SèOWO WSTEÎPNE

Najbardziej specyficznaÎ cechaÎ chrzesÂcijanÂstwa jest to, zÇe nastaÎpiøo w nim
spotkanie RzeczywistosÂci Boskiej z historiaÎ. W sposoÂb najbardziej ewidentny
staøo sieÎ to we wcieleniu Syna BozÇego, w Jego historycznym zÇyciu i dziaøalnosÂci. Wkroczenie Syna BozÇego w dzieje ludzkosÂci i niejako zasÂlubiny z niaÎ to
fakt oryginalny, nieznajdujaÎcy analogii w innych religiach, absolutnie wyjaÎtkowy, jedyny i niepowtarzalny, z jakim nie da sieÎ poroÂwnacÂ roÂzÇnego rodzaju
awatar (o jakich moÂwi sieÎ np. w hinduizmie), ktoÂre nie majaÎ wymiaru historycznego.
PrzyjsÂcie na sÂwiat Syna BozÇego, Jego zÇycie, nauczanie, dziaøalnosÂcÂ i wydarzenia paschalne stanowiaÎ centrum historii zbawienia. W sensie zbawczym
wraz z Jezusem Chrystusem nastaøa peønia czasoÂw. Historia zbawienia zaczeÎøa
sieÎ realizowacÂ juzÇ od momentu stworzenia sÂwiata i czøowieka. Zmierzaøa do
Jezusa Chrystusa jako swojego centrum. Od objawieniowozbawczych wydarzenÂ ziemskiego zÇycia Jezusa Chrystusa zmierza ona do finalnego wypeønienia
sieÎ w czasach eschatycznych. SaÎ to czasy KosÂcioøa, w ktoÂrym nadal obecny jest
Zmartwychwstaøy i Duch SÂwieÎty, aktualizujaÎcy z woli Ojca zbawcze wydarzenia wcielonego Sowa BozÇego. Caøa historia zbawienia jest realizacjaÎ zbawczej
ekonomii BozÇej.
Wszystkie najwazÇniejsze wydarzenia objawieniowozbawcze (stworzenie
sÂwiata, czøowieka, jego upadek, obietnice mesjanÂskie, wyzwolenie z niewoli
egipskiej, liczne przymierza, powstanie idei KroÂlestwa BozÇego) byøy zachowywane w pamieÎci zbiorowej SynoÂw Izraela i przekazywane drogaÎ tradycji z pokolenia na pokolenie oraz wspominane (anamneza) w czasie zebranÂ liturgiczno-kultycznych. Stanowiøy osnoweÎ zÇycia religijno-moralnego. RoÂwnoczesÂnie
zwiastowaøy wydarzenia wieÎksze i definitywne, ktoÂre miaøy nastaÎpicÂ wraz
z przyjsÂciem Mesjasza PanÂskiego. Lud Przymierza staø sieÎ Ludem Obietnicy.
Lud Obietnicy zmierzaø do eschatycznej peøni w Jezusie Chrystusie.
PrzekazywanaÎ ustnie od VIII wieku przed Chrystusem TradycjeÎ stopniowo, na przestrzeni wiekoÂw, spisywano. W ten sposoÂb powstaøy sÂwieÎte ksieÎgi,
zawierajaÎce zgodnie z wiaraÎ adresowane do czøowieka søowo BozÇe oraz byøy
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sÂwiadectwem dzieø, ktoÂre BoÂg dokonaø dla jego zbawienia, a zatem przekazywaøy tresÂci objawieniowozbawcze.
O ile ksieÎgi Starego Przymierza byøy spisywane w ciaÎgu szesÂciu czy siedmiu
stuleci, o tyle wszystkie pisma nowotestamentalne powstaøy w drugiej poøowie
I wieku. Utrwalone zostaøy søowa, czyny i dzieøa Jezusa, przekazywane wczesÂniej ustnie przez apostoøoÂw, ucznioÂw i sÂwiadkoÂw Jego zÇycia, ktoÂrzy zinterpretowali Jego historieÎ w sÂwietle wydarzenÂ paschalnych. RoÂzÇne tradycje ksztaøtowaøy sieÎ juzÇ w czasach nauczania i ziemskiej dziaøalnosÂci Jezusa, i dalej ± po
zmartwychwstaniu, gøoÂwnie w celach misyjnych i obrony wiary. ZaroÂwno ustne
tradycje popaschalne (ale jakosÂ juzÇ skodyfikowane), jak i te spisywane potem
we fragmentach, w poszczegoÂlnych ksieÎgach, od samego poczaÎtku istnienia
KosÂcioøa ± czyli od Wielkanocy ± byøy osnowaÎ zÇycia liturgicznego. W liturgii
chrzcielnej i eucharystycznej dokonywaøa sieÎ aktualizacja wydarzenÂ objawieniowozbawczych.
Pismo SÂwieÎte Starego i Nowego Testamentu trzeba rozumiecÂ jako jednosÂcÂ.
Mistrz z Nazaretu czeÎsto uczyø, zÇe na Nim i w Nim speøniajaÎ sieÎ Pisma, czyli
BozÇe obietnice i proroctwa mesjanÂskie. W Nim tezÇ znajdujaÎ one swoÂj sens
finalny. Nic dziwnego, zÇe juzÇ apologeci i Ojcowie KosÂcioøa (sÂw. Justyn, sÂw.
Ireneusz, Klemens Aleksandryjski, Orygenes, sÂw. Augustyn) mocno podkresÂlali jednosÂcÂ obu TestamentoÂw, ktoÂre sieÎ wzajemnie dopeøniajaÎ i objasÂniajaÎ.
Caøe Pismo SÂwieÎte jest ksieÎgaÎ KosÂcioøa. Jego kanon zostaø ostatecznie okresÂlony w IV wieku. Magisterium KosÂcioøa otrzymaøo charyzmat jego poprawnej
interpretacji, jednak UrzaÎd Nauczycielski nie stoi ponad søowem BozÇym, lecz
jemu søuzÇy (por. DV 10).
Trzeba pamieÎtacÂ, zÇe Pismo SÂwieÎte zostaøo spisane pod natchnieniem Ducha
ÂSwieÎtego. WspoÂøczesÂnie charyzmat natchnienia jest rozumiany szeroko ± nie
tylko odnosi sieÎ do procesu redagowania ksiaÎg biblijnych, ale takzÇe do tradycji,
ktoÂre oÂw proces poprzedzaøy, a zachowywaøy i przekazywaøy istoteÎ Objawienia
BozÇego i sens historii zbawienia.
Eksponowane dotaÎd momenty spotkania objawiajaÎcego sieÎ w historii Boga
z czøowiekiem (ludzkosÂciaÎ): ksztaøtowanie sieÎ w czasie tradycji religijnych
(przekazujaÎcych zaroÂwno søowo BozÇe, jak i sÂwiadczaÎce o dokonanych przez
Boga dzieøach), a nasteÎpnie spisanie tych tradycji w ksieÎgi pokazujaÎ w sposoÂb
absolutnie jednoznaczny, zÇe BoÂg rzeczywisÂcie objawiø sieÎ w historii, w konkretnym miejscu i czasie. Innymi søowy, Objawienie BozÇe realizujaÎce sieÎ zaroÂwno
poprzez okresÂlone wydarzenia, jak i w procesie ich ustnego przekazywania,
a nasteÎpnie spisywania utrwalonej Tradycji jest zdane na konkret kultury,
jeÎzyka, pojeÎcÂ, wyrazÇenÂ, gatunkoÂw. KsiaÎdz Wincenty Granat spisywanie søowa
BozÇego i zawarcie go w ksieÎgach sÂwieÎtych poroÂwnuje do aktu wcielenia Syna
BozÇego. MoÂwi, zÇe jest to niejako drugie wcielenie Søowa BozÇego, tym razem
w teksty ksiaÎg sÂwieÎtych. I tak Biblia, ktoÂra jest ksieÎgaÎ KosÂcioøa, wraz z nim
wciela sieÎ w ciaÎgu dziejoÂw w roÂzÇne kultury, oddziaøuje na nie, inspiruje zÇycie
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duchowe i kulturowe narodoÂw, napeønia je wartosÂciami i posiada niepowtarzalne znaczenie dla ludzkosÂci.
Objawienie jest rzeczywisÂcie dzieøem Bosko-ludzkim. Konstytucja Dei verbum przypomina, zÇe ma ono dwoÂch autoroÂw: Boga i czøowieka. W zwiaÎzku
z tym Pismo SÂwieÎte roÂzÇni sieÎ od zwykøych ksiaÎzÇek. Jego powstawaniu i dziejom
towarzyszy (na wszystkich etapach), o czym juzÇ wspomniano, natchnienie Ducha SÂwieÎtego. Charyzmat ten towarzyszy takzÇe dziejom ksiaÎg sÂwieÎtych. Chodzi
o to, aby BozÇa Prawda i wydarzenia objawieniowozbawcze byøy przekazywane
w sposoÂb bezbøeÎdny i zachowywaøy swoÂj nadprzyrodzony walor. By dobrze
interpretowacÂ i rozumiecÂ Pismo SÂwieÎte trzeba gruntownie poznawacÂ kontekst,
w ktoÂrym ono powstawaøo i w ktoÂrym przekazywana byøa ustna Tradycja: duzÇe
znaczenie ma jeÎzyk, historia okresÂlonych ludoÂw, ich dzieje, obyczaje, filozofia,
mity, wierzenia, tradycje itp. Na to zwracajaÎ uwageÎ niemal wszyscy biblisÂci,
UrzaÎd Nauczycielski KosÂcioøa i Papieska Komisja Biblijna.
Tym zagadnieniom chcemy posÂwieÎcicÂ kolejny ± juzÇ czwarty ± numer StudioÂw Nauk Teologicznych PAN. Problematyka kulturowego kontekstu Biblii
jest ciaÎgle aktualna i wzbudza zÇywe zainteresowanie nie tylko wsÂroÂd biblistoÂw
i teologoÂw katolickich, ale takzÇe naukowcoÂw innych specjalizacji. Temat zostaø
zaproponowany na jednym z posiedzenÂ Komitetu Nauk Teologicznych, w 2008
roku, zasÂ ksztaøt i zakres problematyki niniejszego tomu StudioÂw zawdzieÎczamy dwoÂm wybitnym biblistom polskim, a mianowicie ks. Romanowi Bartnickiemu i ks. Antoniemu Troninie. Ze swej strony skøadam serdeczne podzieÎkowania wspomnianym KsieÎzÇom Profesorom oraz wszystkim Autorom za wøaÎczenie sieÎ w przygotowanie tychzÇe StudioÂw. DzieÎki kreatywnemu udziaøowi
znakomitych AutoroÂw niewaÎtpliwie wzroÂsø walor naukowy tego opracowania.
OddajaÎc kolejny tom StudioÂw do raÎk P.T. CzytelnikoÂw, wyrazÇam nadziejeÎ,
zÇe beÎdzie on zÇyczliwie przyjeÎty na rynku wydawniczym oraz przyczyni sieÎ do
bardziej wszechstronnego i starannego poznawania Biblii, w tym wypadku od
strony kulturowej. ZÇyczeÎ przyjemnej i pogøeÎbionej lektury.
Redaktor Naczelny
Ks. Marian Rusecki
Lublin, BozÇe Narodzenie 2009 r.

