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Słowo Biskupa

OTW IERAĆ SKARBIEC OBJAWIENIA

Sobór Watykański II w Konstytucji o Objawieniu Bo
żym zwraca się do biskupów, „aby wiernych sobie powie
rzonych pouczali odpowiednio o należytym korzystaniu 
z ksiąg Bożych, zwłaszcza z Nowego Testamentu, a przede 
wszystkim z Ewangelii... Niech przez czytanie i studium 
Ksiąg świętych «słowo Boże szerzy się i niech będzie wy
sławiane» (2 Tes 2,1), a skarbiec Objawienia powierzony 
Kościołowi niech serca ludzkie coraz więcej napełnia. Jak 
z ciągłego uczestnictwa w tajemnicy eucharystycznej życie 
Kościoła doznaje rozkwitu, tak spodziewać się wolno no
wego bodźca do życia duchowego ze wzmożonej czci dla 
słowa Bożego, które «trwa na wieki» (Iz 40, 18; por. 
1 P 1,23-25) (KO nr 25). Sobór zaleca również, aby orga
nizowano odpowiednie instytucje za aprobatą i pod opieką 
pasterzy Kościoła, które będą ułatwiać wiernym dostęp do 
Słowa Bożego.

W duchu posłuszeństwa wezwaniom Soboru, o których 
wciąż należy pamiętać, w dniu 19 marca 2001 roku powo
łałem do istnienia Instytut Teologii Biblijnej „ Verbum ”. Ma 
on dynamizować i harmonizować pracę biblistów i teolo
gów zgłębiających skarbiec Objawienia, a je j owoce prze
kazywać Kościołowi. Wyrażam radość z faktu, że w kiłka 
miesięcy od powstania ITB Verbum, skupieni w nim bibli- 
ści i teologowie podejmują inicjatywę wydawania półrocz- 
nika „ Verbum vitae ”. Ma on ukazywać bogactwa Słowa 
Bożego, odczytane w świetle najnowszych badań biblijno- 
teologicznych, i w ten sposób otwierać na nowo uszy na 
żywy wciąż głos Boga rozbrzmiewający w Jego Słowie, 
a oczom dostarczać wciąż nowych obrazów pozwalających 
dostrzegać to, co w historii zbawienia jest nadprzyrodzo
ne, Boże.

Znając kompetencje redaktorów i wybitny dorobek badaw
czy rady naukowej jestem głęboko przekonany, że „ Verbum
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vitae ” będzie służyć nie tylko biblistom i teologom, ale tak
że duszpasterzom pełniącym zbawczą posługę głoszenia 
słowa Bożego w Kościele oraz katechetom, którzy dla sw o
ich uczniów chcą być nie tylko nauczycielami, ale przede 
wszystkim świadkami Słowa życia. Mam nadzieję, że cza
sopismo rodzące się z żarliwego zaangażowania  
w studium Ksiąg świętych będzie umiłowaną lekturą alum
nów i studentów teologii, którzy poprzez własne, początko
we badania przygotowują się dopiero do szerzenia Słowa 
Bożego we współczesnym świecie. Wreszcie, czasopismo 
biblijno-teologiczne „ Verbum vitae ”, pisane językiem przy
stępnym i obrazowym pozwoli także wiernym, którzy będą 
je  czytać, kontemplować Oblicze Jezusa Chrystusa odsła
niające się na kartach Starego i Nowego Testamentu -  Ob
licze Słowa życia, na którym jaśnieje Oblicze Ojca (por. 
Novo millennio ineunte, nr 16-28).

Redakcji oraz Czytelnikom „ Verbum vitae ” życzę świa
tła Ducha Prawdy, który uczniów Jezusa wszystkiego uczy, 
doprowadza do poznania Prawdy i daje Zycie.
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