio³a. Postrzegany
jako nastêpca Moj¿esza  Prawodawcy jest dla wielu biblijn¹ zapowiedzi¹ zmiany, która dokona³a siê na p³aszczynie
historii zbawienia: po starotestamentalnym porz¹dku Prawa,
które z istoty swej wzywa³o Izraela do ¿ycia w Przymierzu
z Bogiem, przychodzi porz¹dek eschatologicznego zbawienia przez ³askê, której ród³em dla wszystkich (¿ydów i pogan) jest Jezus  Zbawiciel.
Do najstarszych wiadków tradycji ³¹cz¹cej zbawcze
dzia³anie Boga z pojedyncz¹ postaci¹ nale¿¹ niektóre psalmy mesjañskie, ukazuj¹ce postaæ idealnego króla, który
w imieniu Boga przyniesie ludowi sprawiedliwoæ i pokój.
Szczegó³owa analiza Ps 2, przeprowadzona przez o. Stanis³awa Bazyliñskiego, pozwala zobaczyæ relacjê, jaka istnieje miêdzy Bogiem i królem w Jerozolimie. Jest ona
w NT i w pismach Ojców Kocio³a rozumiana jako figura
relacji miêdzy Bogiem i Jego Jednorodzonym Synem, który sw¹ dzia³alnoci¹ zbawcz¹ dosiêgnie buntownicze ludy
i narody.
Z kolei m³odszy tekst Iz 52,13  53,12 zbawcz¹ dzia³alnoæ Boga wpisuje w nurt cierpienia i mierci sprawiedliwego S³ugi. Na temat tego tekstu istnieje nieskoñczona
wrêcz literatura. Pomimo niezwykle trudnych kwestii natury filologicznej ks. J. Lemañski, wykorzystuj¹c najnowsze osi¹gniêcia egzegezy i w oparciu o w³asne badania
lingwistyczne, dobitnie podkrela zbawcz¹ wartoæ cierpie23

nia i mierci S³ugi Jahwe. Nie jest ona ani zemst¹, któr¹ Bóg
wywiera na swym S³udze za grzechy ludu, ani potokiem bólu,
który nie ma sensu. Jednak sens ten jest w jakim tylko stopniu dostêpny jedynie najg³êbiej penetruj¹cym w misteria
Boga oczom proroka (Deutero-Izajasza). W pe³ni zajanieje on dopiero wówczas, gdy cierpienia S³ugi doczekaj¹ siê
odpowiedzi w mêce, mierci i zmartwychwstaniu Jezusa.
S³uga Jahwe bowiem jest wiadom tego, ¿e winien przyj¹æ
z r¹k Boga czekaj¹ce go cierpienia i przeistoczyæ je w wyznanie wiary, w akt uwielbienia Boga, w akt kultu sprawowanego nie w wi¹tyni, ale w codziennej egzystencji. Izrael
wiedzia³, ¿e figura S³ugi Pañskiego jest wiêksza od najwiêkszych nawet postaci, od proroków, od ca³ego ludu 
¿e jest sacramentum futuri. W ka¿dym cz³owieku cierpi¹cym widzia³ antycypacjê prawdziwego, ostatecznego
S³ugi Pañskiego, uczestnicz¹cym ju¿ w Jego b³ogos³awieñstwie i uwielbieniu, pochodz¹cym od Boga. Dopiero w czasie ostatniej wieczerzy Jezus odnosi z ca³¹ wiadomoci¹
s³owa pieni o S³udze do siebie, objawiaj¹c, ¿e On jest oczekiwanym S³ug¹ Pañskim, którego cierpienie i mieræ jest
ród³em zbawienia dla wiata. Poprzez postaæ S³ugi ca³y
biblijny Izrael, na ile uczestniczy³ w Jego cierpieniach,
koncelebruje z Jezusem Eucharystiê  sakrament zbawienia dla wielu. W³¹cza swoje cierpienia i mêczeñstwo
w zbawcz¹ Pasjê Tego, w którym definitywnie wype³ni³a
siê prorocka obietnica dotycz¹ca S³ugi Jahwe.
Pisma Nowego Testamentu ukazuj¹ Jezusa jako Zbawiciela wiata. Prze Niego Bóg pragnie zbawiæ wszystkich.
Jednak Bóg, dla którego z jednej strony wszystko jest mo¿liwe, nie dzia³a na zasadzie doskona³ego automatu, który
nie uwzglêdnia wolnoci cz³owieka. W sposób niezwykle
precyzyjny, uwzglêdniaj¹cy najnowszy stan badañ w zakresie Ewangelii Markowej, ks. A. Malina ukazuje niezwykle z³o¿on¹, a zarazem ogromnie wa¿n¹ kwestiê zbawczej
wszechmocy Boga i wolnoci cz³owieka w jego relacji do
Chrystusa. To od niej wszystko zale¿y. Zbawienie bowiem
ma w pierwszym rzêdzie charakter osobowy  jest obecne
dla ka¿dego cz³owieka w Jezusie Chrystusie. Nie ma zbawienia poza Chrystusem.
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Chrystus-Zbawiciel wiata nie jest postaci¹ zamierzch³ej
przesz³oci. Chrystus historii jest obecny jako uwielbiony Pan
w Eucharystii. Stosunek cz³owieka do Chrystusa objawia siê
w jego relacji do Eucharystii. W artykule Eucharystia 
sakrament zbawienia dla wielu ks. H. Witczyk zwraca
uwagê na nierozerwalny zwi¹zek miêdzy zbawcz¹ dzia³alnoci¹ Jezusa w czasie Jego ziemskiej egzystencji, a Eucharysti¹. Zbawcza dzia³alnoæ Jezusa historii, a zw³aszcza
Jego zbawcza ofiara paschalna, uobecniaj¹ siê sakramentalnie w Eucharystii. Poprzez Eucharystiê Jezus teraz zbawia
wielu. Nieustannie sk³ada za nich samego siebie w ofierze jako Baranek, który g³adzi grzechy wiata, i wprowadza
ich w coraz to g³êbsz¹ wiê nowego i wiecznego Przymierza. Zbawienie nie jest wydarzeniem nale¿¹cym do przesz³oci, ale wspó³czesnym dla cz³owieka ka¿dego czasu  dla
cz³owieka ¿yj¹cego dzisiaj. Zbawcze dzia³anie Chrystusa
przez Eucharystiê nie jest te¿ czym nieuchwytnym, abstrakcyjnym. Cz³owiek dotkniêty zbawcz¹ moc¹ Chrystusa nie
tylko zostaje wyzwolony z niewoli grzechu, ale przemieniony na wzór Chrystusa, który umar³ dla grzechu i ¿yje
dla Boga. Eucharystia jest z istoty swej sakramentem zbawczego przeistoczenia nie tylko chleba i wina, ale tych, którzy j¹ przyjmuj¹.
Zaistnienie relacji cz³owiek  uwielbiony Chrystus jest
w gruncie rzeczy pocz¹tkiem wiary, momentem rozpoczynaj¹cym proces nowego stworzenia. Od spotkania ze Zmartwychwsta³ym  jak pisze o. A. Gieniusz  zacz¹³ siê proces
zbawienia Paw³a. Jezus nasz Pan, Chrystus, Jezus Chrystus Syn Bo¿y jest jedynym przedmiotem czynnoci widzenia, ukazywania siê i objawienia w Paw³owych opisach
dowiadczenia pod Damaszkiem, które da³o pocz¹tek jego
chrzecijañstwu (por. Ga 1,11-17; 1 Kor 15,8-10; 1 Kor 9,1-2).
Owo spotkanie z Chrystusem, moment powo³ania i tym samym niejako stworzenia na nowo, jest te¿ podstawowym
punktem wyjcia teologicznej refleksji Aposto³a Narodów.
Co wiêcej, zainaugurowana w tym spotkaniu obecnoæ
Chrystusa w Pawle (lub te¿ Paw³a w Chrystusie: por. wymiennoæ obu okreleñ w Rz 6,11 i Ga 2,10) jest tak¿e podstawow¹, ¿eby nie powiedzieæ jedyn¹, treci¹ ca³ej zbawczej
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misji Aposto³a Narodów. Ono uzasadnia fakt, który jest dla
Paw³a oczywisty: jako przemieniony przez Ukrzy¿owanego i Zmartwychwsta³ego jest pos³any z tym radosnym orêdziem tak do ¿ydów jak i do pogan. Dla Aposto³a Narodów
bowiem misja zbawcza adresowana do wszystkich nie ogranicza siê do mówienia o Chrystusie. Nieæ zbawienie ¿ydom i poganom to przede wszystkim stwarzaæ i jednym
i drugim okazjê spotkania ze Zmartwychwsta³ym i prze¿ycia w³asnego Damaszku, Damaszku, w którym ¯yj¹cego
sporód umar³ych mo¿na dotkn¹æ i us³yszeæ w tym, który
g³osi dobr¹ nowinê, poniewa¿ zosta³ on tak przemieniony
i przenikniêty przez Chrystusa, ¿e w sobie samym objawia
Syna Bo¿ego (por. Ga 2,10).
Zbawienie ma te¿ wymiar wspólnotowy. Ostatnia ksiêga Nowego Testamentu  wbrew powszechnemu odczuciu
 nie mówi o zniszczeniu wiata i ludzi, ale o zbawieniu.
Apokalipsa objawia Boga, który przychodzi, aby zbawiæ
swój lud. Dokonuje tego rzeczywicie w tajemnicy Paschy
Chrystusa  Baranka. Pierwszym tekstem, który mówi
o zbawczym dzia³aniu Boga w Chrystusie jest pierwsza doksologia (1,5b-6). Jest ona uwielbieniem Boga za dzie³o
zbawienia, dokonane przez Krew Baranka. Koció³ pierwotny w s³owach tej doksologi wyznaje, ¿e wierzy w mi³oæ Chrystusa, objawion¹ w ofierze paschalnej, która
uwalnia chrzecijan od grzechów i czyni z nich królestwo
kap³anów dla Boga i Ojca.
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