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BIBLIA I TEOLOGIA. ASPEKT METODOLOGICZNY

Studia biblijne stanowiaÎ szczegoÂlny przedmiot zainteresowanÂ teologii. Staje
sieÎ to zrozumiaøe, gdy wezÂmie sieÎ pod uwageÎ roleÎ Pisma SÂwieÎtego w strukturze
chrzesÂcijanÂstwa i teologii, ktoÂre ± jak poucza konstytucja Dei verbum ± powinno bycÂ ich duszaÎ. Jest ono najwazÇniejszym sÂwiadectwem faktu objawienia
chrzesÂcijanÂskiego, a nawet autentycznym Søowem samego Boga, obleczonym,
co prawda, w niedoskonaøosÂcÂ mowy ludzkiej, ale tezÇ przyblizÇajaÎcym czøowiekowi rzeczywistosÂcÂ BoskaÎ. Dotarcie wieÎc do peønej i rzeczywistej prawdy biblijnej jest w chrzesÂcijanÂstwie i teologii najbardziej podstawowym zadaniem,
w przeszøosÂci jednak nie zawsze dokonywano tego w sposoÂb wøasÂciwy1.
Celem niniejszego studium jest ukazanie koniecznosÂciowych relacji, jakie
zachodzaÎ mieÎdzy BibliaÎ i biblistykaÎ a teologiaÎ, z tym zÇe ta pierwsza dziedzina
traktowana beÎdzie jako zÂroÂdøo refleksji teologicznej, jak to zwykle miaøo miejsce. UwzgleÎdnione zostanaÎ przemiany dotyczaÎce rozumienia Pisma SÂwieÎtego
i teologii, w wyniku ktoÂrych wzajemne relacje mieÎdzy BibliaÎ i teologiaÎ stajaÎ
sieÎ bardziej zniuansowane i trudniejsze do jednoznacznego ujeÎcia. Mimo to,
problematyka ta stale sieÎ pogøeÎbia i poszerza, przez co stwarza mozÇliwosÂci
nowych rozwiaÎzanÂ albo przynajmniej interpretacji podejmowanego tu zagadnienia. GøoÂwnym zatem przedmiotem niniejszych ± skroÂtowych ± rozwazÇanÂ
beÎdaÎ kwestie metodologiczne zwiaÎzane z relacjaÎ Pisma SÂwieÎtego i teologii.

I. TRADYCYJNE ROZUMIENIE PISMA SÂWIEÎTEGO
I JEGO ROLI W TEOLOGII

W okresie apostolskim i poapostolskim, a takzÇe w patrystyce pisma nowotestamentalne uwazÇano za spisane søowo BozÇe, ktoÂre ma ± jako Ewangelia
1

R. Aubert, La theÂologie catholique au milieu du XXe sicle, Paris 1954, s. 11; H. Fries,
Fundamentaltheologie, Graz±Wien±KoÈln 1985, s. 496±507.
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Chrystusowa ± bycÂ gøoszone caøemu sÂwiatu, ktoÂry zostaø wezwany do dialogu
z Bogiem na drodze do zbawienia. To søowo BozÇe wraz z dzieøami objawieniowozbawczymi Jezusa Chrystusa stanowiøo osnoweÎ zÇycia wiary chrzesÂcijan i zasadniczaÎ tresÂcÂ refleksji rodzaÎcej sieÎ teologii. Egzegeza i teologia zgøeÎbiaøy prawdy wiary przekazywane w Tradycji i PisÂmie SÂwieÎtym. WidacÂ to w szkole antiochenÂskiej i aleksandryjskiej, u OjcoÂw Kapadockich, sÂw. Leona Wielkiego, Augustyna.
Egzegeza literacka i alegoryczna oraz zastosowanie do wykøadni prawd
wiary narzeÎdzi w postaci filozofii platonÂskiej i neoplatonÂskiej nadawaøy odpowiedni ksztaøt teologii. ZwiaÎzek teologii z Pismem SÂwieÎtym, z ktoÂrego wyrastaøa, byø zÇywy i inspirujaÎcy. Sytuacja zaczeÎøa sieÎ radykalnie zmieniacÂ od sÂredniowiecza, kiedy teologia zaczeÎøa sieÎ ¹ufilozoficzniacÂº, a Biblia ± tøumaczycÂ
dosøownie. W czasach nowozÇytnych z roÂzÇnych przyczyn czeÎsto Pismo SÂwieÎte
uwazÇano za ksieÎgeÎ, ktoÂra rozwiaÎzuje wszystkie kwestie, a wieÎc takzÇe naukowe,
np. kosmogenezy, astronomii, botaniki, zoologii, historii powszechnej sÂwiata,
dziejoÂw poszczegoÂlnych narodoÂw itp. Byø to poglaÎd niebezpieczny, zwøaszcza
w konfrontacji z dynamicznie rozwijajaÎcymi sieÎ naukami przyrodniczymi. Gdy
wyniki roÂzÇnych dyscyplin nauk szczegoÂøowych byøy roÂzÇne od tych wynikajaÎcych
z danych biblijnych, woÂwczas proÂbowano ± nie zwazÇajaÎc na kompetencje, czyli
uprawniony epistemologicznie i metodologicznie przedmiot i zasieÎg tych nauk
± rozciaÎgnaÎcÂ je na caøaÎ BiblieÎ i zakwestionowacÂ wszelkie dane biblijne, takzÇe
w kwestiach sÂcisÂle religijnych. W ten sposoÂb przesøanie Pisma sprowadzano do
mitu lub legendy, przez co kwestionowano prawdy objawione.
Takie podejsÂcie wynikaøo z nieporozumienÂ metodologicznych: z jednej
strony na podstawie Biblii usiøowano rozstrzygacÂ o prawdach naukowych, z drugiej zasÂ ± nauka chciaøa decydowacÂ o prawdach religijno-zbawczych. Byø to
typowy konflikt kompetencyjny2.
Trzeba tezÇ pamieÎtacÂ, zÇe takzÇe sposoÂb rozumienia Pisma SÂwieÎtego przez
KosÂcioÂø katolicki, zwøaszcza w okresie poreformacyjnym, bywaø jednostronny.
Protestantyzm negujaÎcy widzialne struktury KosÂcioøa i ich posÂredniczaÎcaÎ roleÎ
w dziele zbawienia, poniekaÎd sprowokowaø KosÂcioÂø rzymskokatolicki do tez
trocheÎ niebezpiecznych, takich chocÂby, jak przekonanie, izÇ UrzaÎd Nauczycielski, definiujaÎc nieomylnie prawdy wiary (por. Vaticanum I), stoi niejako ponad
søowem BozÇym, a teksty Pisma SÂwieÎtego søuzÇaÎ potwierdzeniu orzeczenÂ soborowych czy papieskich. Ten sposoÂb ¹korzystaniaº z Biblii ± jako biblijny sposoÂb
dowodzenia takich czy innych definicji magisterialnych ± utrwaliø sieÎ w teologii
dogmatycznej.
2
Na ten temat obszernie pisze J. Kudasiewicz (Biblia ± historia ± nauka, KrakoÂw 19782).
W dziele tym podejmuje w sposoÂb fachowy dyskusjeÎ z autorami marksistowskimi, podnoszaÎcymi
ciaÎgle w sumie przestarzaøy juzÇ problem. Por. M. Rusecki, Istota i geneza religii, Warszawa 1989,
s. 119±124.
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BøeÎdnym tropem byøo tezÇ przekonanie ± utrzymujaÎce sieÎ døugo zwøaszcza
w teologii podreÎcznikowej ± zÇe zÂroÂdøem Objawienia jest Pismo SÂwieÎte i Tradycja, chocÂ juzÇ SoboÂr Trydencki wyrazÂnie nauczaø, zÇe one jedynie przekazujaÎ
Objawienie, ktoÂrego zÂroÂdøem i Autorem jest sam BoÂg. Zapewne poglaÎd taki
narodziø sieÎ w ogniu ostrych polemik KosÂcioøa rzymskokatolickiego z protestantyzmem, osÂwieceniowym racjonalizmem, komunistycznym naturalizmem,
materialistycznym ateizmem, pozytywizmem i scjentyzmem.

II. PRZEMIANY W ROZUMIENIU PISMA SÂWIEÎTEGO I TEOLOGII

1. PRZEMIANY W ROZUMIENIU PISMA SÂWIEÎTEGO

Te jednostronne poglaÎdy i uproszczenia dotyczaÎ rozumienia Pisma SÂwieÎtego i teologii domagaøy sieÎ rewizji. Sytuacja zaczeÎøa sieÎ zmieniacÂ w pierwszej
poøowie XX wieku i po Vaticanum II w zwiaÎzku z teologicznym postulatem
powrotu do zÂroÂdeø biblijno-patrystycznych. W tym czasie mamy do czynienia
z niespotykanym w dziejach teologii rozwojem nauk biblijnych, zwøaszcza teologii biblijnej. Na szczegoÂlnaÎ uwageÎ zasøugujaÎ prace takich teologoÂw, jak Franciscus Ceuppens, Max Meinertz, Rudolf Schnackenburg, Pierre Benoit, Karl
Hermann Schelkle3, ktoÂre znaczaÎco przyczyniøy sieÎ do rozkwitu teologii biblijnej. NalezÇy wspomniecÂ takzÇe pionieroÂw w tej dziedzinie na polskim gruncie:
JoÂzefa Kudasiewicza, Augustyna Jankowskiego, Hugolina Langkammera,
a wczesÂniej Stanisøawa èacha (zwøaszcza gdy chodzi o Stary Testament)4.
I tak, wspoÂøczesna teologia biblijna, posøugujaÎca sieÎ egzegezaÎ i jej naukami
pomocniczymi, takimi jak filologia, historia, archeologia czy filozofia, nie ogranicza sieÎ do badanÂ literackich czy odkrywania sensu literalnego lub alegorycznego, ale za pomocaÎ metody historyczno-krytycznej daÎzÇy do uchwycenia zawartego w PisÂmie SÂwieÎtym sensu religijnego. Niezwykle cenne okazaøo sieÎ
zastosowanie do badanÂ biblijnych metod Formgeschichte, Traditionsgeschichte
i Redaktionsgeschichte, ktoÂre zostaøy zaaprobowane przez PapieskaÎ KomisjeÎ
BiblijnaÎ w dokumencie O historycznej prawdzie Ewangelii (1964; por. konstytucja Dei verbum, nr 12) oraz O interpretacji Pisma sÂwieÎtego (1993).
3

F. Ceuppens, Theologia Biblica, Roma 19492; M. Meinertz, Theologie des Neuen Testamentes, t. 1±2, Bonn 1950; R. Schnackenburg, La theÂologie du Nouveau Testament, Bruges 1961;
P. Benoit, Exegese et theologie, vol. 1±3, Paris 1968.
4
J. Kudasiewicz, Ewangelie synoptyczne dzisiaj, Warszawa 1986; tenzÇe, Teologia ewangelii
synoptycznych, w: Teologia Nowego Testamentu, t. l, Lublin 1986; H. Langkammer, Teologia
Nowego Testamentu, t. 1±2, Wrocøaw 1984±1985 i wiele innych jego prac.
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Pod wpøywem tych przemian rozumienie znaczenia Biblii ulegøo zasadniczej zmianie. UsÂwiadomiono sobie, zÇe sÂwieÎte ksieÎgi majaÎ charakter wybitnie
religijny5. Biblia zatem nie jest ani kronikaÎ historycznaÎ, ani zbiorem biografii
wybitnych postaci. GøoÂwnym celem pisarzy natchnionych byøo cosÂ wieÎcej nizÇ
poinformowanie o zdarzeniach z historii sÂwieÎtej. ZresztaÎ samo pojeÎcie historii
biblijnej zaczeÎøo bycÂ inaczej definiowane ± jako sÂwieÎta historia, ktoÂra opiera sieÎ
na wierze, zÇe BoÂg objawiaø sieÎ w przeszøosÂci w specjalny sposoÂb. Historia samoobjawiania Boga czøowiekowi stanowi specjalny rodzaj historii (historia zbawienia), ktoÂrej cel roÂzÇni sieÎ wyrazÂnie od celu sÂwieckiej historii, pisanej z innego
nizÇ teologiczny punktu widzenia6.
Przemiany te jak i wspomniane metody Formgeschichte, Traditionsgeschichte i Redaktionsgeschichte otworzyøy nowaÎ perspektyweÎ teologii. W teologii fundamentalnej rzuciøy sÂwiatøo na zagadnienie wiarygodnosÂci zÂroÂdeø,
a wieÎc kwestie autorstwa Ewangelii, czasu ich powstania, etapoÂw formowania
sieÎ tradycji preewangelijnych, a nade wszystko na problem prawdy historycznej
o Jezusie (rozstrzygnieÎcie, kim On byø). Wprawdzie pytanie te podejmowaøa
tezÇ tradycyjna apologetyka i teologia fundamentalna, jednak najnowsze wyniki
badanÂ biblijnych, dotyczaÎce zwøaszcza tradycji poprzedzajaÎcej powstanie
Ewangelii, udziaøu w tym procesie ewangelistoÂw, faktycznego istnienia w Ewangeliach roÂzÇnych gatunkoÂw literackich, kwestii prawdy historycznej, konkretnie
± dotarcia do ipsissima verba et facta Iesu ± pokazaøy, zÇe sprawa ta jest o wiele
bardziej zøozÇona nizÇ wydawaøo sieÎ dawniej, kiedy pøaszczyzna historyczna nie
budziøa zÇadnych waÎtpliwosÂci, a jedynym wyzwaniem byøo jej odpowiednie zinterpretowanie. DzisÂ problem wyglaÎda odwrotnie i jest o wiele bardziej zøozÇony7.
Protestancka egzegeza eksponowaøa przekonanie, zÇe pisma nowotestamentalne zostaøy zredagowane w celach apologetycznych w sÂwietle wiary paschalnej, ktoÂra de facto nie interesowaøa sieÎ historiaÎ zdarzenÂ. Powstaø wieÎc problem:
¹Jezus historii czy Chrystus wiary?º, podnoszony w teologii liberalnej czy tzw.
trzeciej drodze (third Quest). Zasadnicze pytanie dotyczyøo wieÎc tego, czy przez
pryzmat wiary mozÇna dotrzecÂ do Jezusa historycznego. Jak w dalszych rozwa-

5
Aubert, La theÂologie..., s. 20; X. LeÂon-Dufour, Introduction, w: Vocabulaire de theÂologia
biblique, Paris 1962, s. XIII±XIX; G. Auzou, La parole de Dieu. Approches du mysteÁre des saintes
eÂcritures, Paris 1960, zwø. rozdz. I (¹La parole de Dieuº, s. 11±31), rozdz. V (¹La revelat bibliqueº,
s. 165±216) i rozdz. VII (¹Le mysteÁre des Saintes Ecrituresº, s. 393±431).
6
D. Stanley, The conception of our Gospels as salvatio-history, ¹Theological Studiesº
20(1959), s. 563±564. Takie widzenie historii biblijnej jest dzisÂ typowe niemal dla wszystkich teologoÂw.
7
I. De la Potterie, Geschichte und Schrift, w: Probleme und Aspekte der Fundamentaltheologie, red. R. Latourelle, G. O'Collins, Leipzig 1985, s. 127±135; J. Guillet, Der Zugang zur Person
Jesu, w: Probleme und Aspekte der Fundamentaltheologie, s. 251±268.

BIBLIA I TEOLOGIA. ASPEKT METODOLOGICZNY

79

zÇaniach sieÎ okazÇe, problem ten zostaø zÂle postawiony, a zdecydowaøy o tym
wøasÂnie poglaÎdy na natureÎ Pisma SÂwieÎtego.
Z relacji mieÎdzy prawdaÎ objawionaÎ a historiaÎ rodzi sieÎ nowy problem,
w ostatnich latach szczegoÂlnie akcentowany, a mianowicie problem hermeneutyki. Jej zwolennicy twierdzaÎ, zÇe przyczynia sieÎ ona do pogøeÎbienia rozumienia
prawdy historycznej w PisÂmie SÂwieÎtym, sposoboÂw jej istnienia, przekazu, roli
w pojmowaniu sÂwiata, czøowieka, dziejoÂw, søowa, jeÎzyka ± jak to pokazuje
Czesøaw Bartnik w interesujaÎcej pracy Hermeneutyka personalistyczna. Natomiast zdaniem jej krytykoÂw, nie sieÎga ona samych wydarzenÂ i porusza sieÎ
gøoÂwnie na pøaszczyzÂnie jeÎzykowej.
W tej perspektywie relacja Objawienia BozÇego czy chrzesÂcijanÂstwa do historii to sprawa hermeneutyki, czyli stosunku Biblii do Søowa i Søowa do wydarzenia. Konfrontacja Biblii z naukami historycznymi stawia na nowo problem
interpretacji. KoniecznosÂcÂ interpretacji wiaÎzÇe sieÎ sÂcisÂle z odkryciem za pomocaÎ
metody Formgeschichte pierwotnego kerygmatu. Pierwotny kerygmat, beÎdaÎcy
sÂwiadectwem o Jezusie, jest apostolskaÎ interpretacjaÎ osoby Jezusa Chrystusa
w sÂwietle wiary popaschalnej. Dlatego poprawne odczytanie ksiaÎg sÂwieÎtych
sprowadza sieÎ do ustalenia stosunku mieÎdzy przedmiotem wiary a jej wyznaniem8.
HermeneutykeÎ biblijnaÎ niektoÂrzy proÂbujaÎ powiaÎzacÂ jeszcze z filozofiaÎ,
zwøaszcza egzystencjalnaÎ, analitycznaÎ oraz ze strukturalizmem. Przynosi to roÂzÇne rezultaty. Pierwsze powiaÎzanie byøoby wskazane w ukazywaniu egzystencjalnego znaczenia søowa BozÇego dla czøowieka dzisiejszego: co søowo BozÇe ma
mi dzisÂ do zakomunikowania? Jakie ma znaczenie dla mojego zÇycia w konkretnej sytuacji dziejowej? Zapoznawaøo jednak wymiar historyczny Objawienia,
jak to widacÂ u R. Bultmanna. Druga relacja, obok semantycznego pogøeÎbiania
poszczegoÂlnych pojeÎcÂ biblijnych na podstawie analiz logicznojeÎzykowych ±
w nawiaÎzaniu do nauk empirycznych i neopozytywizmu ± przyniosøa tzw. teologieÎ sÂmierci Boga. Trzecie powiaÎzanie, chociazÇ przyczyniøo sieÎ do pogøeÎbionych analiz struktury Søowa, to jednak pozbawiøo søowo BozÇe wymiaru historycznego i dziejowego. Niemniej, powyzÇsze proÂby ± bezposÂrednio lub posÂrednio, na zasadzie akceptacji czy nawet negacji ich osiaÎgnieÎcÂ ± przyczyniaøy sieÎ do
pogøeÎbionych rozwazÇanÂ nad fenomenologiaÎ jeÎzyka i ontologiaÎ mowy. WspoÂøczesne dyskusje nad strukturaÎ jeÎzyka religijnego podkresÂlajaÎ tezÇ jego walor
symbolowy, ktoÂry jest uprzywilejowanym wyrazem tajemnicy osoby9.
8

R. Latourelle, Rozkøad czy odnowa teologii fundamentalnej, ¹Conciliumº 1969 nr 6±10, s. 28;
R. MarleÂ, Le probleÁme theÂologique de l'hermeÂneutique, Paris 1963; F. Fricaud, VeÂriteÂ, langage,
tradition, structure, ¹LumieÁre et vieº 18(1968) nr 88, s. 9±26; R. MarleÂ, Hermeneutik und Schrift,
w: Probleme und Aspekte der Fundamentaltheologie, s. 93±111.
9
A. Dulles, Myth, Symbol and the Biblical Revelation, w: Revelation Quest for Unity, Washington 1968, s. 20±46.
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Do niekwestionowanych osiaÎgnieÎcÂ wspoÂøczesnej biblistyki nalezÇy zaliczycÂ
mieÎdzy innymi nasteÎpujaÎce ustalenia: 1/ istnieje sÂcisøa, implikatywna jednosÂcÂ
Starego i Nowego Testamentu ± pierwszy prowadzi do Nowego i w nim znajduje swoje wypeønienia, a drugi czyni zrozumiaøym pierwszy na zasadzie jednosÂci zbawczej ekonomii BozÇej; 2/ zaroÂwno Pismo SÂwieÎte, jak i poprzedzajaÎca
jego spisanie Tradycja saÎ natchnione i zawsze søowu gøoszaÎcego obietnice BozÇe
i wydarzeniom zbawczym towarzyszy sÂwiatøo i øaska Ducha SÂwieÎtego; 3/ Pismo
SÂwieÎte ma dwoÂch autoroÂw ± Boga i ludzkich natchnionych pisarzy, a w zwiaÎzku
z tym odbioÂr søowa BozÇego i dziaøanÂ PanÂskich musi dokonywacÂ sieÎ w wierze, na
co zwracajaÎ uwageÎ dokumenty soborowe i nauka ostatnich papiezÇy, zwøaszcza
Jana Pawøa II i Benedykta XVI. PowyzÇsze ustalenia majaÎ kapitalne znaczenie
dla podejmowanej tu problematyki.
Zanim przejdziemy do omoÂwienia tej problematyki trzeba wyjasÂnicÂ trzy
zagadnienia, ktoÂre nazywamy koniecznosÂciowaÎ triadaÎ. Uøatwi ona dalsze rozwazÇania i uchroni przed wieloznacznosÂciaÎ pojeÎcÂ. ZaznaczycÂ tezÇ trzeba, zÇe niektoÂre kwestie byøy sygnalizowane powyzÇej, ale domagajaÎ sieÎ nieco szerszej
eksplikacji.
2. KONIECZNOSÂCIOWA TRIADA

W przeszøosÂci z Pisma SÂwieÎtego korzystano w teologii w sposoÂb ekskluzywny, czyli jakby stanowiøo ono okresÂlonaÎ wartosÂcÂ samaÎ w sobie. SøuzÇyøo ono
teologicznym celom, gøoÂwnie jako zÂroÂdøo argumentoÂw. OczywisÂcie byøo to podejsÂcie jednostronne, ktoÂre dzisÂ jest nie do przyjeÎcia, gdyzÇ Biblia nie jest pracaÎ
naukowaÎ, o czym wspomniano. Z drugiej strony, niejako w odpowiedzi na taki
sposoÂb traktowania ksiaÎg sÂwieÎtych, po Vaticanum II zrodziø sieÎ nawet poglaÎd,
zÇe rozwijajaÎca sieÎ teologia biblijna zastaÎpi caøaÎ teologieÎ. Byøa to ostra reakcja
na zbyt maøe ubiblijnienie teologii systematycznej. Tendencja ta okazaøa sieÎ
jednak kroÂtkotrwaøa i nie znalazøa kontynuatoroÂw. Zapoznawaøa bowiem istoteÎ
teologii oraz ignorowaøa roÂzÇniceÎ mieÎdzy teologiaÎ a BibliaÎ.
Dzisiaj na zagadnienie roli Pisma SÂwieÎtego w teologii nalezÇy patrzecÂ znacznie szerzej. Trzeba miecÂ na uwadze triadeÎ: Objawienie ± KosÂcioÂø ± Pismo
SÂwieÎte. RzeczywistosÂci te saÎ sÂcisÂle ze sobaÎ zwiaÎzane i nie sposoÂb moÂwicÂ o ktoÂrejkolwiek z nich bez odwoøania do pozostaøych.
Objawienie BozÇe ma funkcjeÎ nadrzeÎdnaÎ. Wywodzi sieÎ z odwiecznego BozÇego planu stworzenia sÂwiata i czøowieka oraz zamiaru jego zbawienia. Realizacja tego planu stworzenia, odkupienia i zbawienia w historii jest wøasÂnie
samoujawnianiem Boga w znakach epifanijnych, wzywaniem czøowieka do
zbawczego dialogu. Szczytem i peøniaÎ Objawienia jest Jezus Chrystus, wcielony
Syn BozÇy, do ktoÂrego przyjsÂcia zmierzaøy czasy od ich zaistnienia. Dla nas BoÂg
jest taki, jaki objawiø sieÎ w Chrystusie. Chrystus stanowi absolutne centrum
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historii Objawienia i historii zbawienia, ktoÂra finalnie zmierza do czasoÂw eschatycznych. Przedmiotem Objawienia jest BoÂg, czøowiek, sÂwiat, a wieÎc caøa rzeczywistosÂcÂ. Ostatnim etapem historii Objawienia i zbawienia w Chrystusie jest
KosÂcioÂø. Zostaø on z woli Zmartwychwstaøego (po przedpaschalnych preparacjach) powoøany do istnienia, aby w nim byøo aktualizowane i przekazywane
Objawienie wszystkim narodom (caøej ludzkosÂci) azÇ do konÂca sÂwiata. RoÂwnoczesÂnie sam KosÂcioÂø zostaø objawiony i jest ¹czeÎsÂciaÎº Objawienia i historii zbawienia. W nim mamy dosteÎp do Chrystusa Objawiciela i Zbawiciela, do Jego
søoÂw i dzieø, i to pod roÂzÇnymi postaciami.
Objawienie BozÇe, zaroÂwno na etapie Starego Przymierza, jak i na etapie
Przymierza Nowego (Chrystusowego), byøo gøoszone ustnie przez podmioty do
tego uprawnione (np. patriarchowie, prorocy, apostoøowie i ich nasteÎpcy), na
skutek czego tworzyøa sieÎ tradycja o Objawieniu czy raczej Objawienia. Wyrastaøa wieÎc ona ze sÂwiadectwa wiarygodnych sÂwiadkoÂw. JuzÇ tej Tradycji towarzyszyø charyzmat Ducha SÂwieÎtego, co sÂwiadczy, zÇe ta Tradycja jest sÂwieÎta
i roÂzÇni sieÎ zdecydowanie od tradycji czysto ludzkich, a takzÇe tradycji roÂzÇnych
religii. Tradycja objawieniowa nie jest wieÎc ¹dzikaº, dowolna, fantazyjna, mityczna, ale krytyczna, wiarygodna, natchniona.
WøasÂnie ta chrzesÂcijanÂska Tradycja zostaøa spisana w KosÂciele w ksieÎgach
sÂwieÎtych, dlatego Biblia ma wymiar eklezjalny i poza KosÂcioøem nie mozÇe bycÂ
wøasÂciwie interpretowana. W Starym Przymierzu spisane ksieÎgi zawieraøy wielowiekowe tradycje powstaøe we wspoÂlnocie religijnej Izraela: jesÂli wspoÂøczesÂnie moÂwi sieÎ o KosÂciele stworzenia, od Adama, Abla, Melchizedeka itp., to
trzeba im roÂwniezÇ przyznacÂ wymiar eklezjalny, chocÂby na zasadzie prefiguralnej. Zdecydowanie wyrazÂnie to widacÂ w Nowym Przymierzu, gdy Tradycja
apostolska zostaøa spisana w Nowym Testamencie, oczywisÂcie tezÇ pod natchnieniem Ducha, ktoÂre obejmowaøo takzÇe tradycje przednowotestamentalne.
W ten sposoÂb Pismo SÂwieÎte staje sieÎ KsieÎgaÎ KosÂcioøa, w ktoÂrym istnieje
i w ktoÂrym speønia wyjaÎtkowaÎ, niepowtarzalnaÎ roleÎ, gdyzÇ jest miejscem obecnosÂci i przekazu BozÇego Objawienia ± rzeczywistosÂci nadprzyrodzonej i zbawczej. Trzeba przy tym pamieÎtacÂ ± o czym wspominano ± zÇe jego gøoÂwnym
autorem jest BoÂg oraz ludzie, ktoÂrzy pod natchnieniem Ducha redagowali
ksieÎgi sÂwieÎte.
PewnaÎ trudnosÂcÂ nastreÎcza pogodzenie przekonania, zÇe UrzaÎd Nauczycielski KosÂcioøa nie stoi ponad søowem BozÇym, z przekonaniem, zÇe Pismo jest
ksieÎgaÎ KosÂcioøa. Problem jest tym wieÎkszy, zÇe to KosÂcioÂø okresÂliø kanon ksiaÎg
sÂwieÎtych (natchnionych), w ktoÂrych jest zawarte BozÇe Objawienie.
W rozwiaÎzaniu tego paradoksu z pomocaÎ przychodzi nam soborowa konstytucja Dei verbum, ktoÂra podejmuje temat przekazu Objawienia. Rozdziaø
drugi tego dokumentu traktuje o przekazie Objawienia w i przez TradycjeÎ,
Pismo SÂwieÎte, Magisterium Ecclesiae, przez caøy lud BozÇy (na mocy charyzmatu
zwanego zmysøem wiary), teologoÂw (ktoÂrzy pracujaÎ w søuzÇbie KosÂcioøa i wiary)
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oraz liturgieÎ. Wszystkie te sposoby przekazu i aktualizowania Objawienia wzajemnie sieÎ warunkujaÎ i dopeøniajaÎ, a wieÎc nie mozÇna ich izolowacÂ ani tym
bardziej przeciwstawiacÂ.
Trzeba w tym miejscu mocno podkresÂlicÂ, zÇe sam przekaz Objawienia musi
sieÎ dokonywacÂ w sposoÂb adekwatny do natury tego Objawienia. MoÂwiono juzÇ,
zÇe ma ono charakter nadprzyrodzony i historyczny, co najwyrazÂniej widacÂ
w Osobie Jezusa Chrystusa, Wcielonego Syna BozÇego. Zatem biblijny przekaz
takzÇe posiada takie cechy: Biblia to ksieÎga (ksieÎgi), ktoÂrej autorami saÎ BoÂg
i czøowiek, powstaøa na podstawie wiarygodnej Tradycji i zostaøa spisana pod
natchnieniem Ducha SÂwieÎtego (natchnienie to obejmuje TradycjeÎ i caøy proces
redakcyjny); Pismo powinno bycÂ czytane z wiaraÎ, ktoÂra tezÇ rodzi sieÎ pod wpøywem øaski.
Dopiero gdy speønione saÎ te warunki, Pismo, beÎdaÎce przedmiotem niniejszych rozwazÇanÂ, mozÇna nazwacÂ sÂwieÎtym i roÂzÇni sieÎ ono jakosÂciowo od wszystkich pism ludzkich. CzytajaÎc wieÎc BiblieÎ, mozÇemy ± poprzez szateÎ literackaÎ ±
dotrzecÂ do gøoÂwnego autora Pisma, czyli Boga: do Jego søoÂw i dzieø przez Niego
dokonywanych w historii w celu zbawienia czøowieka (ludzkosÂci). W przekazie
Objawienia w PisÂmie SÂwieÎtym musi dochodzicÂ do osobowego spotkania odbiorcy revelatio Dei z objawiajaÎcym sieÎ Bogiem. W tym sensie Pismo SÂwieÎte
staje sieÎ adekwatnym narzeÎdziem przekazu i aktualizowania Objawienia w KosÂciele, co wyrazÇa sieÎ w liturgii (aktualizacja søowa BozÇego i wydarzenÂ objawieniowo-zbawczych).
3. PRZEMIANY W TEOLOGII

Po przeprowadzonych dotaÎd rozwazÇaniach przyszedø czas, aby kroÂtko scharakteryzowacÂ przemiany, jakie zaszøy w czasach nowozÇytnych i wspoÂøczesnych
w teologii, o ktoÂrych dotaÎd zaledwie wzmiankowano. Twierdzenie, zÇe Pismo
SÂwieÎte jest zÂroÂdøem i podstawaÎ teologii, w sÂwietle tradycyjnych poglaÎdoÂw wydawaøo sieÎ oczywiste. WsÂroÂd uproszczonych teorii mozÇna wymienicÂ np. intelektualistycznaÎ koncepcjeÎ Objawienia, zakøadajaÎcaÎ istnienie innego sÂwiata, ktoÂrego nie mozÇna poznacÂ rozumowo, a roleÎ teologii upatrujaÎcaÎ w pojeÎciowym
ujmowaniu prawd wiary i ich obronie przed bøeÎdnymi interpretacjami, nie zasÂ
w dochodzeniu poprzez badania do samej rzeczywistosÂci Objawienia.
W tej perspektywie teologieÎ czeÎsto okresÂlano jako doctrina sacra lub scientia fidei, bo jej przedmiotem byøy prawdy wiary objawionej (wiara przedmiotowa), ktoÂre saÎ przekazywane m.in. w PisÂmie SÂwieÎtym. DzisÂ takie ujmowanie
tej problematyki jest niezadowalajaÎce. Do okresu reformacji teologieÎ (czeÎsto
øaÎcznie z filozofiaÎ) traktowano jako jednaÎ dziedzineÎ wiedzy, ktoÂra czerpaøa
dane z Biblii, by racjonalnie zgøeÎbiacÂ prawdy wiary i poszukiwacÂ ich uzasadnienia w obliczu pytanÂ oÂwczesnej filozofii, wiedzy przyrodniczej, osiaÎgnieÎcÂ nauk
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historycznych i innych rozwijajaÎcych sieÎ dziedzin. W czasach nowozÇytnych
rozpoczaÎø sieÎ proces wyodreÎbniania roÂzÇnych dyscyplin teologicznych, co ± jak
sieÎ wydaje, na pierwszy rzut oka ± skomplikowaøo problem. Do poøowy XX
wieku z teologii ogoÂlnej wyodreÎbniøy sieÎ m.in.: apologetyka czy teologia fundamentalna, teologia dogmatyczna (ktoÂra zawsze stanowiøa zasadniczaÎ osÂ teologii), moralna, duchowosÂci, pastoralna, kerygmatyczna, katechetyczna, historia KosÂcioøa wraz z patrologiaÎ, biblistyka. Ze wzgleÎdu na przedmiot ich badanÂ ±
zwykle zaweÎzÇony w stosunku do teologii ogoÂlnej ± oraz roÂzÇne cele dyscypliny te
w roÂzÇnym stopniu traktowaøy Pismo SÂwieÎte jako swoje zÂroÂdøo (inaczej utraciøyby status katolickich dyscyplin teologicznych), co jedynie mozÇna tu zasygnalizowacÂ, gdyzÇ szczegoÂøowe przeanalizowanie tego zagadnienia przekracza ramy
niniejszego studium.
Co jednak oznacza oÂw proces rozpadu jednosÂci teologii lub ± patrzaÎc z innej
strony ± powstawania nowych subdyscyplin teologicznych? Konsekwencje tego
stanu rzeczy trzeba widziecÂ w dwoÂch aspektach: pozytywnym i negatywnym.
Z pewnosÂciaÎ przedmiot teologii jest badany coraz wszechstronniej i wnikliwiej.
PoszczegoÂlne dyscypliny (subdyscypliny) teologiczne albo wchodzaÎ w owocny
dialog z naukami pozateologicznymi, albo korzystajaÎ z ich wynikoÂw badanÂ.
Przykøadowo: teologia dogmatyczna wspoÂøpracuje z naukami przyrodniczymi
przy omawianiu dzieøa stworzenia sÂwiata i czøowieka, teologia fundamentalna ±
z naukami przyrodniczymi w zakresie problematyki objawienia sieÎ Boga
w stworzeniach i przez stworzenia, rozpoznania cudu, teologia pastoralna ±
z socjologiaÎ i psychologiaÎ religii, homiletyka ± z teoriaÎ komunikacji, biblistyka
± z filologiaÎ i archeologiaÎ, teologia duchowosÂci ± z psychologiaÎ i psychiatriaÎ,
a niemal wszystkie dziedziny teologiczne ± z naukami humanistycznymi, zwøaszcza historiaÎ i hermeneutykaÎ. Jak wspomniaøem ta wspoÂøpraca daje poszczegoÂlnym dyscyplinom teologicznym dodatkowe narzeÎdzia i bycÂ mozÇe podkresÂla
takzÇe ich naukowy charakter.
Moim zdaniem, takzÇe w tym zakresie kryjaÎ sieÎ pewne niebezpieczenÂstwa,
ktoÂre trzeba miecÂ na uwadze. OtoÂzÇ niektoÂre dyscypliny (subdyscypliny) do
tego stopnia wiaÎzÇaÎ sieÎ z naukami pozateologicznymi, zÇe niemal caøkowicie
porzucajaÎ klasyczne zÂroÂdøa teologii, a wieÎc Pismo SÂwieÎte, TradycjeÎ i naukeÎ
KosÂcioøa. Jeszcze gorzej wyglaÎda ta sprawa, gdy teolog do wykøadni prawd
wiary wybiera niewøasÂciwe kierunki filozoficzne, np. filozofieÎ typu monistycznego czy psychoanalizeÎ do tøumaczenia mesjanÂskiej i Boskiej godnosÂci Osoby
wcielonego Syna BozÇego (vide E. Drewermann i H. KuÈng). Prowadzi to teologieÎ na manowce.
Proces specjalizacji teologii w aspekcie negatywnym oznacza niebezpieczenÂstwo rozpadu jednosÂci teologii. Te problemy nie zostanaÎ tu szczegoÂøowo
podjeÎte, gdyzÇ dotyczaÎ bardziej metodologii poszczegoÂlnych dyscyplin teologicznych. OgoÂlnie mozÇna stwierdzicÂ, zÇe pod tym wzgleÎdem saÎ one jeszcze maøo
dopracowane. Co wieÎcej, zbyt niska jest sÂwiadomosÂcÂ metodologiczna poszcze-
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goÂlnych dziedzin, co ujawnia sieÎ czeÎsto w pracach dyplomowych roÂzÇnego
szczebla (magisteria, doktoraty, habilitacje, a nawet prace profesorskie). Uwagi te nie dotyczaÎ wszystkich dyscyplin teologicznych, ale wieÎkszosÂci. Wydaje
sieÎ, zÇe teologia jako pewna caøosÂcÂ jest bardziej dojrzaøa metodologicznie nizÇ
poszczegoÂlne dyscypliny z niej sieÎ wywodzaÎce.

III. KONIECZNOSÂCÂ NOWYCH RELACJI
NA PèASZCZYZÂNIE JEÎZYKOWEJ I ONTOLOGICZNEJ

Dotychczas rozwazÇalisÂmy przemiany zachodzaÎce w biblistyce i teologii
w pod kaÎtem roli Pisma SÂwieÎtego w teologii i wzajemnych relacji teologii
i biblistyki. Czy owe przemiany zblizÇyøy je czy mozÇe oddaliøy? MysÂleÎ, zÇe obydwa
czøony tej alternatywy majaÎ za sobaÎ okresÂlone racje.
Zanim zostanie przedstawiona analiza blizÇszych relacji Pisma SÂwieÎtego
i teologii w konteksÂcie owych przemian, warto przypomniecÂ dotychczasowaÎ
wewneÎtrznaÎ organizacjeÎ teologii. WieÎkszosÂcÂ metodologoÂw teologii akceptuje
do dzisÂ ± z drobnymi modyfikacjami ± klasyfikacjeÎ nauk teologicznych podanaÎ
przez Adolfa Kolpinga. OtoÂzÇ ten niemiecki teolog fundamentalny i metodolog
teologii moÂwi o ogoÂlnym wsteÎpie do teologii (dogmatyka w najszerszym znaczeniu), naukach historyczno-teologicznych, ktoÂre obejmujaÎ nauki biblijne
(ukazujaÎce proces objawiania sieÎ Boga), historieÎ KosÂcioøa i dogmatoÂw, czyli
badania zwiaÎzane z miejscem obecnosÂci Objawienia, teologieÎ fundamentalnaÎ,
uzasadniajaÎcaÎ racjonalne podstawy wiary w BozÇe Objawienie (wiarygodnosÂcÂ
Objawienia), dogmatykeÎ w weÎzÇszym znaczeniu i teologieÎ moralnaÎ, ktoÂra wynika wprost czy posÂrednio z tresÂci Objawienia, teologieÎ pastoralnaÎ, czyli naukeÎ
o kosÂcielnym duszpasterstwie wynikajaÎcym z pragmatyki KosÂcioøa pierwotnego, apostolskiego i misji Eklezji Chrystusowej (katechetyka, homiletyka, misjologia, prawo kanoniczne oraz liturgika, sakramentologia), ktoÂre to dziaøania
zmierzajaÎ do aktualizacji i przekazu søowa BozÇego i wydarzenÂ zbawczych10.
Mamy wieÎc do czynienia z parcjalizacjaÎ teologii i jej dyscyplin, ktoÂre rozwijajaÎ sieÎ jakby autonomicznie, bez zwiaÎzku z innymi. Kawaøkowanie nauki
teologicznej na roÂzÇne dyscypliny i subdyscypliny, ktoÂrych powstaje coraz wieÎcej
praktycznie oznacza, zÇe nikt nie wie dzisÂ, co i jak sieÎ w nich dzieje. Doszøo do
caøkowitej izolacji poszczegoÂlnych teologicznych dziedzin; kazÇda z nich istnieje
jakby sama dla siebie i nie uwzgleÎdnia problematyki pokrewnej. W konsekwencji biblisÂci nie znajaÎ wspoÂøczesnej teologii, pastoralisÂci ± teologii systematycznej, kerygmatycy ± teologii fundamentalnej itp. MoÂwiaÎc potocznie: ¹kazÇdy
10

A. Kolping, EinfuÈhrung in die katolische Theologie, MuÈnster 1960, s. 139.
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sobie rzepkeÎ skrobieº; czasem nawet sieÎ søyszy, zÇe kazÇda dyscyplina uwazÇa sieÎ
za najwazÇniejszaÎ... Gubi sieÎ wieÎc jednosÂcÂ teologii, wyrastajaÎcej z Pisma SÂwieÎtego jako gøoÂwnego przekazÂnika Objawienia i uwzgleÎdniajaÎcej wszelkie jego
uwarunkowania11.
Ponadto, dzieÎki wzgleÎdnie duzÇym obecnie mozÇliwosÂciom wydawniczym,
kazÇda dyscyplina wydaje wøasne czasopisma adresowane do waÎskiego grona
czytelnikoÂw. W efekcie nie sieÎgajaÎ do nich przedstawiciele innych dyscyplin
teologicznych. W ten sposoÂb koøo sieÎ zamyka i pogøeÎbia sieÎ ignorancja poszczegoÂlnych dyscyplin. W owych specjalistycznych periodykach zwykle podejmowane saÎ zagadnienia bardzo szczegoÂøowe, ktoÂre majaÎ maøe odniesienie do caøej
teologii, a wieÎc pytanÂ ogoÂlnych, ktoÂre interesujaÎ dyscypliny pokrewne. Brakuje
takzÇe wielkich syntez, søuzÇaÎcych nie tylko innym dyscyplinom teologicznym, ale
i caøej teologii.
Tu rysuje sieÎ wazÇny problem natury gnozeologicznej i metodologicznej,
a mianowicie, czy poszczegoÂlne dyscypliny teologiczne peøniaÎ funkcje ogoÂlnonaukowe, o jakich sieÎ moÂwi w ogoÂlnej metodologii nauk, a wieÎc poznawcze,
wyjasÂniajaÎce, systematyzujaÎce, uzasadniajaÎce i krytyczne (ewentualnie syntetyzujaÎce), czy nie; czy tezÇ nalezÇy zostawicÂ je caøej teologii jako takiej, jak to byøo
dawniej, gdy stanowiøa ona jednosÂcÂ.
W tym miejscu dochodzimy do sugerowanej wczesÂniej jednosÂci teologii, bycÂ
mozÇe tezÇ wielodyscyplinarnosÂci poszczegoÂlnych nauk. Jak juzÇ wspomniano,
taka jednosÂcÂ istniaøa przy ich przedmiotowo-formalnym podporzaÎdkowaniu.
Nauki biblijne przygotowywaøy i opracowywaøy podstawowe pojeÎcia dla teologoÂw, apologetyka czy teologia fundamentalna uzasadniaøa wiarygodnosÂcÂ Objawienia BozÇego, czyli jego zaistnienie w historii i nadprzyrodzony charakter;
teologia dogmatyczna na tej podstawie badaøa prawdy wiary, ktoÂre pogøeÎbiaøa
i systematyzowaøa; teologia moralna wyprowadzaøa z Pisma SÂwieÎtego zasady
zÇycia chrzesÂcijanÂskiego, eklezjologia zasÂ ukazywaøa BoskaÎ genezeÎ KosÂcioøa,
przekaz w nim BozÇego Objawienia i jego aktualnosÂcÂ; teologia pastoralna zajmowaøa sieÎ organizacjaÎ zÇycia religijnego i prowadzeniem wiernych do zbawienia przez gøoszenie i nauczanie søowa BozÇego oraz sprawowanie sakramentoÂw
sÂwieÎtych, zwøaszcza Eucharystii (homiletyka, katechetyka, liturgika). WoÂwczas
miaøa miejsce sÂcisøa wspoÂøpraca mieÎdzy poszczegoÂlnymi dyscyplinami, ktoÂre ±
mimo roÂzÇnic w metodologii ± stanowiøy czeÎsÂci wieÎkszej caøosÂci: teologii. Moim
zdaniem, byøa to dobra wewneÎtrzna organizacja teologii.
Czy mozÇliwy jest powroÂt do takiej jednosÂci teologii? Na dzienÂ dzisiejszy nie
wydaje sieÎ to mozÇliwe. NastaÎpiøa nie tylko jakasÂ atomizacja teologii, ale takzÇe
autonomizacja poszczegoÂlnych dyscyplin teologicznych i jakby ich zamknieÎcie
11

Zob. J. Ratzinger, Prawda w teologii, tø. M. Mijalska, KrakoÂw 2001; W. Kasper, La prassi
scientifica della teologia, w: Corso di teologia fondamentale, t. 4: Trattato di gnoseologia teologica,
red. W. Kern, H.J. Pottmeyer, M. Seckler, Brescia 1990, s. 281±325.
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wzajemnie na siebie, o skutkach czego pisaøem. Niemal kazÇda dyscyplina swoje
badania zaczyna niejako od poczaÎtku, poszerza swoÂj zakres jakby chciaøa zastaÎpicÂ caøaÎ teologieÎ.
W tym konteksÂcie powroÂcÂmy do pytania zasadniczego. W jakim znaczeniu
Pismo SÂwieÎte stanowi zÂroÂdøo teologii?12 Do niedawna byøo przyjeÎte, zÇe nauki
biblijne ± stosownie do swych kompetencji ± opracowujaÎ podstawowe pojeÎcia,
ktoÂre saÎ wazÇne dla caøej teologii, np. søowo BozÇe, dzieøa Boga, Objawienie,
przymierze, cud, obietnice BozÇe, proroctwo, ekonomia BozÇa, OpatrznosÂcÂ, Mesjasz, Syn BozÇy, Syn Czøowieczy, KroÂlestwo BozÇe, KosÂcioÂø, Eucharystia, zÇycie
wieczne, zmartwychwstanie. Byøo to zadanie bardzo ambitne i chyba niewykonalne. Dlaczego? MozÇna podacÂ kilka racji. KazÇda dyscyplina teologiczna, w zalezÇnosÂci od postawionych sobie celoÂw oraz obiektu swoich zainteresowanÂ, pracuje nad semantykaÎ wøasnych pojeÎcÂ i to w aspekcie rozwojowym, historycznym.
Objawienie BozÇe jest zawsze aktualne (Chrystus wczoraj, Chrystus dzisÂ, ten
sam na wieki ± Hbr 13,8) i musi bycÂ gøoszone w jeÎzyku zrozumiaøym dla ludzi
wszystkich czasoÂw, epok, kultur, ludzi o roÂzÇnych mentalnosÂciach. Nadto ± jak
utrzymujaÎ metodolodzy ± kazÇda dyscyplina naukowa wypracowuje na swoje
potrzeby wøasny jeÎzyk, co nie wyklucza jego kompatybilnosÂci z innymi jeÎzykami, ktoÂre nie mogaÎ zastaÎpicÂ konkretnego jeÎzyka okresÂlonej dyscypliny. Gdyby
biblistyka wypracowywaøa jeÎzyk dla caøej teologii, to w jakimsÂ sensie stawaøaby
sieÎ panteologiaÎ, zasteÎpujaÎcaÎ inne dyscypliny teologiczne, przynajmniej na pøaszczyzÂnie jeÎzykowej.
Trzeba pamieÎtacÂ, zÇe Biblia powstawaøa w okresÂlonym konteksÂcie kulturowym, spoøecznym, politycznym, religijnym i uzÇywane terminy zyskiwaøy znaczenie w okresÂlonym konteksÂcie, ktoÂrego nie da sieÎ przeniesÂcÂ w inny okres
historyczny i rozciaÎgnaÎcÂ na wszystkie czasy, chocÂ jakiesÂ analogie istniejaÎ. Badania biblijne ukazujaÎ zwykle kontekst kulturowo-religijny powstawania tradycji prebiblijnych i spisywania ich w ksieÎgi sÂwieÎte. Ta uwaga nie dotyczy
objawionych søoÂw i dzieø BozÇych, ale ludzkich sposoboÂw ich przekazywania.
Ponadto w teologii jeÎzyk ksztaøtuje sieÎ takzÇe pod wpøywem filozofii i czasem
wtoÂrnie zyskuje znaczenia teologiczne, chocÂby na sposoÂb analogiczny. KsieÎgi
Nowego Testamentu zostaøy spisane prawie dziewieÎtnasÂcie wiekoÂw temu,
a ksieÎgi Starego Testamentu jeszcze wczesÂniej. Dlatego w PisÂmie SÂwieÎtym
nie znajdziemy wielu terminoÂw, ktoÂrymi operuje wspoÂøczesna teologia, chocÂ
podstawowe idee przekazywane za pomocaÎ tych terminoÂw saÎ w nim obecne.
JednakzÇe biblisÂci, ktoÂrzy literalnie podchodzaÎ do Pisma SÂwieÎtego, uwazÇajaÎ, zÇe
jesÂli pewne pojeÎcia w Biblii nie wysteÎpujaÎ, to tym samym oznacza, zÇe nie ma
w niej idei czy faktoÂw przez te pojeÎcia wyrazÇanych. Przykøadem jest na przykøad
pojeÎcie objawienia, ktoÂre niektoÂrzy biblisÂci uznajaÎ w takim stopniu i w takim
12

Zob. Kasper, La prassi scientifica della teologia, s. 306±311; P. Hofmann, Die Bibel ist die
erste Theologie. Ein fundamentaltheologischer Ansatz, Paderborn±MuÈnchen±Wien±Zurich 2006.
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znaczeniu, w jakim wysteÎpuje ono w ksieÎgach sÂwieÎtych; innym przykøadem jest
KroÂlestwo BozÇe ± termin, ktoÂry wedøug biblistoÂw pojawiø sieÎ w okresie niewoli
babilonÂskiej, ale jesÂli jest ono ostatecznie zwiaÎzane z przyjeÎciem Mesjasza i dokonaniem zbawienia, instalacjaÎ nowego KroÂlestwa BozÇego w KosÂciele, to przeciezÇ musi bycÂ zawarte w zbawczej ekonomii BozÇej, a jego idea nie pojawiøa sieÎ
w nasteÎpstwie politycznych i spoøecznych niepowodzenÂ Izraela, ale zawarta jest
w zbawczym planie Boga. Dla niektoÂrych biblistoÂw takie eklezjalne pojeÎcia, jak
prymat Piotra, UrzaÎd Nauczycielski KosÂcioøa, sukcesja apostolska nie saÎ terminami biblijnymi, chocÂ fakty historyczne sÂwiadczaÎ o tym, zÇe wypøywajaÎ z BozÇego
Objawienia, gdy wezÂmie sieÎ pod uwageÎ gøeÎbsze jego rozumienie.
Niemniej, teologia bardzo sieÎ liczy z opracowaniami biblistoÂw w zakresie
podstawowych kategorii objawieniowych. Na tej podstawie mozÇe poznawacÂ
zaroÂwno podstawy wiary, jak i zgøeÎbiacÂ poszczegoÂlne prawdy, korzystajaÎc przy
tym z instrumentoÂw, jakie dajaÎ takzÇe inne nauki, np. filozofia, metodologia
nauk, humanistyka, jeÎzykoznawstwo, zwøaszcza hermeneutyka. W teologii rozumianej jako nauka chodzi o uwierzytelnianie tresÂci prawd wiary zaroÂwno
wobec rozumu krytycznego, jak i wobec wiary, ktoÂra je afirmuje w decyzjach
wolnych, ale uwiarygodnionych (ten proces najlepiej chyba jest widoczny w teologii fundamentalnej).
Zarysowane powyzÇej stanowisko jasno wynika z nauki konstytucji Dei verbum oraz encykliki Fides et ratio. Dla niektoÂrych teologoÂw powodem do stawiania wazÇnych pytanÂ pod adresem Biblii byøa dobra znajomosÂcÂ naszych czasoÂw, diagnoza mentalnosÂci i zapotrzebowanÂ wspoÂøczesnosÂci, a w zwiaÎzku z tym
i wyzwanÂ, jakie sieÎ kryjaÎ w znakach czasu (por. M.D. Chenu; Gaudium et spes).
Istotne pytania stawiane przez wspoÂøczesnosÂcÂ i poszukiwanie odpowiedzi na
nie w Biblii znoÂw okazaøo sieÎ niezwykle pøodne dla teologii, zresztaÎ takzÇe dla
biblistyki. Nie chodziøo w nich tylko o kwestie egzystencjalne w sensie bultmanowskim, ale i o sens istnienia jednostki ludzkiej, narodoÂw, sÂwiata, historii,
dziejoÂw, o przyszøosÂcÂ i perspektyweÎ caøej rzeczywistosÂci. W wyniku takiego
mysÂlenia narodziøy sieÎ m.in. teologia rzeczywistosÂci ziemskich, personalizm
indywidualny i spoøeczny, teologia historii, pracy, nadziei (J. Moltmann, Benedykt XVI). Te i inne teologie saÎ gøeÎboko ubiblijnione, niejako rozwijajaÎ dane
skrypturystycznie, a ostateczne wnioski saÎ formuøowane w sÂwietle najnowszych
badanÂ biblistoÂw, nauczania KosÂcioøa i teologicznej tradycji. Objawienie przekazywane w KosÂciele jest tak bogataÎ rzeczywistosÂciaÎ, zÇe pewnie do konÂca
sÂwiata beÎdzie zgøeÎbiane w Eklezji, beÎdzie przedmiotem dociekanÂ nauk biblijnych i caøej teologii. Pole dalszych poszukiwanÂ i wnikania w nie jest wieÎc bardzo
rozlegøe.
Wreszcie nauki biblijne, ktoÂre w swych badaniach muszaÎ uwzgleÎdniacÂ czynnik wiary i øaski, oraz teologia (teologie), nazywana naukaÎ sÂwieÎtaÎ lub naukaÎ
wiary (a wieÎc uwzgleÎdniajaÎcaÎ øaskeÎ), powinny przynajmniej kierowacÂ czøowieka ± jesÂli nie saÎ w stanie doprowadzicÂ ± ku GøoÂwnej TresÂci obydwu dyscyplin,
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czyli ku Jezusowi Chrystusowi, beÎdaÎcemu Rewelatorem Boga i Zbawicielem
czøowieka. ZaroÂwno biblistyka, jak i teologia saÎ bowiem czymsÂ wieÎcej nizÇ naukaÎ w znaczeniu sÂwieckim, o czym juzÇ wspomniano wyzÇej. Ich celem jest poznawanie Prawdy, beÎdaÎcej zÂroÂdøem wszelkiej prawdy o sÂwiecie, czøowieku,
dziejach, i prowadzenie do niej. Wydaje sieÎ, zÇe sÂcisøa wspoÂøpraca nauk biblijnych z teologicznymi søuzÇy obopoÂlnemu dobru, a przede wszystkim dobru
KosÂcioøa i caøego chrzesÂcijanÂstwa. Bez tej wspoÂøpracy wysiøki badawcze biblistoÂw i teologoÂw mogaÎ nie przyniesÂcÂ spodziewanych efektoÂw i wøasÂciwie nie
søuzÇycÂ nikomu.
* * *

Celem niniejszego studium byøo ukazanie Pisma SÂwieÎtego jako podstawy
teologii. Zdecydowaøem sieÎ sformuøowacÂ temat øaÎcznikowo, by w ten sposoÂb
lepiej pokazacÂ rozliczne wieÎzi mieÎdzy Objawieniem a BibliaÎ, TradycjaÎ, KosÂcioøem i teologiaÎ oraz wielorakie implikacje tych zagadnienÂ w odniesieniu do
innych dziedzin naukowych (nauki filozoficzne, humanistyczne). Warto pamieÎtacÂ, zÇe Pismo SÂwieÎte jest KsieÎgaÎ KosÂcioøa, a teologia ± naukaÎ kosÂcielnaÎ. Wszystkie wieÎc ± te i inne ± problemy øaÎczy KosÂcioÂø Chrystusowy, ktoÂremu powierzone zostaøo Objawienie Chrystusowe, w ktoÂrym jest ono przekazywane i aktualizowane.
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Summary
The main aim of this article is to present necessary relations between the Bible
(and biblical studies) ± understood as a source of theology ± and theology. At the
beginning the author has shown a wide historical perspective of the main problem,
which is changes in the ways of understanding the Bible and theology and relations
between them. Than he has said about some modern ways of resolving this difficult
problem, mostly from methodological perspective. He included also the reality of the
Divine Revelation, the Church and her Tradition.
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