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Jednym z zasadniczych pytań stawianych dziś jest kwestia sensu ludzkiej
egzystencji1. Próby odpowiedzi na to pytanie sa podejmowane miedzy innymi z perspektywy filozoficznej2, psychologicznej3 czy socjologicznej4. Niezgebione bogactwo Objawienia Bozego jest podstawa do szukania takze
w nim odpowiedzi na to pytanie. Stad
 tez nie brakuje oczywiście spojrzenia
z perspektywy teologicznej na zagadnienie sensu zycia5. Odwoujac
 sie do
Bozego Objawienia mozna w nim szukać odpowiedzi, które beda jednocześnie
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1
O zasadności tej tezy świadczy choćby fakt, ze zagadnienie to stao sie przedmiotem
zainteresowania VIII Kongresu Teologów Polskich, który obradowa w Poznaniu w dniach 1316 września 2010. Zatytuowany zosta: „Miedzy sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji.
Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania wspóczesnego czowieka”.
2
Zob. np. J. M. B o c h e ń s k i. Sens zycia i inne eseje. Kraków 1993; A. H e sc h e l. Czowiek nie jest sam. T. K. Wojtkowska. Kraków 2001; M. H e l l e r. Sens zycia
i sens wszechświata. Tarnów 2002.
3
Zob. np. A. A d l e r. Sens zycia. T. M. Kreczowska. Warszawa 1986; K. P o p i e ls k i. Noetyczny wymiar osobowości: Psychologiczna analiza poczucia sensu zycia. Lublin
1994; Czowiek – wartości – sens. Red. K. Popielski. Lublin 1996.
4
Zob. np. J. M a r i a ń s k i. W poszukiwaniu sensu zycia. Lublin 1990; t e n z e.
Miedzy nadzieja i zwatpieniem.

Lublin 1998.
5
Zob. np. H. W a l d e n f e l s. Religie odpowiedzia na pytania o sens istnienia czowieka. T. E. Perczak. Warszawa 1986; Cz. B a r t n i k. Chrystus jako sens historii. Wrocaw 1987; S. G  a z. Sens zycia. Kraków 1998; S. G  a z. Doświadczenie religijne a sens
zycia. Kraków 2002; Jak odkrywać sens ludzkiego zycia. Red. J. Augustyn. Kraków 1997; Sens
choroby, sens śmierci, sens zycia. Red. H. Bortnowska. Kraków 1993.
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uzasadniona zacheta do zawierzenia objawionemu przez Boga sensowi zycia
i okaza sie wiarygodne dla wspóczesnego czowieka. Jest to jedno z istotnych zadań teologii fundamentalnej. Choć w przeszości nie zajmowaa sie
ona bezpośrednio tym zagadnieniem, to jednak w ostatnim pówieczu widać
wzmozone zainteresowanie ukazywaniem sensu zycia jako jednym z waznych
zadań tej dyscypliny (np. R. Fisichella, J. Aleu, R. Latourelle, M. Rusecki)6.
Uwrazliwienie na pytanie o sens ludzkiej egzystencji widać takze wyraźnie
u obecnego papieza Benedykta XVI, który swoja droge naukowa rozpoczyna
od zgebiania zagadnień teologicznofundamentalnych. Jako nastepca św. Piotra wielokrotnie w swoim nauczaniu wskazuje drogi odnalezienia tegoz sensu.
Czyni to w sposób bardzo wyraźny takze w posynodalnej adhortacji apostolskiej Verbum Domini – O Sowie Bozym w zyciu i misji Kościoa7. Choć
adhortacja ta ma wielorakie cele, jak zauwazy w czasie jej prezentacji abp
N. Eterović8, to ukazanie sensotwórczego wymiaru Objawienia Bozego, choć
nie jest wyraźnie eksponowane, jest jednak obecne. Niniejsza analiza Verbum
Domini stawia sobie za cel ukazanie myśli Papieza zawartej we wspomnianej
adhortacji a dotyczacej

tego wymiaru Objawienia. Zagadnienie to zostanie
ujete w trzech zasadniczych cześciach. Najpierw zarysowane zostanie papieskie spojrzenie na Objawienie Boze (I). Bedzie to podstawa do ukazania jego
sensotwórczego wymiaru (II) i znaczenia wspólnoty Kościoa w wiarygodnym
przekazie tegoz depozytu (III).

I. SYMFONIA SOWA

Pragnac
 ukazać sensotwórczy wymiar Objawienia Bozego Benedykt XVI
dokonuje najpierw jego charakterystyki. Juz na samym poczatku

(VD 1)
mówi, ze istota tego spojrzenia bedzie rzeczywistość Sowa, przez które Bóg
sie objawia. Odwieczne Sowo weszo w czas i zostao wypowiedziane w sposób ludzki.
Dla jasności dalszej refleksji Papiez wskazuje na rózne sposoby posugiwania sie wyrazeniem „sowo Boze” (VD 7). Majac
 na wzgledzie analogiczne

6
M. R u s e c k i. Wiarygodność chrześcijaństwa. T. 1. Z teorii teologii fundamentalnej.
Lublin 1994 s. 124-128.
7
Posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domini. O Sowie Bozym w zyciu i misji
Kościoa. Kraków 2010 (cyt. dalej: VD).
8
N. E t e r i v i ć. Posynodalna adhortacja apostolska „Verbum Domini” (prezentacja).
„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 32:2011 nr 1 s. 14-17.
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uzycie jezyka ludzkiego w odniesieniu do sowa Bozego trzeba wskazać
rózne, choć wzajemnie ze soba powiazane,

znaczenia tego wyrazenia. Oznacza ono najpierw Sowo odwieczne, Jednorodzonego Syna, zrodzonego przez
Ojca przed wszystkimi wiekami i wspóistotnego z Nim. Na mocy tajemnicy
wcielenia oznacza ono takze Osobe Jezusa Chrystusa, odwieczne Sowo Ojca,
które stao sie ciaem i narodzio sie z Maryi Dziewicy. Oprócz tych dwóch
zasadniczych znaczeń nie mniej istotne jest stwierdzenie, ze równiez „samo
stworzenie, liber naturae, zasadniczo takze jest cześcia tej symfonii na wiele
gosów, w której wyraza sie jedyne Sowo”. Ponadto Bóg swoje Sowo przekazywa takze w caych dziejach zbawienia, zwaszcza gdy „mówi przez
proroków”. Przemówi w peni przez wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie
Syna Bozego. Na mocy tych wydarzeń i obietnicy Jezusa Chrystusa sowem
Bozym jest takze przepowiadanie Apostoów; sowo przekazywane w zywej
Tradycji Kościoa. W tej perspektywie historiozbawczej sowem Bozym,
poświadczonym i natchnionym przez Boga, sa takze teksty Starego i Nowego
Testamentu.
Ukazujac
 rzeczywistość Objawienia Bozego, które wyraza sie przez Sowo
Boze skierowane do czowieka, Benedykt XVI szczególnie eksponuje dwa wymiary. Pierwszy z nich zawarty jest w stwierdzeniach: „symfonia Sowa”, „symfonia na wiele gosów” „pieśń na wiele gosów” (VD 7, 8) i dotyczy róznorodnego dziaania Sowa w historii Objawienia. Drugi zasadniczy wymiar zwiazany

jest z dziaalnościa Sowa wcielonego, przez które Bóg dokonuje peni Objawienia. O ile drugi watek

by dotychczas wyraźnie eksponowany w nauczaniu
Kościoa, o tyle pierwszy zasuguje na wyraźne zauwazenie; jeśli nie jako dostrzezone novum, to na pewno jako watek

dowartościowany.
Rozwijajac
 nauke o róznorodnym dziaaniu Sowa w historii Objawienia,
Benedykt XVI odwouje sie do nauki o Objawieniu Bozym w stworzeniach
i przez stworzenia (choć explicite tak tego nie nazywa). Inspirujac
 sie nauka
Biblii (J 1, 3; Kol 1, 15-16; Hbr 11, 3, Mdr 13, 5; Rz 1, 19-20) podkreśla,
ze cae stworzenie rodzi sie z Logosu – Sowa i nosi w sobie niezatarty ślad
stwórczego Rozumu. Choć wszystkie rzeczy sa odblaskiem Stwórcy, zawieraja
w sobie ślady Sowa, przez które wszystko sie stao (por. J 1, 2), to jednak
biorac
 pod uwage wymiar objawieniowy stworzenia, niepowtarzalna i szczególna jest w nim rola czowieka. On, jako jedyne stworzenie, zosta uczyniony na Bozy obraz i podobieństwo (Rdz 1, 27) i jest przez to szczególnym
objawicielem Stworzyciela (VD 8, 108).
Idac
 za myśla św. Bonawentury, który twierdzi, ze „kazde stworzenie jest
sowem Bozym, poniewaz gosi Boga”, Benedykt XVI przywouje motyw
„symfonii Sowa” – róznorodnego dziaania Sowa w historii Objawienia.
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Stworzenie (liber naturae) jest cześcia symfonii na wiele gosów, w której
wyraza sie jedyne Sowo (VD 7-8). Kosmos jest jak ksiega, w której Boski
Autor wyraza siebie za pośrednictwem „symfonii stworzenia”. Uzywajac
 dalej
tej muzycznej metafory wskazuje na centrum Bozego Objawienia: „W symfonii tej w pewnym momencie pojawia sie motyw solowy, jak powiedzielibyśmy
uzywajac
 sownictwa muzycznego, czyli motyw powierzony pojedynczemu
instrumentowi badź
 gosowi, który jest tak wazny, ze nadaje sens caemu
dzieu. Tym motywem jest Jezus [...]. Syn Czowieczy aczy

w sobie niebo
i ziemie, stworzenie i Stwórce, ciao i Ducha. Jest centrum kosmosu i historii,
poniewaz w Nim acz
 a sie, zachowujac
 jednak odrebność, Autor i Jego dzieo” (VD 13).
Wydarzenie Jezusa Chrystusa stanowi centrum Objawienia Bozego i nadaje, co wazne dla omawianej kwestii, sens caemu dzieu Objawienia. Odwieczne Sowo, wyrazajace
 sie w stworzeniu i przemawiajace
 w dziejach
zbawienia, „w dziejach Jego ludu i wszystkich ludzi”, stajac
 sie czowiekiem
„zrodzonym z Niewiasty” (por. Ga 4, 4), jest doświadczane jako Osoba.
W Chrystusie Sowo Boze jest obecne nie w sposób dyskursywny, poprzez
pojecia lub reguy, lecz najpierw jako Osoba. Sowo to nie jest juz tylko
syszalne, posiada nie tylko gos, ale staje sie widzialne i ma oblicze w Jezusie z Nazaretu. Sowo Boze jest postrzegane przez wiare za pośrednictwem
znaku, którym sa Jego sowa i ludzkie gesty.
Jego posannictwo znajduje swoje spenienie w Misterium Paschalnym,
w „sowie krzyza” (por. 1 Kor 1, 18). „Sowo cichnie – jak ujmuje to Papiez
– staje sie śmiertelna cisza,
 poniewaz mówio, az zamilko, nie pominawszy

niczego, co miao nam przekazać”. Jego jedyna i szczególna historia jest
ostatecznym sowem, jakie Bóg kieruje do ludzkości, jest On „Pierwszy
i Ostatni” (Ap 1, 17). Jest szczytem Objawienia, spenieniem obietnic Bozych
i pośrednikiem w spotkaniu czowieka i Boga (VD 11-14, 20, 56).
Eksponowany wymiar chrystologiczny Objawienia Bozego, Jezus Chrystus
jako „ostatnie i ostateczne Sowo Boga do świata” (VD 15), aczy

sie istotowo z aspektem trynitarnym. Ekonomia Objawienia ma swój poczatek

i swe
źródo w Bogu Ojcu. W Synu, Wcielonym Sowie, Bóg jawi sie jako Ojciec
i „doprowadza do peni Boze wychowanie czowieka, które juz wcześniej
dokonywao sie dzieki sowom proroków i wielkim sprawom dokonanym
w stworzeniu i w dziejach Jego ludu i wszystkich ludzi” (VD 20). Szczytem
objawienia Boga Ojca jest ofiarowany przez Syna dar Parakleta, Ducha Ojca
i Syna, który „doprowadzi do caej prawdy” (J 16, 13). Dzieki niemu jest
mozliwe autentyczne zrozumienie Objawienia chrześcijańskiego, gdyz misja
Syna oraz misja Ducha Świetego sa nierozaczne

i stanowia jedna ekonomie
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zbawienia. Ten sam Duch, który dziaa we wcieleniu Sowa w onie Dziewicy
Maryi, kieruje takze Jezusem podczas caej Jego misji i zostaje obiecany
uczniom. Ten sam Duch, który mówi przez proroków, wspiera i inspiruje
Kośció w dziele goszenia sowa Bozego i w przepowiadaniu Apostoów;
ostatecznie to ten sam Duch, który natchna
 autorów świetych Pism (VD 15,
20). Dopiero w tej perspektywie Jezus z Nazaretu jawi sie w peni jako
„egzegeta” Boga, którego „nikt nigdy nie widzia”; jako ostateczne i skuteczne Sowo, które wyszo od Ojca i powrócio do Niego, doskonale wypeniajac

w świecie Jego wole (VD 90).

II. OBJAWIENIE BOZE ŹRÓDEM SENSU

Uwydatniajac
 róznorodne formy dziaania Sowa w historii Objawienia, Benedykt XVI wskazuje nastepnie na fakt, ze zasadniczym celem tej inicjatywy Boga
jest zaproszenie czowieka do dialogu. Sowo objawia Boga w dialogu miości
miedzy Osobami Boskimi i jednocześnie zaprasza do uczestnictwa w nim.
Wejście w ów dialog jest widziane miedzy innymi takze jako droga pojecia
sensu ludzkiej egzystencji. „Mozemy zatem zrozumieć samych siebie jedynie
wtedy, gdy przyjmujemy Sowo i z ulegościa poddajemy sie dziaaniu Ducha
Świetego. Tajemnica losu czowieka wyjaśnia sie bowiem ostatecznie w świetle
Objawienia dokonanego przez Sowo Boze” (VD 6).
Sowo stanie sie wiec sensotwórcze dla czowieka, gdy zostanie speniony
podstawowy warunek: przyjecie Sowa z wiara – „posuszeństwo wiary”.
Dzieki „sakramentalnemu horyzontowi Objawienia” Sowo Boze wkracza
w czas i przestrzeń, stajac
 sie interlokutorem czowieka wezwanego do przyjecia w wierze Jego daru. Wiara ta, dzieki Jezusowi Chrystusowi, przybiera
ksztat spotkania z Osoba,
 której powierzamy wasne zycie. U poczatku

wiec
bycia chrześcijaninem – juz po raz kolejny, takze w Verbum Domini, przypomina Papiez – nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast
spotkanie z Wydarzeniem, z Osoba,
 która nadaje zyciu nowa perspektywe,
a tym samym decydujace
 ukierunkowanie (VD 11, 25, 56).
Spotkanie przez wiare z Osoba Sowa Wcielonego jest dla kazdego czowieka szansa zrozumienia samego siebie i usensownienia wasnej egzystencji.
Przekonanie to pojawia sie wielokrotnie w omawianym dokumencie. Podstawowa przesanka takiego wniosku jest fakt, ze „czowiek jest stworzony
w Sowie i w Nim zyje” (VD 22).
Sensotwórczy wymiar przyjetego z wiara Objawienia Bozego wyraza sie
w tym, ze odsania ono znaczenie wszystkiego, co istnieje. Skoro jest ono
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fundamentem caej istniejacej
 rzeczywistości, gdyz przez Sowo wszystko sie
stao, a bez Niego nic sie nie stao, z tego, co sie stao (por. J 1, 3), totez
ten, kto zna sowo Boze, w peni zna równiez znaczenie kazdego stworzenia
(VD 8, 10). Objawienie jest sensotwórcze przez to, ze pomaga czowiekowi
zrozumieć samego siebie i daje prawdziwe, bo pochodzace
 od Boga, odpowiedzi na najgebsze pytania kryjace
 sie w ludzkim sercu (VD 23, 104);
nadaje zyciu ludzkiemu, osobistej historii kazdego czowieka, nowa perspektywe oraz waściwe i decydujace
 ukierunkowanie (VD 11, 53, 104). Dotyczy
to nie tylko zycia poszczególnych jednostek, ale caego stworzenia, historii
i caych dziejów (VD 14, 36, 121).
Tak rozumiany sensotwórczy wymiar Objawienia Bozego uszczegóawia
sie w myśli Papieza na kilku charakterystycznych paszczyznach. Wydaja sie
one próba odpowiedzi na pytanie: przez co Objawienie Boze staje sie sensotwórcze?
1. Sensotwórcza rozumność Objawienia
Staje sie ono takim miedzy innymi przez swoja waściwie ujmowana rozumność. Dostrzezenie rozumności w Objawieniu Bozym powoduje, ze postrzegane jest ono jako sensowne; brak tej cechy – jako pozbawione sensu.
Wyraźnie widać to choćby w stwierdzeniu: „[…] religia wcielonego Logosu
musi jawić sie jako geboko rozumna czowiekowi szczerze szukajacemu

prawdy oraz ostatecznego sensu wasnego zycia i dziejów” (VD 36).
Objawienie, juz takze to w stworzeniach i przez stworzenia, staje sie źródem sensu dzieki temu, ze nosi w sobie „niezatarty ślad stwórczego Rozumu,
który wprowadza ad i kieruje”. Ukazuje ono czowiekowi, ze „nic nie jest
owocem irracjonalnego przypadku, ale wszystko istnieje, bo tak chcia Bóg,
nalezy do Jego planu, którego centrum stanowi zaproszenie do uczestniczenia
w zyciu Bozym w Chrystusie” (VD 8).
Owa rozumność, pewien logos, pewna logika jest takze cecha wydarzenia
Sowa Wcielonego. Logika ta widoczna jest w jedności Boskiego zamysu
w Sowie wcielonym; gebokiej jedności stworzenia, nowego stworzenia oraz
caych dziejów zbawienia w Chrystusie. Cae Jego zycie, a zwaszcza wydarzenia meki, śmierci i zmartwychwstania, dokonuje sie w zgodzie ze świetymi
tekstami Starego Testamentu – „zgodnie z Pismem” (1 Kor 15, 3-4) i jawi
sie jako ich wewnetrzne wypenienie. Zachodzaca
 w tych wydarzeniach jedność miedzy tym, co Bóg mówi, i tym, czego dokonuje, nadaje im logike
i prawdziwe znaczenie (VD 13, 53).
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2. Objawienie wobec ludzkich pragnień i pytań
Objawienie Boze staje sie sensotwórcze takze przez fakt, ze stanowi pewna
odpowiedź na najgebsze pytania i pragnienia kryjace
 sie w ludzkim sercu.
Nie tylko je zaspokaja, ale nieskończenie przekracza.
Wstepem do ukazania tego wymiaru jest papieska diagnoza promowanych
przez wspóczesne nurty myślowe wizji Boga. Przyjmuja one ksztat daleki
od objawionego obrazu Boga. W tym wspóczesnym, deistycznym i ostatecznie karykaturalnym spojrzeniu czesto uwaza sie Boga za niepotrzebnego
czowiekowi, obcego. Rozpowszechnia sie przekonanie, ze Bóg nie zajmuje
sie zyciem i problemami czowieka, a Jego obecność moze stanowić nawet
zagrozenie dla ludzkiej autonomii (VD 2, 23).
Wobec takiego ujecia potrzebne jest klarowne ukazanie rzeczywistego
objawionego obrazu Boga, który daleki jest od wizji deistycznych; Boga,
który jest ściśle zwiazany

z ludzkim losem, wsuchuje sie w potrzeby czowieka i jego woanie. „Jakze wazne jest – podkreśla Benedykt XVI – w naszych czasach odkrycie, ze tylko Bóg odpowiada na pragnienie obecne w sercu kazdego czowieka!” (VD 23).
Formuujac
 dalsze swe nauczanie w tej kwestii w formie zachet duszpasterskich podkreśla, ze Sowo Boze nie przeciwstawia sie czowiekowi, nie
niszczy jego autentycznych pragnień, co wiecej, oświeca je, oczyszczajac

i doprowadzajac
 do spenienia. Sowo Boze jest zdolne do dialogu o problemach, którym czowiek musi stawić czoo w zyciu codziennym. Trzeba je
widzieć i przezywać jako „otwarcie na nasze wasne problemy, jako odpowiedź na nasze wasne pytania, szersze otwarcie na nasze wasne wartości
i jednocześnie zaspokojenie naszych wasnych daz
 eń” (VD 23).
Bóg, który pierwszy przemówi („prymat sowa Bozego, skierowanego do
czowieka” – VD 22), nie przestaje dalej mówić. Myśl te doprecyzowuje
Papiez wielokrotnie wskazujac
 miedzy innymi na charakter tej mowy: „Bóg
mówi do nas w sposób peen miości” (VD 6). Podkreśla jej aktualność
i powszechne, choć jednocześnie bardzo osobiste przeznaczenie. Sowo Boga
jest „zywe i mówi do kazdego w teraźniejszości naszego zycia” (VD 37),
„mówi zawsze do kazdego z nas osobiście tu i teraz” (VD 122).
Charakteryzujac
 Boga chrześcijan jako tego, który mówi i odpowiada na
nasze pytania (VD 4), przemawia oraz dziaa w historii dla dobra czowieka
i jego penego zbawienia, Papiez konfrontuje jednocześnie te prawde z ludzkimi pragnieniami, problemami i pytaniami. Czyni to zwaszcza w odniesieniu
do pragnień i pytań dzisiejszego czowieka. Wobec nich Objawienie Boze
jawić sie moze jako wiarygodna odpowiedź.
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W kazdym czasie, takze aktualnie, jednym z istotnych pragnień czowieka
jest posiadanie solidnych fundamentów, „pewników”, na których mozna budować swoje zycie i pokadać w nich nadzieje. Z drugiej strony predzej czy
później uwidacznia sie nietrwaość owych ludzkich „pewników” (posiadanie,
przyjemność i wadza) oraz fakt, ze nie sa one zdolne zaspokoić najgebszych
pragnień serca czowieka. Odpowiedzia na to pragnienie „posiadania solidnych fundamentów” jest prawda o Sowie Bozym. Jeśli bowiem – jak naucza
Papiez – wszystko „ma istnienie” w Tym, który jest „przed wszystkim” (por.
Kol 1, 17), to „czowiek, budujacy
 swoje zycie na Jego sowie, buduje naprawde w sposób solidny i trway. Sowo Boze faktycznie skania nas do
zmiany naszej koncepcji realizmu: Realista jest ten, kto w sowie Bozym
rozpoznaje fundament wszystkiego” (VD 10).
3. Objawienie droga ku peni zycia
W nawiazaniu

do Janowej nauki o Sowie Wcielonym, które jest „światościa świata” (J 8, 12); światościa,
 która „w ciemności świeci i ciemność jej
nie ogarnea” (J 1, 5), Papiez stwierdza, ze Sowo, które zmartwychwstaje,
jest tym ostatecznym światem na naszej drodze: „prawdziwym światem,
którego potrzebuje czowiek” (VD 12). Potrzebuje tego prawdziwego świata
z wysoka szczególnie wtedy, gdy staje wobec sytuacji granicznych (przemijanie, cierpienie, śmierć).
Naturalnym ludzkim pragnieniem jest dostrzezenie w tych trudnych wydarzeniach gebszego sensu. W momentach bólu – jak zauwaza Benedykt XVI
– wyraźniej dochodza do gosu w sercu czowieka ostateczne pytania dotycza
ce sensu wasnego zycia. Odpowiedzi na te pytania mozna szukać badź

w sowie ludzkim, badź
 tez w sowie Boga. To pierwsze, zdaniem Papieza,
„wydaje sie milknać
 wobec tajemnicy za i cierpienia, a nasze spoeczeństwo
wydaje sie przyznawać wartość zyciu jedynie wtedy, gdy odpowiada pewnemu poziomowi skuteczności i dobrobytu”. Wiara chrześcijańska zaś pomaga
nam uznać, ze zycie ludzkie jest godne tego, by w peni je przezyć, takze
wtedy, gdy jest osabione cierpieniem (por. VD 106).
Sowo Boze, bedace
 „światościa świata”, w tych ciemnościach bólu i cierpienia pokazuje, ze rzeczywiście te ciemności jej nie ogarney, wskazuje
droge ku zyciu. Objawia nam ono, ze równiez te okoliczności w tajemniczy
sposób „objete” sa czuościa Boga, który nieustannie pochyla sie z miościa
nad ludzkościa,
 która cierpi. Najwyzszy przejaw bliskości Boga w cierpieniu
czowieka widzimy w Jezusie Chrystusie, któremu bliscy byli wszyscy cierpiacy.
 On sam wzia
 na siebie nasze boleści i cierpia z miości do czowieka,
nadajac
 tym samym sens chorobie i śmierci. Sowo Boze wskazuje, ze usen-
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sownienie tej aktualnej kondycji ludzkiej moze dokonać sie – patrzac
 z perspektywy wiary – przez szczególne świadome uczestnictwo w odkupieńczym
cierpieniu Chrystusa za zbawienie świata (por. 2 Kor 4, 8-11. 14). Pociecha,
umocnienie i uzdrowienie, bedace
 efektem ciagego

dziaania Boga i Jego
bliskości z cierpiacymi,

dokonuje sie w kazdym czasie. Dzieje sie tak – podsumowuje Papiez – dzieki dziaaniu Ducha Świetego w misji Kościoa,
w Sowie i sakramentach, w ludziach dobrej woli, w dzieach opieki, podejmowanych przez wspólnoty z braterska miościa,
 co ukazuje prawdziwe oblicze Boga i Jego miość (por. VD 61, 106).
Bóg, który przemawia oraz dziaa w historii, jest zawsze Bogiem, który
czyni to dla dobra czowieka i jego penego zbawienia. Jego ostateczne Sowo, Jezus Chrystus, umeczony, zmartwychwstay i zyjacy
 w swoim Kościele,
odkrywa przed czowiekiem perspektywe zycia spenionego wedug Bozego
zamysu i wykraczajacego

poza granice doczesności. Tylko On, zgodnie
z wyznaniem św. Piotra, ma bowiem „sowa zycia wiecznego” (J 6, 68) i staje przed nami jako Ten, który przyszed, abyśmy mieli zycie w obfitości (por.
J 10, 10). Wobec tych prawd, zawartych w Objawieniu Bozym, jawi sie dziś
szczególne wyzwanie, które Benedykt XVI formuuje w sowach: „Nie ma
rzeczy wazniejszej od tego, by umozliwić na nowo dzisiejszemu czowiekowi
dostep do Boga – do Boga, który przemawia i przekazuje nam swoja miość,
abyśmy mieli zycie w obfitości (por. J 10, 10)” (VD 2).
Przyjecie tego oredzia i uczestnictwo w zyciu Boga, Trójcy Miości, daje
w konsekwencji „pena radość” (por. 1 J 1, 4). Nie jest ona powierzchowna
i ulotna, ale geboka i trwaa, gdyz wypywa z trynitarnego zycia Boga
i rodzi sie ze świadomości, ze tylko Pan Jezus ma sowa zycia wiecznego
(por. J 6, 68). Jest niewypowiedzianym darem z wysoka, którego świat dać
nie potrafi. Mozna – stwierdza Papiez – organizować świeta, ale nie radość.
Radość jest bowiem darem Ducha Świetego (por. Ga 5, 22), który pozwala
nam wniknać
 w sowo i sprawić, by Sowo wnikneo w nas, przynoszac
 owoce na zycie wieczne (VD 2, 123).
Przyjecie i zgebianie Objawienia Bozego wiaz
 e sie tez, zdaniem Papieza,
z doświadczeniem piekna. Jego przedmiotem jest sam Bóg, spotkanie z Nim,
odkrywanie Jego niezgebionych zamysów, których nigdy nie mogyby zrodzić zdolności umysowe i wyobraźnia czowieka. Piekno to wzbudza w sercu
czowieka zachwyt i fascynacje (VD 2, 11, 32, 70, 96).
Wymownym zwieńczeniem powyzszej refleksji Benedykta XVI jest przywoana przez niego (VD 23) myśl św. Bonawentury: „Owocem Pisma świetego nie jest cokolwiek, lecz penia wiecznego szcześcia. Pismo świete jest
bowiem waśnie ksiega,
 w której zapisane sa sowa zycia wiecznego, abyśmy
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nie tylko wierzyli, ale takze mieli zycie wieczne, w którym bedziemy widzieć, bedziemy miować i zrealizowane beda wszystkie nasze pragnienia”.

III. SOWO POWIERZONE KOŚCIOOWI ŹRÓDEM SENSU

Sensotwórczy wymiar Objawienia Bozego zyskuje penie znaczenia w powiazaniu

z rzeczywistościa Kościoa. Objawiony w Bozym Sowie sens ludzkiej egzystencji jest waściwie zrozumiany i najpeniej dostepny w Kościele.
Wynika to – jak krótko formuuje to Benedykt XVI – z faktu, ze „wypowiedziane w czasie Sowo Boze oddao sie i «powierzyo» Kościoowi w sposób
ostateczny, aby oredzie zbawienia mogo być skutecznie przekazywane w kazdym czasie i w kazdym miejscu” (VD 17). To waściwie rozumiane „oddanie
sie” Papiez traktuje jako istote Kościoa. Relacja miedzy Chrystusem, Sowem
Ojca, i Kościoem nie moze być traktowana w kategoriach zwykego wydarzenia z przeszości, lecz jest to relacja zywotna. Permanentne stawanie sie
Kościoa wiaz
 e sie z procesem przyjmowania Sowa Bozego. Sowo nie nalezy do przeszości, ale jest Sowem zawsze zywym w zywym podmiocie –
w Kościele (por. VD 50-51, 86).
Spotkanie z wydarzeniem Sowa Wcielonego wtedy nadaje zyciu zasadnicze ukierunkowanie, kiedy Biblia jest waściwie interpretowana. Skoro zrodzia sie ona w Kościele – zostaa napisana przez lud Bozy i dla ludu Bozego
pod natchnieniem Ducha Świetego – i wiara Kościoa uznaa ja za Sowo
Boze, to jest ona ksiega Kościoa, gosem pielgrzymujacego

ludu Bozego.
Stad
 tez rodzi sie podstawowa zasada hermenutyki biblijnej, która gosi, ze
waściwym miejscem interpretacji Biblii jest zycie Kościoa9. Nie jest to
jakiś narzucony z zewnatrz
 wymóg wzgledem Biblii, ale wypywajacy
 z samej jej natury, ze sposobu jej formowania sie w czasie. Z immanencji Biblii
w zyciu kościelnym rodzi sie prawdziwa jej interpretacja. Tylko w wierze
Kościoa jesteśmy, jak określa to, inspirujacy
 sie św. Hieronimem, Papiez,
odpowiednio „nastrojeni”, by zrozumieć Pismo Świete. Autentyczna interpretacja Biblii jest mozliwa tylko w wierze Kościoa, musi harmonijnie z nia
wspóbrzmieć (por. VD 29-30).
Powyzsza zasada eklezjalności interpretacji biblijnej ma swój pneumatologiczny fundament. Papiez odwouje sie tu do patrystycznej analogii miedzy
9
W niniejszym opracowaniu przywoano jedynie te ogólna zasade interpretacyjna,
 choć
Verbum Domini (29-49) uszczegóawia to zagadnienie, przestrzegajac
 miedzy innymi przed
fundamentalistyczna czy tez zsekularyzowana hermeneutyka Biblii.
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Sowem Bozym, które „staje sie ciaem”, i sowem, które staje sie „ksiega”.

Podobnie jak Sowo Boze stao sie ciaem za sprawa Ducha Świetego w onie
Dziewicy Maryi, równiez Pismo Świete rodzi sie z ona Kościoa za sprawa
tegoz Ducha (VD 18-19). Bozy przekaz o sobie samym zakada zawsze relacje miedzy Synem i Duchem Świetym; Ich misje sa nierozaczne

i stanowia
jedyna ekonomie zbawienia. Stad
 tez podstawowy wniosek, ze nie istnieje
zadne autentyczne zrozumienie Objawienia chrześcijańskiego bez dziaania
Pocieszyciela. Nie mozna dojść do autentycznej interpretacji Sowa, zrozumienia prawdziwego sensu i przyjecia Go, nie biorac
 pod uwage dziaania Pocieszyciela w Kościele oraz w sercach wierzacych

(por. VD 15-16, 25, 30).
Dziaanie Ducha Świetego w Kościele, gwarantujace
 waściwe pojmowanie
objawionego sensu ludzkiej egzystencji, wiaz
 e sie ściśle z rzeczywistościa
Tradycji i Nauczycielskiego Urzedu Kościoa10. Przywoujac
 nauczanie Vaticanum II Papiez wskazuje na Tradycje, jako rzeczywistość zywa i dynamiczna,
 w której przekazywane jest Sowo Boze. Dzieki niej pogebia sie
z upywem czasu rozumienie przez Kośció prawdy objawionej przez Boga;
zywa Tradycja Kościoa pozwala zrozumieć we waściwy sposób Pismo Świete jako sowo Boze (por. VD 7, 17). W tej perspektywie ujmuje takze kluczowe zadanie Nauczycielskiego Urzedu Kościoa, który nie jest ponad sowem
Bozym, lecz jemu suzy. Zadaniem tym jest autentyczne wyjaśnianie sowa
Bozego spisanego badź
 przekazanego inaczej.
Powyzsze wewnetrzne powiazanie

i ścisa jedność wskazanych zagadnień
dobrze oddaja sowa adhortacji: „Za sprawa Ducha Świetego i pod kierunkiem Magisterium Kośció przekazuje wszystkim pokoleniom to, co zostao
objawione w Chrystusie. Kośció zyje pewnościa,
 ze jego Pan, który mówi
w przeszości, nieustannie przekazuje dzisiaj swoje sowo w zywej Tradycji
Kościoa oraz w Piśmie Świetym. Sowo Boze przemawia bowiem do nas
w Piśmie Świetym jako natchnione świadectwo Objawienia, które wraz z zywa Tradycja Kościoa stanowi najwyzsza regue wiary” (VD 18).
W kontekście odczytywania waściwego sensu Objawienia Bozego istotne
jest wspóprzenikanie sie w Kościele wymiaru indywidualnego (osobistego)
i wspólnotowego11. Jeden bowiem Duch Świety dziaa zarówno w caej
wspólnocie eklezjalnej, jak i w sercach poszczególnych wierzacych.

Jeśli
pewnym ideaem dziaalności Kościoa ma być prowadzenie do osobistego

10

Zob. wiecej na ten temat: R. S  u p e k. Eklezjologia personalistyczna Benedykta XVI.
„Wrocawski Przeglad
 Teologiczny” 18:2010 nr 1 s. 119-121.
11
Zob. wiecej na ten temat: tamze s. 115-119.
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spotkania z Chrystusem, objawiajacym

sie w swoim sowie, które staje sie
rzeczywistym fundamentem zycia duchowego, to jednak nalezy przy tym
wystrzegać sie ryzyka podejścia indywidualistycznego. Obecne jest ono
w sektach, które propaguja wypaczone i instrumentalne czytanie Pisma Świetego (por. VD 72-73).
Choć Sowo Boze zwraca sie do kazdego suchacza osobiście, to jest to
równiez Sowo, które zostao posane by budować wspólnote Kościoa, by
jednoczyć w drodze do Boga. Z tego tez wzgledu powinno być zawsze odczytywane i interpretowane w komunii Kościoa, zgodnie z wiara Kościoa,
w nurcie jego zywej Tradycji, czyli „z wszystkimi wielkimi świadkami tego
sowa, poczynajac
 od pierwszych Ojców az do świetych dzisiejszych, az do
dzisiejszego Magisterium” (VD 86).
Jedynie w komunii z caym ludem Bozym mozemy rzeczywiście dotrzeć do
istoty prawdy, która Bóg chce nam przekazać. Autentyczny proces interpretacji
nie jest nigdy procesem jedynie intelektualnym i indywidualnym, ale równiez
zyciowym, w którym wymagane jest pene waczenie

sie w zycie kościelne,
zycie „wedug Ducha” (Ga 5, 16). Prawdziwe pogebienie wiezi ze Sowem
Bozym dokonuje sie jedynie w obrebie „my” Kościoa, przez suchanie i wzajemna akceptacje, a prawdziwe zrozumienie tegoz Sowa dokonuje sie wtedy,
gdy sie nim zyje. Obrazujac
 to ostatnie stwierdzenie przykadami z zycia świetych, Benedykt XVI jednoznacznie formuuje teze, ze najgebsza interpretacja
Pisma pochodzi od tych, którzy naprawde pozwolili sie ksztatować sowu
Bozemu i nim zyli, czyli od świetych. Świetość w Kościele jest „hermeneutyka
Pisma, od której nie mozna abstrahować” (VD 4, 30, 38, 47-49).
Z powyzsza teza o roli świetych we waściwym interpretowaniu Pisma
wiaz
 e sie ostatni istotny watek,

na który zwraca uwage Benedykt XVI. Chodzi tu o wewnetrzny zwiazek

Sowa ze świadectwem chrześcijańskim; Pisma
jako zapisu tego, co Sowo Boze mówi o sobie, ze świadectwem zycia wierzacych.

Jedno zakada drugie i do niego prowadzi. Sowo przekazywane
w Kościele, które w swej treści jawi sie juz jako wiarygodne usensownienie
ludzkiej egzystencji, potrzebuje takze wiarygodnych świadków, potrzebuje
nadania mu wiarygodności przez tych, którzy juz je przyjeli. Konieczne jest,
zacheca Benedykt XVI, „przekadanie wysuchanego sowa na uczynki miości, gdyz tylko w ten sposób goszenie Ewangelii, pomimo typowych dla
czowieka niedoskonaości, staje sie wiarygodne”. Bez tego wewnetrznego
powiazania

sowo jawić sie bedzie jedynie jako „piekna filozofia lub utopia”,
ale nie jako rzeczywistość, która mozna zyć i dzieki której mozna zyć (por.
VD 97, 103).
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*
Wyrazone przez Benedykta XVI, w czasie jego podrózy apostolskiej do
Bawarii (10 IX 2006), przekonanie, ze „wszystkie odpowiedzi, które nie
siegaja az do Boga, sa za krótkie”12, znajduje swoje wymowne dopenienie
w jego adhortacji Verbum Domini. Wskazujac
 na Odwieczne Sowo, które
weszo w czas i zostao wypowiedziane w sposób ludzki, przekonuje jednocześnie, ze moze być ono, dla przyjmujacego

go w wierze czowieka, źródem
sensu zycia. Objawienie Boze staje sie źródem sensu zycia dzieki swej rozumności, przez odpowiedzi, jakie daje na najgebsze ludzkie pytania i pragnienia oraz dzieki perspektywie peni zycia wykraczajacego

poza granice
doczesności. Objawiony w Sowie Bozym sens ludzkiej egzystencji jest waściwie rozumiany i najpeniej dostepny w Kościele. Wspólnota ludu Bozego
jest powoana do tego, by wiarygodnie ukazywać je jako rzeczywistość, która
mozna zyć i dzieki której mozna zyć.
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THE DIVINE REVELATION AS THE SOURCE
OF THE MEANING OF HUMAN EXISTENCE ACCORDING TO
THE EXHORTATION VERBUM DOMINI OF BENEDICT XVI

S u m m a r y
Diverse areas of studies are concerned with the answer to the inquiry on the meaning of
human existence. Also theology, referring to the Divine Revelation, points out to the meaning
of existence, revealed by God. Also Benedict XVI refers to this issue in his apostolic exhortation Verbum Domini – On the Word of God in the life and mission of the Church. Indicating
the Eternal Word, that entered the time and was pronounced in human way, at the same time
the Holy Father convinces us, that for the person receiving this Word in faith, it can be the
source of the meaning of existence. The Divine Revelation becomes the source of the meaning
of human life thanks to its rationality, through responses it provides for the deepest human
inquiries and desires, and thanks to the perspective of fullness of life transcending the limits
of temporality. The meaning of human existence revealed in the Word of God, is properly
understood and most fully accessible in the Church. The community of God’s people is called
to reveal the Eternal Word faithfully as reality, which can be lived, and thanks to which one
can live.

Sowa kluczowe: sens istnienia, zycie ludzkie, Objawienie Boze, Benedykt XVI, adhortacja Verbum Domini, rozumność Objawienia Bozego, Kośció, interpretacja Biblii, Pismo Świete.
Key words: meaning of existence, human life, Divine Revelation, Benedict XVI, exhortation
Verbum Domini, rationality of Divine Revelation, Church, interpretation of the Bible, Holy
Scriptures.

