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Do tradycji należą już coroczne, międzynarodowe spotkania biblijne organizowane przez Instytut Nauk Biblijnych KUL. Podobnie było w minionym
roku. W dniach 22-23 października 2014 r. w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim Jana Pawła II odbyły się jubileuszowe X Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne pt. „Natchnienie Pisma Świętego”, które zgromadziły
znakomitych prelegentów i liczne grono słuchaczy.
Podczas sympozjum poddano refleksji naukowej fundamentalny dla Kościoła katolickiego i całego chrześcijaństwa problem natchnienia biblijnego.
Zagadnieniu temu poświęcony został ostatni dokument Papieskiej Komisji
Biblijnej Natchnienie i prawda Pisma Świętego (Roma 2014), który pomyślany
został jako odpowiedź Członków Komisji na życzenie papieża Benedykta XVI,
wyrażone w adhortacji apostolskiej Verbum Domini (zob. nr 19). W centrum
zainteresowania przedstawicieli teologicznych ośrodków naukowych, zagranicznych (Izrael, Słowacja, USA, Włochy) i polskich (Katowice, Olsztyn,
Szczecin, Toruń, Warszawa) był wspomniany dokument, a także szerzej
trudny problem natchnienia ksiąg świętych Starego i Nowego Testamentu.
Podczas trwającej dwa dni konferencji, podzielonej na sześć sesji, wygłoszono łącznie piętnaście referatów, po których każdorazowo miała miejsce
ożywiona dyskusja uczestników spotkania.
Najbardziej prestiżowy charakter miała niewątpliwie pierwsza sesja, której
przewodniczył ks. dr hab. Mirosław Wróbel, prof. KUL. Udział w niej wzięli
znani i wysoko cenieni w świecie bibliści. Najpierw głos zabrał prof. James
H. Charlesworth (Princeton Theological Seminary, Princeton NJ), członek
Kościoła metodystów, który niezwykle interesująco mówił na temat własnego
rozumienia natchnienia biblijnego, kanonu ksiąg świętych i pism wczesnochrześcijańskich. Kolejnym mówcą podczas pierwszej sesji był o. Olivier-Thomas Venard (EBAF Jerozolima). Jego prezentacja dotyczyła najnowszego
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projektu naukowego L’École Biblique et Archéologique Français, jakim jest
trzecie wydanie Biblii Jerozolimskiej oparte na możliwościach internetu.
Druga, przedpołudniowa sesja pierwszego dnia sympozjum poświęcona
została dokumentom Kościoła, które zawierają katolickie rozumienie natchnienia biblijnego. Sesję poprowadził ks. prof. dr hab. Waldemar Rakocy,
a referaty wygłosili ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk (KUL) oraz ks. dr Waldemar Linke (UKSW). Na odnotowanie zasługuje z pewnością wystąpienie
ks. prof. H. Witczyka, członka Papieskiej Komisji Biblijnej, który w referacie
pt. „Nowe ujęcie natchnienia i prawdy Pisma Świętego” obszernie mówił
na temat najnowszego dokumentu, a także ujawnił interesujące kulisy jego
powstania. Ks. dr Linke z kolei przedstawił rozwój katolickiej nauki o natchnieniu biblijnym w ostatnim pięćdziesięcioleciu („Natchnienie i prawda
Pisma Świętego. Od Dei Verbum do Evangelii gaudium”).
Trzecia sesja sympozjum, pod przewodnictwem p. dr hab. Krzysztofa
Mielcarka, prof. KUL, miała miejsce w godzinach popołudniowych. Złożyły
się na nią wystąpienia trzech biblistów, którzy zajmują się problematyką Starego Testamentu. Ks. dr hab. Janusz Lemański, prof. US, przedstawił referat:
„Od Dekalogu do Przykazania Miłości – refleksja egzegetyczna na kanwie
nowego dokumentu PKB: Natchnienie i prawda Pisma Świętego nr 11-12”.
Z kolei ks. dr hab. Dariusz Dziadosz (KUL) omówił w swoim koreferacie
natchnienie w dziele deuteronomistycznym: „Słowo Pana kreujące historię
narodu wybranego. Problem natchnienia w deuteronomistycznej historiografii
Izraela (Joz – 2Krl)”. Wystąpienie ks. dr hab. Wojciecha Pikora, prof. UMK,
poświęcone profetyzmowi w Izraelu, „Słuchanie słowa Bożego przez proroka
fundamentem komunikacji prorockiej”, zakończyło trzecią, popołudniową
sesję X Międzynarodowych Jesiennych Dni Biblijnych.
Problematyka starotestamentowa natchnienia była kontynuowana również drugiego dnia sympozjum. Czwarta sesja bowiem, prowadzona przez
ks. dr Marcina Kowalskiego (KUL), rozpoczęła się kolejnym wystąpieniem
ks. prof. H. Witczyka, który mówił o objawieniu się Boga w psalmach:
„Wszechmoc i sprawiedliwość – dwie współrzędne obrazu Boga w Psalmach”.
Problematyką natchnienia w księgach mądrościowych zajął się następnie
gość ze Słowacji, ks. dr Pavol Vilhan (CU Bratysława), który w swoim
przedłożeniu interpretował przesłanie Księgi Syracha: „Ben Sira – Inspired
and Inspiring”. Na zakończenie czwartej sesji odczytany został, pod nieobecność ks. dr Matteo Crimelli (FTIS Mediolan), jego referat poświęcony
natchnionej narracji księgi Dziejów Apostolskich na przykładzie Dz 16,6-10
(„La narrazione ispirata degli Atti degli Apostoli. Il caso di Atti 16,6-10”).
Drugiej sesji przedpołudniowej, poświęconej pismom ewangelicznym,
przewodniczył ks. dr Adam Kubiś (KUL). Najpierw p. dr hab. Krzysztof
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Mielcarek, prof. KUL, wygłosił wykład pt. „Pieśń na trzy głosy. Natchnione
świadectwo synoptyków”, a następnie p. dr Branislav Kluska (KU Ružomberok) mówił na temat komunikacji objawienia w Ewangelii św. Jana.
Ostatnia, szósta sesja sympozjum, pod przewodnictwem ks. dra hab.
Stefana Szymika, prof. KUL, zakończyła dwudniowe obrady i była bez
wątpienia ich pięknym ukoronowaniem. W trakcie sesji głos zabrali kolejno:
ks. dr Marcin Kowalski (KUL), ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ, oraz
ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM. Pierwszy z występujących, ks.
dr Kowalski, przeanalizował świadectwo św. Pawła na temat pochodzenia
i natchnionego charakteru jego Ewangelii. Referat drugiego mówcy, ks. prof.
A. Maliny, pt. „Znaczenie natchnienia Pisma Świętego dla jedności teologii
i duszpasterstwa. Kontekst pierwszego apelu w Liście do Hebrajczyków (2,14)”, przeniósł słuchaczy w początki życia Kościoła. Dopełnieniem ostatniej
sesji i całego sympozjum było wystąpienie ks. dr hab. M. Karczewskiego na
temat natchnienia Apokalipsy św. Jana, jak przedstawia je dokument PKB
„Natchnienie i prawda Pisma Świętego”.
Na zakończenie sympozjum głos zabrał ks. prof. dr hab. H. Witczyk, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL, który dokonał krótkiego podsumowania
dwudniowych obrad, podziękował wszystkim prelegentom i słuchaczom,
i zaprosił na kolejne sympozjum.
Obecność wielu znakomitych gości z zagranicy i polskich ośrodków
teologicznych zapewniła wysoki poziom naukowy konferencji i była również okazją do wielu spotkań i kuluarowych dyskusji, z których licznie
zgromadzeni na sympozjum słuchacze nie byli wyłączeni. Należy wyrazić
nadzieję, iż tradycja międzynarodowych jesiennych dni biblijnych będzie
przez Instytut Nauk Biblijnych KUL kontynuowana.
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