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W chrzecijañskiej Europie coraz wiêcej ludzi ¿yje tak,
jak gdyby Boga nie by³o. Zauwa¿a siê jednak, ¿e ich przekonanie nie zawsze jest bardzo mocne. Obojêtnoæ wobec
religii chrzecijañskiej nie zawsze przeradza siê w negacjê
Boga. Dominuje brak opinii na temat Boga, pewien agnostycyzm. Jezus Chrystus natomiast postrzegany jest jako najszlachetniejszy cz³owiek, ale nale¿¹cy do dalekiej przesz³oci
i bez wiêkszego znaczenia dla cz³owieka nastawionego na
wydajnoæ i sukces.
Równoczenie cz³owiek bez Boga, bez wiary w Chrystusa ¿yje w samotnoci, pustce i mroku. Przeprowadzone
niedawno we W³oszech badania na temat sytuacji m³odzie¿y
mówi¹, ¿e m³odzi ludzie s¹ niepewni, zamkniêci w ¿yciu
prywatnym, cierpi¹ na brak zaufania w stosunku do blinich i zasadniczo czuj¹ siê samotni. Opis ten mo¿e siê
równie dobrze odnosiæ do ca³ych warstw nie tylko w spo³eczeñstwach Europy, ale i wielkich skupisk miejskich
w Polsce, do licznych grup zawodowych, do rzesz ludzi
karmi¹cych siê bezkrytycznie papk¹ zlaicyzowanych mediów (takich jak wiêkszoæ kolorowych magazynów, programów telewizyjnych i internetowych). Sytuacja, w której
¿yje wspó³czesna Polska, Europa i wiat jest sytuacj¹ pó³cienia, ciemnoci, zagubienia, braku wiat³a i wyrastaj¹cego
st¹d lêku.
Maj¹c przed oczami tê w³anie dramatyczn¹ sytuacjê cz³owieka w wiecie wspó³czesnym Ojciec wiêty Jan Pawe³ II
wzywa do g³oszenia Ewangelii, a w krajach chrzecijañskich
do podjêcia procesu nowej ewangelizacji. Nowoczesnemu
wiatu nie wystarcza sam rozum, najnowsze osi¹gniêcia nauki i techniki. W encyklice Fides et ratio Papie¿ wyznaje uznawan¹ przez wieki w Kociele katolickim zasadê, ¿e rozum
potrzebuje wiary. Wyznanie to wspó³brzmi z coraz czêstszymi g³osami wspó³czesnych filozofów, którzy oznajmiaj¹,
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¿e wiara jest konieczna cz³owiekowi do ¿ycia jak powietrze. Jedynie wiara rozjania mrok egzystencji, wyprowadza z labiryntu bezsensu, daje radoæ i nadziejê.
Istnieje jednak du¿e niebezpieczeñstwo sprowadzenia
wiary do rzêdu jednego z czynników ¿ycia spo³ecznego,
a religii do roli gwaranta pokoju. Wierze chrzecijañskiej
grozi dzi niebezpieczeñstwo redukcji do roli ideologii,
któr¹ szermuje siê na tak na lewym jak i na prawym skrzydle pola walki politycznej.
Tymczasem wiara jest drog¹ wiod¹c¹ cz³owieka do
zbawienia, do Boga ¿ywego. Taka wiara jednak rodzi siê
z przyjêcia i zawierzenia Ewangelii, w której objawia siê
Chrystus  Prawda. Cz³owiek wierzy dlatego, ¿e Ewangelia
jest prawdziwa, a nie dlatego ¿e jest mu potrzebna w walce
z chaosem spo³ecznym lub miêdzynarodowym terroryzmem.
Wiara  najbardziej potrzebne dobro dla wspó³czesnego
cz³owieka  to zachwyt osob¹ ¿yj¹cego Chrystusa, osob¹,
która objawia siê jako Prawda wiêksza ni¿ codzienne potrzeby. Wiara to zachwycenie siê Ewangeli¹, z której mówi
do cz³owieka S³owo ¿ycia.
W prezentowanym numerze Verbum Vitae polscy
i zagraniczni biblici oraz teologowie szukaj¹ odpowiedzi
na pytania zwi¹zane ze S³owem, którym Bóg mówi³ do
ojców przez proroków, a teraz mówi do nas przez Syna.
Jak Ewangelia  S³owo ¿ycia przychodzi do cz³owieka?
W jakiej formie? Jakimi metodami Bóg siê pos³u¿y³ w historii, aby dotrzeæ ze s³owem Dobrej Nowiny do cz³owieka? Co s³owo Ewangelii przynosi, dok¹d wzywa, w czym
pomaga cz³owiekowi?
Zobaczmy, jak kolejne pytania znajduj¹ odpowied
w analizach tekstów biblijnych i patrystycznych, przeprowadzonych przez wybitnych specjalistów w zakresie badanej problematyki. Bêdzie to wielowymiarowa odpowied
na podstawowe pytanie, postawione w tytule tego numeru:
Dlaczego Ewangelia?
W Starym Testamencie, któremu powiêcona jest pierwsza czêæ Verbum Vitae, s³owem przygotowuj¹cym nadejcie ewangelii jest rzeczownik besora (wiadomoæ
 2 Sm 4,10; 2 Krl 7,9). Wiadomoæ o ucieczce wojsk
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aramejskich, któr¹ do gin¹cej z g³odu Samarii przynosz¹
trêdowaci, ocala miasto od niechybnej zag³ady. Tak w opisie uzdrowienia Naamana (2 Krl 5) jak i w narracji o oblê¿eniu Samarii (2 Krl 7) redaktor deuteronomiczny
podkrela, ¿e s³owo Bo¿e, og³oszone przez proroka Elizeusza i przyjête z wiar¹, jest w stanie przeprowadziæ ze mierci do ¿ycia. Obydwie perykopy ukazuj¹ w gruncie rzeczy
podwójn¹ skutecznoæ Bo¿ego s³owa: zbawcz¹ dla wierz¹cych i karc¹c¹ dla szydercy. Narrator nie zanotowa³ imion
trêdowatych  prekursorów dzie³a ewangelizacji, rozpoczêtego przez mê¿a Bo¿ego, Elizeusza. Charyzmat proroka wymaga wsparcia przez prost¹ wiarê ludu. Nie da siê
i nie wolno dobrej wieci o tym, ¿e Bóg zbawia zatrzymaæ tylko dla siebie. Ca³e pos³annictwo Elizeusza zapowiada uniwersalistyczny wymiar tego radosnego orêdzia
(Antoni Tronina).
Prawda o koniecznoci g³oszenia Bo¿ego s³owa wy³ania siê tak¿e z tekstu Ez 24,15-27. Czynnoci symboliczne
proroka, ró¿norodnie interpretowane w dotychczasowej
egzegezie, nale¿y rozumieæ w pierwszym rzêdzie jako znaki ca³kowitego pos³uszeñstwa otrzymywanemu od Boga
orêdziu. Pos³uszeñstwo to jest konieczne, aby lud, który
ginie z powodu odrzucenia s³owa Bo¿ego adresowanego
doñ w formie werbalnej, móg³ siê nawróciæ patrz¹c na szokuj¹ce znaki. Zbawcze s³owo Boga ma byæ g³oszone! Gdy
jedna forma g³oszenia jest nieskuteczna, nale¿y stosowaæ
inn¹. Ezechiel z polecenia Bo¿ego porzuca mówienie, nieskuteczne w stosunku do zepsutego ludu narzêdzie komunikacji, aby zbawcze orêdzie przekazywaæ w formie
wizualnej (Wojciech Pikor).
Z kolei w tekcie Iz 52,7-10 koniecznoæ g³oszenia dobrej nowiny ³¹czy siê z wymogiem jej przyjêcia. Centralne
przes³anie tego tekstu zawiera siê w aklamacji, adresowanej do Syjonu: Twój Bóg jest Królem! (w. 7b). Przyjêta
przez lud szybko sta³a siê wyznaniem wiary, wypiewywanym w Psalmach (por. Ps 93-99). Gdy pocz¹tkowo po dramacie niewoli babiloñskiej, gdy wydawa³o siê, ¿e Bóg jest
nieobecny (w. 8b), a Jego wiête ramiê zbyt s³abe wobec
potêgi królów Babilonii i ich bóstw, trudno by³o przyj¹æ tê
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nowinê, wówczas rozlega siê g³os stra¿ników s³owa Bo¿ego
(proroków). W radosnym okrzyku (w. 8a) dowodz¹, ¿e to
dobra nowina rzeczywicie staje siê cia³em. Koñczy siê
adwent oczekiwania i zwiastun Dobrej Nowiny og³asza
pokój (por. £k 2,10-14). To prawdziwa ewangelia o zbawieniu, która ostatecznie najpe³niej zrealizowa³a siê w Jezusie Chrystusie (por. Ef 1,13; 6,15; Rz 10,15). Trzy radosne
wieci to¿same z przekonaniem, i¿ Bóg pociesza i odkupuje (w. 9) zdaniem proroka stanowi¹ istotê ZBAWIENIA,
które pochodzi od naszego Boga (w. 10b). Aby sta³y siê
one rzeczywicie zbawieniem, winny byæ przyjête, a Syjon
winien byæ gotów przyj¹æ swego Króla, który przychodzi.
Dlatego prorok a¿ dwa razy mówi o g³osie zwiastuj¹cym
Dobr¹ Nowinê (w. 8a). Brzmi to jak przynaglenie: przebudcie siê, nie przeoczcie tego powrotu (por. Iz 40,3;
Mt 3,3) (Janusz Lemañski).
Szczegó³owa analiza Ps 96 ukazuje wielkoæ radosnej
nowiny, która brzmi: Bóg króluje. Autor Psalmu trzy razy
wzywa do g³oszenia tej nowiny (ww. 2. 3. 10). Wbrew pozorom nie jest ona przeznaczona tylko dla Izraela, który
gromadzi siê w wi¹tyni na Syjonie. Jej adresatem jest ca³a
ziemia, narody, wszystkie ludy. Co wiêcej, autor artyku³u niezwykle trafnie ukazuje, ¿e g³osiciele tej dobrej
nowiny maj¹ nie ustawaæ w jej przekazywaniu. Proklamacji tej nowiny nie wolno ograniczyæ czasowo  jest ponadczasowa; obejmuje przesz³oæ, teraniejszoæ i przysz³oæ.
Wykorzystuje ró¿ne formy g³oszenia: ma formê zwiastowania, opowiadania i informacji. Ostatecznie prowadzi do radosnego piewu na czeæ Jahwe, Króla i Opiekuna wszystkich
ludów, oraz uroczystej celebracji Jego Obecnoci w wiecie
(Stanis³aw Bazyliñski).
Pe³nia radosnej nowiny o zbawieniu rozbrzmiewa
w s³owach i czynach Jezusa z Nazaretu: Czas siê wype³ni³
i bliskie jest królestwo Bo¿e. Nawracajcie siê i wierzcie
w Ewangeliê! (Mk 1,15). Pisma Nowego Testamentu 
bêd¹ce przedmiotem analiz w drugiej czêci numeru  ujmuj¹ tê dobr¹ nowinê o zbawieniu w Jezusie od ró¿nych
stron: jako orêdzie o chrzcie Duchem wiêtym i o dzia³aniu Moc¹ Bo¿¹, jako uobecnianie siê Mi³osierdzia Boga,
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jako radosny kerygmat o wskrzeszeniu z martwych, jako
S³owo Krzy¿a (Henryk Witczyk).
G³oszony przez Koció³ apostolski kerygmat nie jest
tanim optymizmem. Sam Jezus przestrzega ludzi przed realn¹ mo¿liwoci¹ utraty zbawienia, ofiarowanego im  dziêki Jego mi³osierdziu i dziêki dzia³aniu Ducha wiêtego 
w postaci odpuszczenia grzechów. Zbawienie jest dla cz³owieka osi¹galne i jest mu dane na sta³e  oto istota Ewangelii! Cz³owiek jednak osi¹ga je lub nie w zale¿noci od
tego, czy przyjmuje lub odrzuca osobê i dzia³anie Jezusa,
które dosiêga go dziêki mi³osierdziu ofiarowanemu mu
w mocy Ducha wiêtego. Gdyby cz³owiek odrzuci³ ³askê
odpuszczenia grzechów, to strata ta jest ostateczna z powodu odtr¹cenia przebaczenia ofiarowanego cz³owiekowi
przez Boga ca³kowicie w Jego Synu (Artur Malina).
Z kolei w. £ukasz wiele miejsca powiêca ukazywaniu sposobów g³oszenia Ewangelii, które w gruncie rzeczy
jest g³oszeniem Jezusa, w okrelonym momencie dziejów
ukrzy¿owanego a teraz ¿yj¹cego w osobie zmartwychwsta³ego Pana. Pierwszym podmiotem g³osz¹cym Ewangeliê
jest Duch wiêty, najpierw wyranie wzmiankowany jako
Wspó³pracuj¹cy z aposto³ami, a nastêpnie obecny w osobie aposto³a Paw³a (Jean-Noël Aletti).
Natomiast ze szczegó³owej analizy tekstu Dz 4,24-31
wynika, ¿e misja g³oszenia Ewangelii, podjêta przez Koció³ apostolski we wspó³dzia³aniu z Duchem wiêtym, jest
kontynuacj¹ mesjañskiego pos³annictwa Jezusa. U podstaw
tak misji Jezusa jak i pos³annictwa Kocio³a le¿y wola samego Boga  Stworzyciela i Pana historii zbawienia. On
równie¿ jest przywo³ywany w modlitwie Kocio³a, który
podobnie jak Jezus w dziele g³oszenia zbawczego orêdzia
napotyka na przeciwnoci, a nawet spadaj¹ nañ przeladowania. Bóg wys³uchuje ich modlitw, gdy Go prosz¹ o moc
i odwagê: zostaj¹ ponownie nape³nieni Duchem wiêtym,
dziêki któremu z odwag¹ g³osz¹ dalej s³owa zbawienia
(Mariusz Rosik).
Tak wielkie zaanga¿owanie Boga Ojca, Jezusa i Ducha
wiêtego w dzie³o g³oszenia Ewangelii najlepiej wiadczy
o jej donios³oci zbawczej. Ewangelia jest konieczna dla
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zbawienia  tak dla ¿ydów jak i dla pogan, poniewa¿ tak
jedni jak i drudzy s¹ grzesznikami, nie ma ludzi b¹d narodów uprzywilejowanych przed Bogiem (Rz 1,6  3,20). Na
drodze bogatej argumentacji dialektyczno-retorycznej Aposto³ uzasadnia, ¿e nie Prawo Moj¿eszowe, lecz Ewangelia
jest moc¹ zbawcz¹ dla wszystkich, którzy wierz¹. Bóg jest
bezstronny  usprawiedliwia wszystkich i w ten sam sposób; wszystkim oferuje sw¹ £askê w Chrystusie. G³oszenie
Ewangelii jest zadaniem o najwy¿szej donios³oci. Jego
stawk¹ jest bowiem wiara w Chrystusa, który jako jedyny
mediator miêdzy Bogiem i ludmi usprawiedliwia, czyli
wyzwala z grzechu, zbawia (Stefano Romanello).
Donios³oæ dzie³a g³oszenia Ewangelii tak ¿ydom jak
i poganom jeszcze mocniej i od innej strony wy³ania siê
z analizy Listu do Efezjan. Ewangelizacja Izraela jest 
w perspektywie Listu do Efezjan  nie mniej wa¿nym celem
misji Kocio³a (mistycznego Cia³a Chrystusa, z³o¿onego
z wierz¹cych w Niego ¿ydów i pogan), ni¿ ewangelizacja
pogan. Autor Listu wyranie naucza, ¿e najwiêkszych darów zbawczych, takich jak pojednanie z Bogiem, pokój
i zbawienie (wskrzeszenie) w Chrystusie potrzebuj¹ nie tylko nie znaj¹cy dot¹d Boga poganie, ale tak¿e sam Izrael,
który mimo wszystkich swoich przywilejów (w³aciwych
dla niego jako ludu wybrania) nie zawsze i nie ca³y jest
blisko Boga. Jakkolwiek ¿yje w relacji przymierza
z Bogiem (2,12), to jednak stale uczestniczy w grzechach
ludzkoci (2,3). Dopiero przyjmuj¹c Ewangeliê Chrystusa
mo¿e dost¹piæ zbawienia (1,13) i wraz z wiernymi pochodzenia pogañskiego staæ siê nowym stworzeniem (2,15).
Autor Listu do Efezjan jest realist¹ i wie, ¿e g³oszenie
Ewangelii Izraelowi i poganom jest dzie³em trudnym. Nie
wolno jednak poniechaæ dzie³a ewangelizacji. Dopiero przyjêcie Ewangelii przynosi Izraelowi i innym narodom oczekiwany pokój i pe³niê pojednania: Chrystus bowiem w swoim
Ciele przez Krzy¿ zg³adzi³ wszelk¹ wrogoæ (2,16) i otworzy³ przez narodami perspektywê ¿ycia w jednoci z Bogiem
i miêdzy sob¹ (Bartosz Adamczewski).
W trzeciej czêci numeru autorzy artyku³ów ukazuj¹,
w jaki sposób Jezusowe polecenie g³oszenia Ewangelii by³o
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pojmowane w Kociele na przestrzeni wieków. W redniowiecznym komentarzu do Pieni nad pieniami (Alkuina)
s³owa Oblubieñca, skierowane do Oblubienicy, interpretowane alegorycznie, by³y rozumiane jako wezwanie, które
Chrystus kieruje do Kocio³a, aby podj¹³ misjê g³oszenia
Ewangelii na ca³ej ziemi. Autor konkluduje swe analizy
wa¿nym stwierdzeniem: g³oszenie Ewangelii nie jest narzucaniem w³asnych pogl¹dów, poniewa¿ w g³êbi serca ka¿dego cz³owieka jest potrzeba spotkania z Chrystusem (Pnp
3,3), a nade wszystko sam Chrystus, jako ubogi i potrzebuj¹cy, jest obecny w tym, kto s³ucha Dobrej Nowiny (Pnp
2,10) (Krzysztof Bardski).
Szczegó³ow¹ ilustracj¹ ogólnej tezy o koniecznoci g³oszenia Ewangelii i zbawiennych jej owocach s¹ dwa nastêpne artyku³y. Ewangelia, a szerzej ca³e Pismo pe³ni sw¹
zbawcz¹ funkcjê najpierw w ¿yciu pojedynczej osoby. Ojcowie pustyni  mistrzowie ¿ycia duchowego czerpali 
jak to widaæ na przyk³adzie pism Ewagriusza z Pontu  ze
S³owa Bo¿ego moc do walki z diabelskimi pokusami, ród³o inspiracji do dzia³añ pozytywnych. Wypracowali metodê ¿arliwej modlitwy tekstami Pisma: modlitwie
niszcz¹cej przyziemne myli. Równoczenie przestrzega
przed nadawaniem tekstom biblijnym egzystencjalnych
znaczeñ, które daleko odbiegaj¹ od intencji autora natchnionego. Wspó³czesny cz³owiek potrzebuje takiej duchowoci, która pomaga zintegrowaæ cz³owieczeñstwo, równie¿
w wymiarze psychicznym. W Ewangelii, której g³ównym
bohaterem jest Jezus, który przychodzi jako Lekarz do tych,
co siê le maj¹, mo¿e znaleæ doskona³e lekarstwo na rany
duchowe. Nade wszystko dziêki Ewangelii mo¿e dowiadczyæ zbawczej Obecnoci Bo¿ej, które uwalnia od zgubnego egocentryzmu (Leon Niecior).
Wyj¹tkowe owoce wydaje Ewangelia w ¿yciu kap³anów (tak¿e wiernych wieckich, uczestnicz¹cych w kap³añstwie Chrystusa), a za ich porednictwem w ¿yciu ludzi.
wiadczy o tym patrystyczna interpretacja symbolu orzechów i laski Aarona (Lb 17,23). Wielu autorów powtarza³o myl Filona, ¿e zakwitniêcie laski by³o znakiem, ¿e tylko
Bóg udziela ³aski kap³añstwa, a orzechy obrazem trudów
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¿ycia kap³añskiego  powiêconego przede wszystkim zg³êbianiu s³owa Bo¿ego (trudnych kwestii) i wiadczeniu
o nim. Otrzymuj¹ w tym celu ³askê (symbol laski), która
zdolna jest sprawiaæ w nich cuda. Nie mog¹ te¿ ludzk¹ miar¹
mierzyæ skutecznoci g³oszonego S³owa, które niekiedy jest
jak laska Aarona: od dawna zeschniêta, w pewnym momencie cudownie zakwita i wydaje obfite owoce (Józef
Naumowicz).
Wreszcie, w eseju na temat g³oszenia Ewangelii dzi
zlecone Kocio³owi przez Chrystusa dzie³o jest rozpatrywane z punktu widzenia teologii dogmatycznej. Jak zbawcz¹ wieæ o wyzwoleniu, które w Bogu ma swe ród³o
i pe³niê rozszerzaæ dzi, aby trafia³a w samo serce cz³owieka  trwale je przemieniaj¹c KU BOGU. Wa¿nym
wskazaniem dróg nowej ewangelizacji mog¹ byæ lekcje,
jakie zostawili dziêki swoim pracom trzej wielcy teologowie XX-go wieku: Congar  Rahner  Balthasar. P³ynie
z nich wezwanie do wiernoci ród³om ale i otwarcie na
nowoæ (Congar), do ukazywania Boga w wiecie cz³owieka
i cz³owieka w sferze Boga (Rahner), do uwydatniania mi³oci jako natury Trójjedynego Boga, mi³oci bêd¹cej kluczem do tajemnicy i nadaj¹cej sens wszystkiemu
(Balthasar). Drogi te nie wykluczaj¹ siê, ale dope³niaj¹
i nale¿a³oby dynamicznie nimi kroczyæ  tak w myleniu
teologicznym jak i w praktyce pastoralnej (Jerzy Szymik).
Zaprezentowane w skrócie tezy sk³adaj¹ siê na panoramiczn¹ odpowied na pytanie: dlaczego Ewangelia?
Mo¿na j¹ uj¹æ krótko: aby cz³owiek spotka³ ChrystusaPrawdê i odnalaz³ pe³niê ¿ycia w Mi³oci. Ka¿dy cz³owiek!
Aby nikt nie ¿y³ tak, jakby Boga nie by³o!
Ks. Henryk Witczyk
Redaktor naczelny Verbum Vitae
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