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POJEÎCIE OBJAWIENIA W DEI VERBUM

Â èCZESNY KONTEKST RELEKTURY NAUKI O OBJAWIENIU
1. WSPO

W tym roku mija 40. rocznica (18 XI 2005 r.) ogøoszenia dogmatycznej
Konstytucji o Objawieniu BozÇym Dei verbum. Dokument ten, najdøuzÇej na auli
soborowej przygotowywany i dyskutowany, rzuciø nowe sÂwiatøo na teologiczne
rozumienie objawienia, zwøaszcza w aspekcie jego znaczenia dla chrzesÂcijanÂstwa jako religii, ktoÂra zawdzieÎcza mu swoje istnienie i ktoÂrym zÇyje. Wydaje sieÎ
zatem wielce pozÇaÎdane spojrzenie na osiaÎgnieÎcia Soboru w kwestii objawienia
z perspektywy czterdziestu lat. Wprawdzie publikacji na temat objawienia jest
sporo, ale wiele waÎtkoÂw Konstytucji nie zostaøo wyczerpujaÎco omoÂwionych,
przynajmniej w polskiej literaturze. Dlatego warto dokonacÂ relektury pierwszego rozdziaøu konstytucji Dei verbum.
Objawienie lezÇy bowiem u podstaw chrzesÂcijanÂskiej wiary i ± konsekwentnie ± powstania caøego chrzesÂcijanÂstwa jako religii. Innymi søowy, gdyby nie
byøo objawienia, nie byøoby chrzesÂcijanÂstwa jako religii objawieniowozbawczej.
Jednak pojecie objawienia nie odnosi sieÎ tylko do religii chrzesÂcijanÂskiej ± ma
ono bowiem znaczenie uniwersalne (o czym jeszcze beÎdzie mowa). OtoÂzÇ, kazÇda
autentyczna religia musi sieÎ wywodzicÂ z objawienia BozÇego, czyli musi miecÂ
objawieniowaÎ genezeÎ, boskie, a nie ludzkie zÂroÂdøo1.
W czasach nowozÇytnych, kiedy mysÂlenie zdominowane byøo przez naturalizm, skrajny osÂwieceniowy racjonalizm, pozytywizm, scjentyzm filozoficzny
i ideologiczny materializm (wyroÂzÇniajaÎcy sieÎ w marksizmie-leninizmie, a w swoim
czasie takzÇe stalinizmie), zakwestionowano caøkowicie istnienie rzeczywistosÂci
nadprzyrodzonej, boskiej. Na skutek przyjeÎtych zaøozÇenÂ filozoficznych i ideolo1

Zob. np. M. Rusecki, Istota i geneza religii, Warszawa 1989; tenzÇe, Religia, w: Leksykon
Teologii Fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. LedwonÂ, J. Mastej, Lublin ± KrakoÂw
2002, s. 1013-1027; tenzÇe, ChrzesÂcijanÂska interpretacja genezy religii, ¹Ateneum KapøanÂskieº
79(1987) z. 468, s. 234-252; tenzÇe, Naturalistyczne i ewolucjonistyczne teorie genezy religii, ¹Ateneum KapøanÂskieº 79(1987) z. 468, s. 214-233.
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gicznych, a takzÇe pod wpøywem rozwoju nauk przyrodniczo-technicznych, zaczeÎto gøosicÂ, zÇe wszystko ma swaÎ naturalnaÎ genezeÎ, a wieÎc takzÇe religia czy religie.
W poglaÎdach nowozÇytnosÂci religia ma wieÎc ludzkaÎ lub mitycznaÎ genezeÎ. Twierdzono tezÇ, zÇe religia jest sprzeczna z rozumem, badaniami i osiaÎgnieÎciami naukowymi. Postrzegano jaÎ jako wytwoÂr bezkrytycznej, naiwnej wiary ludzi niewyksztaøconych, nawet prostakoÂw, w przeciwienÂstwie do ¹sÂwiatopoglaÎdu naukowegoº, ktoÂry miaø cechowacÂ ludzi wyksztaøconych, osÂwieconych sÂwiatøem rozumu.
Religia(-e) jawiøa sieÎ jako ostoja ciemnoty, zacofania, wroÂg posteÎpu i rozwoju,
zwodzicielka ludzi. W tym sensie religia(-e) byøaby swoistego rodzaju oszustwem,
gdyzÇ uczyøaby o rzekomym zbawieniu, ktoÂre poza tym sÂwiatem nie istnieje. Zbawienie eschatyczne jawiøo sieÎ wieÎc jako iluzoryczne2.
JuzÇ w tym konteksÂcie widacÂ, jak wazÇna jest kwestia objawieniowej genezy
religii. DzisÂ, tradycyjny poglaÎd lansowany przez apologetykeÎ i teologieÎ, wedøug
ktoÂrego religiaÎ objawionaÎ (a wieÎc i zbawczaÎ) jest jedynie chrzesÂcijanÂstwo, zasÂ
wszystkie inne religie saÎ naturalne (a wieÎc niezbawcze), jest nie do utrzymania.
JesÂli rzeczywisÂcie byøyby niezbawcze ± brzmi zasadnicze pytanie sprowokowane tak postanowionaÎ tezaÎ ± po co by wieÎc istniaøy?3 ChrzesÂcijanÂska teologia
zdecydowanie odrzuca autosoteriologieÎ, czyli przekonanie, zÇe czøowiek mozÇe
zbawicÂ sam siebie, jak to np. przyjmowaø marksizm, a w nieco innym sensie
przyjmuje buddyzm.
Na potrzebeÎ nowego przyblizÇenia soborowej nauki o objawieniu BozÇym
wskazujaÎ tezÇ: pluralistyczna teologia religii, nowe ruchy religijne i sekty (tak
mocno krzewiaÎce sieÎ we wspoÂøczesnym sÂwiecie). PluralistycznaÎ teologieÎ religii
reprezentujaÎ: J. Hick, P. Knitter, R. Panikkar. KwestionujaÎ oni peønieÎ objawienia w Jezusie Chrystusie oraz jedynosÂcÂ i powszechnosÂcÂ zbawczaÎ Chrystusa; przyjmujaÎ natomiast, zÇe kazÇda religia ma ± niejako niezalezÇnie od objawienia ± swoich
posÂrednikoÂw zbawienia, przy czym zwolennicy tych poglaÎdoÂw nie troszczaÎ sieÎ ±
jak to czyni katolicka teologia fundamentalna ± o uwierzytelnienie zrealizowania sieÎ BozÇego objawienia w historii4. Tzw. nowe ruchy religijne budzaÎ czasem
waÎtpliwosÂci, czy rzeczywisÂcie prowadzaÎ ku odnowie zÇycia religijnego. Jeszcze
powazÇniejszym pytaniem saÎ zasady dialogu mieÎdzy religiami i wyznaniami. NiepokojaÎ tezÇ wszelkie formy synkretyzmu religijnego, ktoÂre z punktu widzenia
teologii objawienia saÎ nie do przyjeÎcia5. Jeszcze wieÎksze zamieszanie czyniaÎ
sekty, odwoøujaÎce sieÎ juzÇ to do jakichsÂ ¹objawienÂº, juzÇ to gnozy lub religii
2

Rusecki, Istota i geneza religii, s. 158-162.
Zob. M. Rusecki, Elementy zbawcze w religiach pozachrzesÂcijanÂskich, w: Religia w sÂwiecie
wspoÂøczesnym. Zarys problematyki religiologicznej, red. H. ZimonÂ, Lublin 2000, s. 531-562.
4
Szerzej o poglaÎdach przedstawicieli pluralistycznej teologii religii zob. K. Kaucha, Pluralistyczno-relatywistyczna teologia religii J. Hicka i P.F. Knittera, w: ChrzesÂcijanÂstwo a religie,
red. I.S. LedwonÂ, K. Pek, Lublin ± Warszawa 1999, s. 123-135; M. Rusecki, ChrzesÂcijanÂstwo
a religie. Analiza krytyczna, w: ChrzesÂcijanÂstwo a religie, s. 69-80.
5
Zob. P. Antes. Synkretyzm religijny, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, s. 1164-1165.
3
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wschodnich; dokonujaÎ dowolnych manipulacji, co w ostatecznosÂci ma søuzÇycÂ nie
tyle dobru zbawczemu czøowieka, lecz ekonomicznym i hedonicznym zapotrzebowaniom ich zaøozÇycieli. Z autentycznaÎ religiaÎ nie majaÎ one nic wspoÂlnego.
Sekciarze wykorzystujaÎ ignorancjeÎ, naiwnosÂcÂ, bezideowosÂcÂ lub pustkeÎ egzystencjalnaÎ wielu wspoÂøczesnych ludzi, a zwøaszcza møodego pokolenia. Siøa perswazji
sekt jest czysto psychologiczna, a ideologia nie ma poparcia w faktach6. Oto
kolejny powoÂd, aby przyblizÇacÂ i pogøeÎbiacÂ katolickaÎ naukeÎ o BozÇym objawieniu,
ktoÂra zostaøa zawarta w Dei verbum. Daje bowiem ona jasne podstawy do wøasÂciwego zrozumienia powyzÇszych problemoÂw, ich krytycznej oceny oraz odsøania
uniwersalistyczne znaczenie BozÇego objawienia.
Przed przystaÎpieniem do ukazania najbardziej znaczaÎcych waÎtkoÂw konstytucji Dei verbum Soboru WatykanÂskiego II, raz jeszcze warto wspomniecÂ, zÇe
konstytucja ta byøa jednaÎ z najdøuzÇej przygotowywanych i dyskutowanych w auli soborowej7. Nic dziwnego. Skoro zagadnienie objawienia jest tak istotne dla
rzeczywistosÂci religijnozbawczej, a jednoczesÂnie zøozÇone, wieloaspektowe i misteryjne, to istnieje realna trudnosÂcÂ, aby wszystkie waÎtki wszechstronnie ujaÎcÂ
i wyczerpujaÎco opisacÂ.
NowosÂcÂ nauki soborowej od strony teologicznej (jeszcze bez szerszych
implikacji) najøatwiej dostrzec na tle teologicznej doktryny przedsoborowej.
Zazwyczaj objawienie BozÇe rozumiano jedynie intelektualnie. Zakres pojeÎcia
ograniczano do søownego przekazania prawd o niedosteÎpnym dla ludzkiego
poznania sÂwiecie nadprzyrodzonym, ktoÂre czøowiek akceptuje w wierze. Oznacza to dodatkowo, zÇe jedynaÎ formaÎ objawienia byøo søowo: søowo informujaÎce, obwieszczajaÎce, pouczajaÎce. Objawienie i wiara jawiøy sieÎ jedynie w pøaszczyzÂnie jeÎzyka, beÎdaÎcego sÂrodkiem komunikacji8. Owszem, ta forma objawienia jest zawsze aktualna, ale wspoÂøczesna teologia uwzgleÎdnia obok niej
inne formy objawienia sieÎ Boga.
2. OBJAWIENIE W ODWIECZNYM PLANIE BOGA

Misterium objawienia jest zawarte w odwiecznym planie Boga. RzeczywistosÂcÂ ta nie pojawiøa sieÎ przypadkowo w historii, nie zostaøa wymuszona przez
6
O sektach piszaÎ m.in.: WspoÂlnoty kosÂcielne, niezalezÇne grupy religijne, sekty. Na przykøadzie
Ameryki èacinÂskiej, red. O.D. Santagada, Warszawa 1995; A. ZwolinÂski, Anatomia sekty, KrakoÂw
1996; B. Ferdek, Sekty i nowe ruchy religijne jako problem teologiczny, Wrocøaw 1997; J. Urban,
Sekty, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, s. 1082-1089.
7
O historii powstania Dei verbum zob. np. S. Grzybek, Rys historyczny Konstytucji Dei
verbum, w: Idee przewodnie soborowej konstytucji o BozÇym Objawieniu, red. K. Wojtyøa, S. Grzybek, E. Florkowski, W. Gnutek, J. Homerski, J. Kudasiewicz, W. Smereka, A. KubisÂ, KrakoÂw 1968,
s. 13-30.
8
O intelektualistycznej koncepcji objawienia zob. M. Rusecki, MozÇliwosÂcÂ pluralizmu w teologii fundamentalnej, ¹Roczniki Teologiczno-Kanoniczneº 25(1978) z. 2, s. 31-54.
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zdarzenia z pradziejoÂw ludzkosÂci, ale jest wynikiem odwiecznej woli Boga, Jego
miøosÂci.
Plan w znaczeniu semantycznym oznacza projekt, zamiar zrealizowania
czegosÂ, co ma jakisÂ sens, co beÎdzie søuzÇyøo czemusÂ, komusÂ (mamy tu na uwadze
plan pozytywny, a nie negatywny, np. plan zaboÂjstwa kogosÂ, dokonania przesteÎpstwa). Plan to przewidywanie tego, co ma nastaÎpicÂ i beÎdzie zrealizowane.
O ile ludzki plan budowania czegosÂ mozÇe natraficÂ na nieprzewidywalne trudnosÂci (zwøaszcza w zakresie np. budowania roÂwnosÂci i sprawiedliwosÂci spoøecznej) lub na kontrpropozycje niwelujaÎce konkretne plany, to w ekonomii BozÇej
jest to niemozÇliwe. BoÂg w swoim zbawczym planie postanowiø stworzycÂ sÂwiat,
a w nim przede wszystkim czøowieka, aby objawicÂ mu swaÎ miøosÂcÂ i wezwacÂ do
uczestnictwa w wewnaÎtrztrynitarnym zÇyciu Boga. WyrazÂnie sÂwiadczy o tym
zaroÂwno WsteÎp do Konstytucji o Objawieniu BozÇym, jak i poczaÎtek pierwszego
rozdziaøu dokumentu (p. 2). BoÂg przewidziaø upadek pierwszych ludzi i postanowiø ich odkupicÂ w Mesjaszu PanÂskim, swoim posøanniku na sÂwiat. BoÂg stopniowo ujawniaø swoÂj plan zbawienia ± stosownie zresztaÎ do swojej zbawczej
pedagogii ± ktoÂry realizowaø w dziejach9. Najpeøniej zbawczaÎ ekonomieÎ objawiø
BoÂg w swoim Synu, w Nim w najdoskonalszy sposoÂb jaÎ zrealizowaø ± o czym
moÂwi sÂw. Paweø w lisÂcie do Efezjan (1,3-14).
PojeÎcie objawienia zostaje wyjasÂnione w pierwszym rozdziale Dei verbum.
WyjasÂnienie to jest kroÂtkie, ale niezwykle bogate w tresÂcÂ. Tylko przy gruntownej i wszechstronnej analizie tekstu mozÇna wydobycÂ wszystkie wskazane aspekty pojeÎcia objawienia; mozÇna poroÂwnacÂ je z ujeÎciami starszymi, oraz ukazacÂ
ich znaczenie nie tylko teoretyczne, ale tezÇ istotne dla praktyki chrzesÂcijanÂskiego zÇycia oraz uprawiania teologii. Ze zrozumiaøych wzgleÎdoÂw nie mozÇna przedstawicÂ obszernych badanÂ w kroÂtkim artykule. Ograniczymy sieÎ dlatego do
zwartej analizy najbardziej charakterystycznych punktoÂw Dei verbum.

Â G AUTOREM OBJAWIENIA
3. BO

JuzÇ na poczaÎtku dokumentu (p. 2) ojcowie soborowi podkresÂlajaÎ doniosøaÎ
prawdeÎ: ¹Spodobaøo sieÎ Bogu w swojej dobroci i maÎdrosÂci objawicÂ siebie samego i ujawnicÂ nam tajemniceÎ woli swojej (por. Ef 1,9), dzieÎki ktoÂrej przez
9

Historyczny charakter objawienia ujmujaÎ m.in.: R. Latourelle, TheÂologie de la ReÂveÂlation,
Bruges ± Paris 1966; C. GeffreÂ, Najnowsze dzieje teologii fundamentalnej, ¹Conciliumº 1969 nr 6-10, s. 9-23; A. Darlap, Fundamentaltheologie der Heilsgeschichte, w: Mysterium salutis. Grundriss
heilsgeschichtlicher Dogmatik, hrsg. v. J. Feiner, M. LoÈhrer, Einsiedeln 1965, s. 3-151; A. Shorter,
Revelation and his Interpretation. Intruding Catholic Faith, New York 1983.
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Chrystusa, Søowo Wcielone, ludzie majaÎ dosteÎp do Ojca w Duchu SÂwieÎtym
i stajaÎ sieÎ uczestnikami boskiej natury (por. Ef 2,18; 2P 1,4)º.
W tym zdaniu na uwageÎ zasøuguje kilka wazÇnych stwierdzenÂ. Przede
wszystkim nalezÇy zaznaczycÂ, zÇe objawienie pochodzi z wolnej inicjatywy Boga
i nie zostaøo niczym wymuszone; ma nadprzyrodzonaÎ genezeÎ, a wieÎc nie mozÇe
bycÂ dzieøem czøowieka (na marginesie mozÇna dodacÂ, zÇe nie ma tzw. objawienia
naturalnego; takie ± jak zobaczymy ponizÇej ± nie miaøoby charakteru zbawczego). NasteÎpnie ojcowie soborowi pouczajaÎ, izÇ BoÂg objawia siebie samego, co
oznacza, zÇe objawienie od strony podmiotu ma charakter osobowy, a nie rzeczowy. Jego podstawowaÎ tresÂciaÎ jest wieÎc BoÂg jako Osoba. Nie jest zespoøem
teoretycznych prawd o sÂwiecie nadprzyrodzonym, ktoÂrego w inny sposoÂb nie
moglibysÂmy poznacÂ ani nie søuzÇy jedynie poszerzaniu naszej wiedzy. Jest ono
skierowane do czøowieka jako apel, wezwanie. Takie stwierdzenie implikuje
dialogicznaÎ struktureÎ objawienia i jego interpersonalny charakter10. BoÂg objawia siebie i zbawcze tajemnice swej woli. Motywem manifestowania sieÎ Boga
jest Jego odwieczna dobrocÂ i maÎdrosÂcÂ. Objawienie ostatecznie jest dzieøem
TroÂjjedynego Boga: Ojciec najdoskonalej ujawnia sieÎ przez swoje odwieczne
Søowo (Logos) ± Syna, a jest ono dosteÎpne czøowiekowi dzieÎki udziaøowi w nim
Ducha SÂwieÎtego. Tak wieÎc objawienie ma charakter trynitarny ± jest dzieøem
Ojca i Syna, i Ducha SÂwieÎtego. W tym rozumieniu autorstwa objawienia jeszcze
wyrazÂniejszy jest rys personalistyczny, gdyzÇ BoÂg Jedyny istnieje w trzech Osobach (hipostazach).

4. CZèOWIEK ADRESATEM BOZÇEGO OBJAWIENIA SIEÎ

BoÂg, manifestujaÎc swoje istnienie, zwraca sieÎ do czøowieka, zapraszajaÎc go
do dialogu z sobaÎ. BoÂg adresuje swoÂj apel do czøowieka jako partnera, a wieÎc
osoby stworzonej na BozÇy obraz i BozÇe podobienÂstwo. Czøowiek istniejaÎcy na
mocy aktu stwoÂrczego jako osobowy podmiot zostaø obdarzony przez StwoÂrceÎ
rozumem i wolnaÎ wolaÎ. Jest wieÎc zdolny rozpoznacÂ epifanijne znaki objawiajaÎcego sieÎ Boga i zajaÎcÂ postaweÎ wobec zaproszenia go do niezwykøego dialogu,
dodajmy: postaweÎ wolnaÎ, a nie wymuszonaÎ; moÂgø to zaproszenie przyjaÎcÂ, ale tezÇ
i odrzucicÂ. W pierwszym przypadku podejmuje niezwykøaÎ przygodeÎ zÇycia z Bo10

Personalistyczny charakter objawienia analizujaÎ m.in.: M. Rusecki, Istota i geneza religii;
tenzÇe, Cud w mysÂli chrzesÂcijanÂskiej, Lublin 1991; tenzÇe, Cud w chrzesÂcijanÂstwie, Lublin 1996; tenzÇe,
WiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa, t. 1, Z teorii teologii fundamentalnej, Lublin 1994; R. Guardini,
Objawienie. Natura i formy Objawienia, Warszawa 1957; R. Latourelle, La reÂveÂlation comme
parole, teÂmoignage et rencontre, ¹Gregorianumº 43(1962), s. 39-54; A. Brunner, Glaube und Erkenntnis, MuÈnchen 1951; J. Mouroux, Je crois en Toi, Paris 1954.
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giem, w drugim zasÂ zdaje sieÎ na tragizm swego istnienia, bez mozÇliwosÂci finalnego speønienia sieÎ.
Konstytucja ujmuje BozÇe zaproszenie w gøeÎbokich søowach. MoÂwi bowiem,
Çze niewidzialny BoÂg objawia sieÎ czøowiekowi z nadmiaru miøosÂci (BoÂg jest absolutnaÎ MiøosÂciaÎ, a miøosÂcÂ jest zasadaÎ wewnaÎtrztrynitarnego zjednoczenia i zasadaÎ
zÇycia OsoÂb Boskich) i zaprasza czøowieka do wiecznego udziaøu w niej. Konstytucja stwierdza, zÇe BoÂg zwraca sieÎ do ludzi jak do przyjacioÂø, aby ich zaprosicÂ do
wspoÂlnoty z sobaÎ i przyjaÎcÂ do niej. BoÂg wieÎc zaprasza czøowieka (ludzi) do
udziaøu w wiecznym zÇyciu Boskim, do zÇycia w MiøosÂci, czyli w Bogu. W ten
sposoÂb czøowiek mozÇe siebie speønicÂ, zrealizowacÂ wszystkie najgøeÎbsze pragnienia swojej egzystencji, wyrastajaÎce z twoÂrczego aktu powoøania go do istnienia
i uczestnictwa w Boskiej naturze. RoÂwnoczesÂnie Dei verbum potwierdza podmiotowosÂcÂ osoby ludzkiej i jej godnosÂcÂ, przypomina o wezwaniu do dialogu
z Bogiem, Bytem wiecznym oraz o mozÇliwosÂci uczestnictwa w Jego istnieniu.

5. FORMY OBJAWIENIA

O formach objawienia konstytucja Dei verbum poucza kroÂtko: ¹Ten plan
objawienia [o ktoÂrym byøa mowa ± M. R.] urzeczywistnia sieÎ przez czyny i søowa
wewneÎtrznie z sobaÎ powiaÎzane, tak zÇe czyny dokonane przez Boga w historii
zbawienia ilustrujaÎ i umacniajaÎ naukeÎ, oraz sprawy søownie wyrazÇane; søowa
zasÂ obwieszczajaÎ czyny i odsøaniajaÎ tajemniceÎ w nich zawartaÎº. Dalej czytamy:
¹NajgøeÎbsza zasÂ prawda o Bogu i o zbawieniu czøowieka jasÂnieje nam przez to
objawienie w osobie Chrystusa, ktoÂry jest zarazem posÂrednikiem i peøniaÎ caøego objawieniaº (p. 2).
Komentatorzy tego tekstu dostrzegajaÎ w nauce soboru dwie formy objawienia: dzieøa i søowa BozÇe. Jak juzÇ wspominalisÂmy, jest to znaczne poszerzenie
tradycyjnej nauki o objawieniu, ktoÂra redukowaøa objawienie jedynie do søowa
komunikujaÎcego okresÂlone prawdy o Bogu. Taka koncepcja zaowocowaøa rozumieniem intelektualistycznym i zarazem statycznym.
PodkresÂlenie przez Dei verbum, zÇe revelatio Dei dokonywaøo sieÎ takzÇe przez
dzieøa BozÇe w historii znacznie ubogaciøo problematykeÎ objawienia i zdynamizowaøo rzeczywistosÂcÂ rewelatywnaÎ. Objawienie to BoÂg zÇywy ± nie tylko moÂwiaÎcy do
czøowieka, ale i dziaøajaÎcy dla jego dobra (oczywisÂcie nauka soborowa pod tym
wzgleÎdem miaøa swoje antecedensy w teologii, zwøaszcza fundamentalnej, np. J.
Mourou, R. Guardini, A. Brunner, C. Cirne-Lima, R. Latourelle, ale oficjalna
nauka Dei verbum miaøa o wiele wieÎksze znaczenie11).
11

NiektoÂrzy z tych autoroÂw twoÂrczo rozwijali naukeÎ Dei verbum po zakonÂczeniu Soboru
WatykanÂskiego II.
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GøeÎbsza refleksja nad naukaÎ Dei verbum, dokonana w sÂwietle teologii biblijnej i patrystycznej oraz fenomenologii jeÎzyka, szczegoÂlnie wyeksponowaøa
osobowaÎ natureÎ søowa i dziaøania BozÇego. W Biblii søowo oznacza nie tylko
werbalne wyrazÇenie mysÂli søuzÇaÎce komunikacji, ale takzÇe to søowo BozÇe (daÅbaÅr
Jahwe). W najgøeÎbszym wieÎc sensie søowem BozÇym jest BozÇy Syn, w ktoÂrym
BoÂg Ojciec wypowiedziaø sieÎ ostatecznie12. Fenomenologia religii, czeÎsÂciowo
takzÇe psychologia religii, ustaliøy, zÇe w søowie wypowiada sieÎ caøy czøowiek,
a tym samym objawia on swoje wneÎtrze partnerowi dialogu. Søowo mozÇe stacÂ
sieÎ narzeÎdziem dialogu osoÂb pod warunkiem, zÇe przyjmaÎ one w wierze zwiastowane sobie nawzajem oreÎdzie. Wtedy nawiaÎzuje sieÎ relacja mieÎdzyosobowa13. StaÎd objawienie mozÇe bycÂ rozumiane jako dialog interpersonalny, w ktoÂrym BoÂg przemawia do czøowieka, czøowiek zasÂ odpowiada Bogu aktem wiary.
Søowo wypowiadane przez Boga (w Logosie) staje sieÎ czynem, dzieøem: ¹BoÂg
rzekøº i ¹staøo sieÎº, jak czytamy w opisie stworzenia sÂwiata w KsieÎdze Rodzaju,
a co takzÇe potwierdza cudotwoÂrcza dziaøalnosÂcÂ Jezusa Chrystusa. SposoÂb, w jaki
konstytucja akcentuje sÂcisøaÎ øaÎcznosÂcÂ søowa BozÇego z BozÇymi dzieøami, stanowi
cenny aspekt soborowego spojrzenia na objawienie. Søowa i czyny Boga nawzajem sieÎ dopeøniajaÎ, objasÂniajaÎ i na siebie wzajemnie wskazujaÎ oraz uzasadniajaÎ: søowo BozÇe jest søowem, aktem, energiaÎ lub mocaÎ ± przynosi skutki,
ktoÂrych chciaø BoÂg; poprzez dzieøa BoÂg swoje objawienie wpisuje w historieÎ ±
staje sieÎ ono dzieÎki temu konkretne. W historycznie okresÂlonych czynach mocy
BoÂg objawia sieÎ tu i teraz. Søowo objasÂnia czyny i dzieøa mocy BozÇej, ukazuje
ich znaczenie i sens, zasÂ dzieøa wyrazÇajaÎ moc, maÎdrosÂcÂ, dobrocÂ i miøosÂcÂ Boga
oraz uwierzytelniajaÎ søowo BozÇe i wskazujaÎ na jego egzystencjalne znaczenie.
Jak juzÇ wspomniano, komentarze do Dei verbum zazwyczaj podkresÂlajaÎ
dwie wyzÇej zaprezentowane formy objawienia. W teologii biblijnej i fundamentalnej (R. Latourelle, H. Waldenfels) moÂwi sieÎ takzÇe o trzeciej formie objawienia, a mianowicie teofanii14. Dotyczy ona przede wszystkim objawienia sieÎ
Boga w Starym Testamencie. Wprawdzie konstytucja Dei verbum nie wymienia tej formy objawienia expressis verbis, ale moim zdaniem mozÇna jaÎ z soborowego nauczania wyczytacÂ; zyskuje ona szczegoÂlne znaczenie chocÂby w stwierdzeniu, zÇe objawienie BozÇe w peøni sieÎ zrealizowaøo w osobie Jezusa Chrystusa.
To On jest Epifanem Boga ± Teofanem.
12

Szerzej zob. U. Szwarc, Søowo BozÇe, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, s. 1106-1114.
Por. M. Rusecki, Wierzcie moim dzieøom. Funkcja motywacyjna cudu w teologii XX wieku,
Katowice 1988, s. 80-93; tenzÇe, Objawienie BozÇe wezwaniem do zbawczego dialogu, w: BycÂ chrzesÂcijaninem dzisÂ. Teologia dla szkoÂø sÂrednich, red. M. Rusecki, Lublin 1992, s. 54-56; Y.M. Congar,
Kwestia Objawienia, w: Nowy obraz KosÂcioøa po Soborze WatykanÂskim II, red. B. Lambert,
Warszawa 1968, s. 151-166.
14
Por. M. Rusecki, Epifania, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, s. 377-378; E. KopecÂ,
PojeÎcie Objawienia BozÇego, w: W. Granat, Dogmatyka katolicka, tom wsteÎpny, Lublin 1965, s. 95-114.
13
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6. REALIZOWANIE SIEÎ OBJAWIENIA BOZÇEGO W DZIEJACH

Realizowanie sieÎ objawienia BozÇego Dei verbum ujmuje w perspektywie
historycznej: pierwszy etap obejmuje czas od stworzenia sÂwiata do Chrystusa,
drugi ± to peønia Objawienia w Chrystusie i w konÂcu jego trwanie w KosÂciele.
Schemat oÂw traktujemy jako wiaÎzÇaÎcy roÂwniezÇ dla dalszej czeÎsÂci niniejszych
rozwazÇanÂ.
6.1. OBJAWIENIE BOZÇE OD STWORZENIA DO WCIELENIA SYNA BOZÇEGO

W punkcie 3. konstytucja podkresÂla, zÇe objawienie BozÇe rozpoczyna sieÎ juzÇ
w momencie stworzenia sÂwiata, w ktoÂrym to akcie uczestniczy Søowo (Logos).
BoÂg nie tylko stworzyø sÂwiat, ale wciaÎzÇ podtrzymuje go w istnieniu ± oto trwaøa
manifestacja Boga, ktoÂraÎ mozÇna chyba zasadnie nazwacÂ objawieniem przez
stworzenia i w stworzeniach. W dawniejszej apologetyce nazywano je objawieniem naturalnym (jak zaznaczyøem juzÇ, nie ma takiego objawienia, gdyzÇ kazÇde
objawienie sieÎ Boga ma dla nas takzÇe charakter ponadnaturalny). Nazywano je
takzÇe objawieniem kosmicznym, ale ta nazwa zaweÎzÇa zakres pojeÎcia stworzenia, a nadto i wskazuje jedynie charakter rzeczowy objawienia; tymczasem Dei
verbum uczy, zÇe poprzez rzeczy stworzone sam BoÂg daje trwaøe sÂwiadectwo
o sobie (por. Rz 1,19-20).
Jest rzeczaÎ zastanawiajaÎcaÎ, zÇe soborowy dokument nie moÂwi wprost o objawieniu sieÎ Boga w czøowieku i przez czøowieka (czøowiek epifanem Boga),
skoro to wøasÂnie czøowiek stanowi BozÇy obraz i podobienÂstwo (Rdz 1,26-27).
PoniewazÇ jednak biblijne pojeÎcie stworzenia obejmuje takzÇe czøowieka jako
swoje zwienÂczenie, to w sposoÂb oczywisty implikuje tezÇ objawienie przez czøowieka i w czøowieku. ZresztaÎ, gdy wezÂmie sieÎ pod uwageÎ dokumenty soborowe,
zwøaszcza Gaudium et spes (p. 22) oraz Dignitatis humanae, to moja supozycja
wydaje sieÎ bycÂ zasadna15.
W sÂwietle dalszej nauki konstytucji owo objawienie w stworzeniach i przez
stworzenia jest jeszcze niepeøne, stanowi jego pierwszy etap i nie zawsze jest
øatwe do odczytania. Dlatego BoÂg ¹chcaÎc otworzycÂ drogeÎ do zbawienia nadziemskiego, objawiø ponadto siebie samego pierwszym rodzicom zaraz na poczaÎtkuº (p. 3). W tych stwierdzeniach kryje sieÎ gøeÎboka tresÂcÂ. ParafrazujaÎc
powyzÇsze stwierdzenie, mozÇna powiedziecÂ, zÇe BoÂg objawiø najpierw siebie samego, a wieÎc swoÂj Byt Osobowy, przez co otworzyø czøowiekowi drogeÎ do

15

Por. M. Rusecki, Objawienie BozÇe. I. Koncepcje objawienia i ich teologicznofundamentalne
implikacje, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, s. 859-865, (zwø. s. 865).
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zbawienia. To ujawnienie sieÎ Boga dokonaøo sieÎ w historii i skierowane byøo juzÇ
do pierwszych ludzi.
WyrazÂne jest tu nawiaÎzanie do idei praobjawienia czy tezÇ objawienia pierwotnego. Idea praobjawienia byøa rozwijana na gruncie religioznawstwa.
W. Schmidt16, czoøowy przedstawiciel tej koncepcji, dopatrywaø sieÎ z jednej
strony czystosÂci pojeÎcÂ w religiach pierwotnych, a z drugiej strony pewnych
podobienÂstw istniejaÎcych mieÎdzy religiami, zanim doszøo do ich wypaczenia
i zroÂzÇnicowania. Objawienie pierwotne nalezÇy do pojeÎcÂ teologicznych i miesÂci
sieÎ w kreÎgu problematyki objawienia BozÇego. Byøo ono znane w teologii nowozÇytnej, zwøaszcza w XIX i w pierwszej poøowie XX w., ale zbyt maøo pogøeÎbione i niewystarczajaÎco uzasadniane. Nie brakuje takzÇe wspoÂøczesÂnie zwolennikoÂw wspomnianej idei, np.: H. Fries, K. Rahner i piszaÎcy te søowa17. MoÂwi
sieÎ jednak o niej maøo. Dlaczego? SaÎ tego roÂzÇne racje, dlatego pora je zasygnalizowacÂ.
PoglaÎdy religioznawcoÂw (idea praobjawienia) zostaøy zakwestionowane ze
wzgleÎdoÂw metodologicznych, gdyzÇ w ramach kompetencji tych nauk nie mozÇna
odwoøywacÂ sieÎ do prawd i racji teologicznych. Do osøabienia znaczenia pojeÎcia
objawienia pierwotnego przyczyniø sieÎ tradycjonalizm, ktoÂry zaweÎzÇaø rozumienie objawienia do jego poczaÎtkoÂw, niemal wykluczaø jego rozwoÂj, a tezÇ w jakimsÂ
sensie pomniejszaø roleÎ prawdy o peøni objawienia w Jezusie Chrystusie. SoboÂr,
przypominajaÎc trocheÎ zaniedbanaÎ przez wspoÂøczesnaÎ teologieÎ naukeÎ o objawieniu pierwotnym, chciaø podkresÂlicÂ, zÇe BoÂg nigdy nie pozostawiø ludzkosÂci bez
swojej opieki, bez sÂwiatøa, nauki, a wieÎc bez øaski objawienia. Oznacza to, zÇe
plan zbawienia byø realizowany od poczaÎtku, od stworzenia pierwszych ludzi.
Grzech czøowieka nie zniszczyø tego planu.
Dei verbum, wprawdzie w sposoÂb ogoÂlny, zaznacza ciaÎgøe dziaøanie Boga
w dziejach ludzkich. Czytamy bowiem w kolejnych zdaniach 3. punktu konstytucji: ¹... i bez przerwy troszczyø sieÎ o rodzaj ludzki, aby wszystkim, ktoÂrzy przez
wytrwanie w dobrym szukajaÎ zbawienia, dacÂ zÇywot wieczny (por. Rz 2,6-7)º.
Historia objawienia, a wieÎc i historia zbawienia, byøa ciaÎgle realizowana w dziejach. Nie zaczeÎøa sieÎ ona dopiero od Abrahama i ani od powstania narodu
wybranego, jak to czeÎsto bywa podkresÂlane przez nauki biblijne i teologieÎ.
NalezÇy raczej wnioskowacÂ, zÇe BozÇaÎ ekonomiaÎ objawienia objeÎta jest od poczaÎtku caøa ludzkosÂcÂ, a nie tylko naroÂd wybrany. Ten natomiast ma peønicÂ
szczegoÂlnaÎ roleÎ, gdyzÇ jest podmiotem obietnic mesjanÂskich, peøni objawienia
i zbawienia w Mesjaszu PanÂskim.
16

Opracowanie poglaÎdoÂw W. Schmidta zob. H. ZimonÂ, Znaczenie Wilhelma Schmidta w historii etnologii i religioznawstwa, w: Z zagadnienÂ etnologii i religioznawstwa, Warszawa 1986, s. 150-176; tenzÇe, Monoteizm pierwotny. Wilhelma Schmidta teoria i jej krytyka w wiedenÂskiej szkole
etiologicznej, Lublin 2001.
17
H. Fries, Offeenbarung, w: Mysterium Salutis, Bd. 1, Einsiedeln 1965, s. 159-238; Rusecki,
Objawienie BozÇe, s. 859-865.
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W dalszych fragmentach konstytucja Dei verbum (p. 3) wspomina Abrahama jako ojca narodu wybranego i PatriarchoÂw, podkresÂla szczegoÂlnaÎ roleÎ MojzÇesza i prorokoÂw w stopniowo rozwijajaÎcym sieÎ ± zgodnie z BozÇaÎ pedagogiaÎ ±
procesie objawiania sieÎ Boga. Nie wchodzaÎc gøeÎbiej w teÎ problematykeÎ, ktoÂra
jest dosÂcÂ dobrze opracowana w literaturze18, warto zwroÂcicÂ jeszcze uwageÎ na
fakt mocnego zakotwiczenia objawienia w historii Izraela (chocÂ nie tylko Izraela). Objawienie realizuje sieÎ w zwiaÎzku z taÎ historiaÎ, przez søowo BozÇe
zwiastowane posÂrednikom objawienia oraz przez dziaøania BozÇe wobec narodu. Magnalia Dei dokonane w dziejach tego narodu i dla niego opiewa liturgia
starotestamentalna i psalmy; saÎ one przedmiotem wiary ukierunkowanej ku
przyszøosÂci, ku czasom eschatycznym, apokaliptycznym, mesjanÂskim, ku peøni
objawienia i zbawienia.
6.2. PEèNIA OBJAWIENIA WE WCIELONYM SYNU BOZÇYM

Dei verbum bardzo konsekwentnie rozwija naukeÎ o BozÇym objawieniu.
Punkt 4. ± kluczowy dla zrozumienia podstawowego pojeÎcia ± omawia peønieÎ
objawienia w Jezusie Chrystusie. JuzÇ na poczaÎtku dokument odwoøuje sieÎ do
pierwszych søoÂw Listu do HebrajczykoÂw, ktoÂre potwierdzajaÎ wczesÂniejsze etapy i sposoby objawienia sieÎ Boga, øaÎczaÎc je z objawieniem w Søowie BozÇym:
¹Niejednokrotnie i na roÂzÇne sposoby przemawiaø niegdysÂ BoÂg do ojcoÂw przez
prorokoÂw, a w tych ostatecznych dniach przemoÂwiø do nas przez Synaº
(Hbr 1,1-2).
Z tekstu konstytucji jasno wynika, zÇe BoÂg przez posøanie na sÂwiat swego
Syna realizuje swojaÎ odwiecznaÎ ekonomieÎ zbawienia i to w sposoÂb finalny. Nie
mozÇe bycÂ przeciezÇ doskonalszego objawienia nizÇ to, ktoÂrego dokonaø wcielony
Syn BozÇy. On preegzystowaø odwiecznie z Bogiem Ojcem, ktoÂrego widziaø
i widzi, ktoÂrego zna, z ktoÂrym stanowi jedno. Jedynie On, Jezus Chrystus, moÂgø
w peøni objawicÂ Boga na sposoÂb osobowy. Jest to objawienie przewyzÇszajaÎce
dotychczas znane formy: przez rzeczy stworzone, ludzkich posÂrednikoÂw, przez
roÂzÇne interwencje w dziejach sÂwiata i narodu wybranego czy tezÇ instytucje
religijne. Wszystkie one ± zgodnie z planem BozÇym ± zapowiadaøy i przygotowywaøy ostateczne wypowiedzenie sieÎ Boga w swoim Synu. Konstytucja podkresÂla kilka momentoÂw zÇycia Jezusa, ktoÂre wskazujaÎ na owaÎ peønieÎ dokonujaÎcego sieÎ w Nim objawienia i zbawienia (o niektoÂrych juzÇ wspominano): Jezus
jako wcielony Syn BozÇy zostaø posøany przez Boga na sÂwiat; tym samym speønia
On woleÎ Ojca azÇ do oddania zÇycia na krzyzÇu (objawienie miøosÂci BozÇej); ob18

Zob. np.: M. Rusecki, BoÂg objawiajaÎcy sieÎ w dzieøach, ¹Ateneum KapøanÂskieº 84(1992),
z. 3, s. 448-459; L.R. Moran, Chrystus w historii zbawienia, Warszawa 1985; Cz.S. Bartnik, Historia
ludzka i Chrystus, Katowice 1987.
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jawia Boga swojaÎ osobaÎ, takzÇe poprzez søowa i czyny, znaki i cuda, zwøaszcza
zasÂ ± jak czytamy w Dei verbum (p. 4) ± przez swojaÎ sÂmiercÂ, chwalebne zmartwychwstanie oraz przez zesøanie Ducha SÂwieÎtego. JednoczesÂnie dokument
podkresÂla ostateczny charakter tego objawiania.
Wprawdzie juzÇ przed Soborem wybitniejsi teologowie podkresÂlali, zÇe objawienie realizowaøo sieÎ w søowie i dzieøach, jednak SoboÂr w sposoÂb nowatorski
wskazaø na rewelatywny wymiar KrzyzÇa i zmartwychwstania oraz zesøania Ducha SÂwieÎtego. ZaznaczycÂ mozÇna, zÇe nie od razu podjeÎøa teÎ mysÂl posoborowa
refleksja teologiczna19. Stopniowo nabieraøa ona znaczenia, chocÂ i dzisÂ nie
wszyscy teologowie dostrzegajaÎ to novum nauczania soborowego. Podobnie
wazÇne i odkrywcze jest takzÇe stwierdzenie Dei verbum, zÇe objawienie ma takzÇe
wymiar zbawczy, a nie tylko informatywny i doktrynalny.
Obydwa wspomniane aspekty decydujaÎ ± zgodnie z naukaÎ Dei verbum ±
o peøni i definitywnosÂci objawienia w Jezusie Chrystusie. W konstytucji czytamy, zÇe jest to najpeøniejsze i ostateczne objawienie sieÎ Boga. Nowego objawienia nie beÎdzie. Ono sieÎ zakonÂczyøo i nie nalezÇy sieÎ spodziewacÂ nowego objawienia publicznego przed ParuzjaÎ. To objawienie z woli BozÇej jest przekazywane w KosÂciele i w nim jest dosteÎpne dla wszystkich. W tym sÂwietle nauczanie
tzw. nowych religii lub sekt, ktoÂre odwoøujaÎ sieÎ do rzekomych objawienÂ BozÇych, nalezÇy uznacÂ za caøkowicie bezpodstawne i faøszywe. Tylko ci, ktoÂrzy nie
znajaÎ (chocÂby w minimalnym stopniu) objawienia Chrystusowego, mogaÎ je
przyjmowacÂ jako alternatywne wobec oreÎdzia chrzesÂcijanÂskiego.

7. KWESTIA WIARYGODNOSÂCI OBJAWIENIA

KonÂczaÎc analizeÎ pojeÎcia objawienia, trzeba zwroÂcicÂ jeszcze uwageÎ na kwestieÎ wiarygodnosÂci. Konstytucja w punkcie 4. moÂwi o ¹BozÇym sÂwiadectwieº,
ktoÂrym Jezus Chrystus potwierdza BozÇe objawienie. Natomiast uwazÇna lektura
rozdziaøu pierwszego dostarcza kilku argumentoÂw za wiarygodnosÂciaÎ objawiania, ktoÂre wprawdzie nie zostaøy podane wprost, ale implikujaÎ je tresÂci dokumentu. WskazoÂwkaÎ hermeneutycznaÎ jest sÂcisøe powiaÎzanie søoÂw i dzieø BozÇych,
ktoÂre sieÎ wzajemnie dopeøniajaÎ, objasÂniajaÎ i potwierdzajaÎ. Søowa zwiastujaÎ
dzieøa BozÇe; gdy zasÂ te sieÎ dokonujaÎ, woÂwczas potwierdzajaÎ wiarygodnosÂcÂ
søowa BozÇego, ktoÂre nasteÎpnie objasÂnia rewelatywno-soteriologiczny sens dziaøanÂ BozÇych w historii, zwøaszcza w Jezusie Chrystusie. W Dei verbum wyrazÂnie
19

Zob. M. Rusecki, KrzyzÇ. IV. W Wydarzeniu Paschalnym, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, s. 715-718; M. Rusecki, Pusty groÂb i chrystofanie znakami zmartwychwstania, ¹Resovia
Sacraº 6(1999), s. 27-37.
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rysuje sieÎ argument skrypturystyczny zwiaÎzany z przyjsÂciem na sÂwiat Mesjasza.
èatwo dopatrzycÂ sieÎ argumentu mirakulistycznego bowiem ± jak sieÎ przyjmuje
w nowszej teologii fundamentalnej20 ± cud nalezÇy z jednej strony do dzieø
objawieniowych, a z drugiej strony do argumentacji na rzecz wiarygodnosÂci
objawienia. Dobrowolne oddanie zÇycia przez Jezusa na krzyzÇu takzÇe objawia
i potwierdza prawdziwosÂcÂ w peøni w Nim zrealizowanego objawienia. RoÂwniezÇ
zmartwychwstanie Jezusa posiada te dwa wymiary. Ono w stopniu najwyzÇszym
uwierzytelnia objawienie. Wreszcie sam Jezus Chrystus jest najwyzÇszym SÂwiadkiem prawdziwosÂci objawienia.
Przytoczone argumenty nie majaÎ charakteru czysto fundamentalnego. Stosownie do natury objawienia, ktoÂre realizuje sieÎ w znakach epifanijnych, majaÎ
one struktureÎ znakowaÎ, czyli w czeÎsÂci poznawalnaÎ w sposoÂb naturalny, a w czeÎsÂci
przez wiareÎ. ZostajaÎ dopeønione sÂwiatøem øaski wysøuzÇonej przez Jezusa Chrystusa i udzielanej przez Ducha SÂwieÎtego.
Przypomina o tym punkt 5. Dei verbum. Faktu zaistnienia objawienia
w dziejach nie mozÇna w sensie sÂcisøym dowiesÂcÂ. Dlatego konstytucja uczy, zÇe
Bogu objawiajaÎcemu sieÎ nalezÇy okazacÂ posøuszenÂstwo wiary, przez ktoÂre czøowiek z wolnej woli ± ale na podstawie racji ± powierza sieÎ Bogu, okazujaÎc Mu
ulegøosÂcÂ rozumu i woli. Do tego potrzebna jest øaska BozÇa uprzedzajaÎca i wspomagajaÎca oraz pomoc wewneÎtrzna Ducha SÂwieÎtego, ktoÂry otwiera oczy rozumu
(na racje rozumowe) i porusza serca do przyjeÎcia doÂbr zbawczych dla czøowieka, by przyjaÎø objawienie. W ten sposoÂb wiara, ktoÂra jest aktem rozumnym
i wolnym, ma racjonalne podstawy, czyli nie jest sÂlepa, bezpodstawna ani naiwna. Wiara w objawiajaÎcego sieÎ Boga musi miecÂ wieÎc racjonalne podstawy.
ChcaÎc niejako podkresÂlicÂ teÎ mysÂl, ojcowie soborowi zawarli w ostatnim punkcie
pierwszego rozdziaøu Dei verbum twierdzenie o mozÇliwosÂci poznania rozumem
ludzkim istnienia Boga ze stworzonego sÂwiata.

8. WNIOSKI

W podsumowaniu powyzÇszych analiz trzeba wskazacÂ kilka wnioskoÂw wazÇnych dla wiary chrzesÂcijanÂskiej, teologii i teologii religii.
SoboÂr, odwoøujaÎc sieÎ do Pisma SÂwieÎtego i Tradycji jako zasadniczych form
przekazu objawienia, w sposoÂb jednoznaczny naucza, zÇe objawienie BozÇe zrealizowane finalnie w Osobie Jezusa Chrystusa ma charakter nadprzyrodzony.
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Rusecki, Cud w chrzesÂcijanÂstwie; tenzÇe, Funkcje cudu, Sandomierz±Lublin 1997; tenzÇe,
Funkcja motywacyjna cudu w teologii XX wieku. Zob. takzÇe Rusecki, WiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa.
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W Jezusie Chrystusie jako wcielonym Synu BozÇym osiaÎgneÎøo ono peønieÎ. Jest
to objawienie ostateczne i najdoskonalsze z mozÇliwych. Jest mocno zakotwiczone w historii (dokonaøo sieÎ w historii i przez historieÎ), dlatego roÂzÇni sieÎ od
mitoÂw, podanÂ, nieokresÂlonych tradycji religijnych; realizowaøo sieÎ w konkretnym czasie i przestrzeni. Ma osobowy charakter, gdyzÇ jego autorem jest BoÂg
osobowy, a jego adresatem osoba ludzka (wspoÂlnota ludzka). Dla czøowieka,
ktoÂry je przyjmuje w wierze, ma charakter personalizujaÎcy.
Objawienie realizuje sieÎ w znakach epifanijnych oraz przez nie. Te ± dzieÎki
elementowi empirycznemu ± saÎ w czeÎsÂci czytelne dla czøowieka i saÎ mocno
osadzone w historii, w konkretnym miejscu i czasie; dzieÎki zasÂ elementowi
nadprzyrodzonemu wnoszaÎ w ten sÂwiat rzeczywistosÂcÂ BoskaÎ. SÂcisøe powiaÎzanie
ze sobaÎ tych elementoÂw sprawia, zÇe znaki epifanijne gwarantujaÎ nam zarazem
wiarygodnosÂcÂ objawienia oraz jego peøny realizm.
W toku prowadzonych analiz wskazywano na zagadnienie wiarygodnosÂci
objawienia. BoÂg nie tylko sieÎ ujawnia i manifestuje swojaÎ obecnosÂcÂ w dziejach,
ale i zasÂwiadcza o swoim dziele rewelatywnym. Teologia fundamentalna wydobywa z objawienia i konstruuje argumenty na rzecz wiarygodnosÂci tego
dziejowego wydarzenia. Tym samym buduje podstawy wiary, by chrzesÂcijanÂstwo jako religia w peøni objawiona nie byøa goøosøowna i bezpodstawna.
PowyzÇsze stwierdzenie jest wazÇne w perspektywie dialogu mieÎdzyreligijnego. OtoÂzÇ zÇadna religia ani teologie powstaøe w ramach poszczegoÂlnych
religii nie troszczaÎ sieÎ o uwiarygodnienie swoich roszczenÂ, jak to czyni religia
chrzesÂcijanÂska. W zwiaÎzku z tym nie mamy zÇadnej pewnosÂci, czy ewentualne
objawienia, na jakie sieÎ powoøujaÎ (nie zawsze to ma miejsce!), saÎ rzeczywiste
i w jakimsÂ stopniu uwierzytelnione. Zazwyczaj ich wyznawcy przyjmujaÎ je
tylko na wiareÎ, bez zÇadnych racji ani obiektywnych podstaw.
JesÂli dialog mieÎdzyreligijny ma bycÂ prowadzony w prawdzie, to trzeba
wsteÎpnie wyjasÂnicÂ, jaka jest geneza religii i czym ona jest. Konstytucja Dei
verbum daje podstawy do rozwiaÎzania tych zagadnienÂ (objawienie przez stworzenia i w stworzeniach, objawienie pierwotne), ale wyznawcy religii pozachrzesÂcijanÂskich nie podejmujaÎ tego waÎtku, a przeciezÇ objawienie chrzesÂcijanÂskie stwarza ku temu rzeczywiste podstawy, poniewazÇ ma charakter uniwersalny.
W tej perspektywie zÇenujaÎco wyglaÎdajaÎ poglaÎdy przedstawicieli pluralistycznej teologii religii (np. J. Hicka, P. Knittera, R. Panikkara), ktoÂrzy proponujaÎ budowanie dialogu interreligijnego (jako wartosÂci nadrzeÎdnej) na zasadzie teocentrycznej, z pominieÎciem Osoby Jezusa Chrystusa, stanowiaÎcej ± ich
zdaniem ± gøoÂwnaÎ przeszkodeÎ w rozmowach wyznawcoÂw roÂzÇnych religii. Jest to
caøkowite zapoznanie dzieøa objawienia, a zwøaszcza jego peøni w Jezusie
Chrystusie.
Dei verbum stwarza mozÇliwosÂci (oczywisÂcie wraz z innymi dokumentami
soborowymi i pozostaøymi rozdziaøami tejzÇe konstytucji, czego w tym studium

22

KS. MARIAN RUSECKI

nie podjeÎto) realnego rozwiaÎzania powyzÇszych kwestii. Zawiera ona bowiem
cenne, kroÂtkie stwierdzenia, wazÇne dla rozumienia objawienia, jego form, sposoboÂw realizacji, jego peøni i uniwersalnego znaczenia. Dokument nie ogranicza zakresu pojeÎcia objawienia lub zbawienia do religii chrzesÂcijanÂskiej. Przeciwnie, chrzesÂcijanÂstwo jest propozycjaÎ zbawczego dialogu z kazÇdym czøowiekiem, kazÇdaÎ wspoÂlnotaÎ ludzkaÎ z kulturami i religiami ± w przekroju historycznym i geograficznym. Trzeba, zÇeby naukeÎ teÎ pogøeÎbiali teologowie katoliccy,
uwzgleÎdniajaÎc wszystkie mozÇliwe jej implikacje, ale takzÇe nalezÇy troszczycÂ sieÎ,
by jaÎ poznawali wyznawcy innych religii, dla ktoÂrych jest to ciaÎgle terra ignota.
Wydaje sieÎ, zÇe gøeÎbia nauki Dei verbum nie jest jeszcze w peøni poznana
i oczekuje na wszechstronne opracowania. Konsekwencje soborowego mysÂlenia nie zostaøy jeszcze w peøni odkryte i wszechstronnie wykorzystane. A przeciezÇ Objawienie BozÇe widziane w perspektywie zbawczej ma podstawowe znaczenie dla czøowieka, dla sensu i celu jego egzystencji, dla narodoÂw i caøej
ludzkosÂci oraz dziejoÂw.

Summary
This year (18 XI 1965) it is the 40-th anniversary of the proclamation of the
council constitution Dei verbum, which has influenced the dovelopment of the theology of revelation. In this article the author tries to relecture the reality of revelation
according to the constitution, which has an interpersonal character whose Author is
God revealed and the man is an adressat. God reveals Himself because of love to
invite a human being to take part in eternal life. The fullness and endness of revelation has taken place in the incarnated Son of God. God has been revealing since
the beginning of creation, in a particular to the first people (primitive revelation),
during of history, different nations, until the election of Abraham. In the choosen
nation God revealed the mistery of His will and he was acting for them to prepare
humanity for His comming in Jesus Christ, which particulary has been shown by
profets. The incarnated Son of God was revealing God by all of His life, His teaching,
acting, behaviour towards people, and by passion, death and resurrection. In this
article the author shows the meaning of revelation to the faith and christian life,
Church, the world and theology. In his light the author criticises the pluralistic
theology of religion.

