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POZNAĆ I ZGŁEBIĆ OBJAWIENIE

Ostatnie lata są bogate w coraz to nowe badania Papieskiej Komisji Bi-
blijnej, ich owocem są kolejne jej dokumenty. W 2014 r. ukazał się najnowszy 
z nich, zatytułowany: Natchnienie i prawda Pisma świętego. We wstępie do 
niego Gerhard Kardynał Müller napisał: 

Całe życie Kościoła opiera się na Słowie Bożym, które jest przekazywane w Pi-
śmie świętym, czyli w księgach Starego i Nowego Testamentu. Kościół wierzy, 
że wszystkie te księgi są natchnione, czyli ich autorem jest Bóg, który dla ich 
napisania posłużył się wybranymi przez siebie ludźmi. Dzięki natchnieniu księ-
gi Biblii komunikują prawdę. Natchnienie i prawda decyduje o ich znaczeniu 
dla całego życia i posłannictwa Kościoła. Księgi, które nie pochodzą od Boga, 
nie mogą przekazywać Słowa Bożego, a księgi, które nie zawierają prawdy, nie 
mogą być źródłem życia i posłannictwa Kościoła. 

Służąc poznaniu Słowa Bożego, autorzy kolejnego numeru „Wrocławskie-
go Przeglądu Teologicznego” w sposób wielowymiarowy wpisują się w proces 
odkrywania Objawienia i dochodzenia do prawdy o Bogu. Każdy z autorów, 
podejmując na swój sposób badania naukowe i dzieląc się nimi z czytelnikami, 
buduje życie Kościoła i pozwala odkryć Jego posłannictwo we współczesnym 
świecie.

Przedkładany numer naszego czasopisma, respektując różnorodność ba-
dań nad fi lozofi ą, historią Kościoła i teologią skupia się na czterech działach 
nauki, które odzwierciedlają poszukiwania profesorów i adiunktów pięciu in-
stytutów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu: fi lozofi i chrze-
ścijańskiej, historii Kościoła, nauk biblijnych, teologii systematycznej i teologii 
pastoralnej.

W pierwszej części prezentujemy dogłębne opracowanie mistycznych im-
plikacji Arystotelesowskiej koncepcji miejsca naturalnego autorstwa ks. Miro-
sława Kiwki. Poznanie fundamentów fi lozofi cznych chrześcijaństwa jest rów-
nie ważne jak odkrycie historii Kościoła tak powszechnego, jak i lokalnego. 
Temu służy opracowanie ks. Norberta Jerzaka o życiu i działalności trzynasto-
wiecznego biskupa wrocławskiego, Wawrzyńca. Zmierzenie się z legendami 
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i odkrycie ich znaczenia dla budowania rzeczywistego obrazu chrześcijaństwa 
przyświecało mi w poszukiwaniach dotyczących świętego Graala, których 
owocem jest opracowanie ukazujące relację pomiędzy Ostatnią Wieczerzą a le-
gendami o poszukiwaniu legendarnego Graala. Bez wątpienia Pismo Święte 
jest fundamentem uprawiania teologii, dlatego też w kolejnej części znalazły 
się cztery artykuły o tematyce biblijnej. Wrocławski członek licznych ekspedycji 
archeologicznych w Ziemi Świętej, o. Marian Arndt przedstawił wiele miejsc 
w aspekcie nazwy, poszukiwań i odkrytych w nich znalezisk. W tego rodza-
ju poszukiwania wpisuje się również artykuł Anny Rambiert-Kwaśniewskiej, 
która zaprezentowała świętego Pawła na macedońskim odcinku Via Egnatia. 
Ksiądz Jan Klinkowski zaś omówił tekst Ap 2, 18-29, ukazując Syna Boże-
go, który wzywa do nawrócenia. Pan Mirosław Rucki w bardzo oryginalnym 
opracowaniu chce zainteresować czytelników uczniami Jezusa, których obec-
ność, jak dowodzi, świadczy o boskości Mistrza z Nazaretu.

W trzecim dziale, poświęconym zagadnieniom teologii systematycznej, 
prezentujemy opracowanie ks. Michała Chłopowca, w którym omówiona zo-
stała nauka Orygenesa na temat grzechu, a ks. Jacek Froniewski, dzieląc się 
swoimi doświadczeniami związanymi z życiem Kościoła w Niemczech, uka-
zał odrodzenie praktyki namaszczenia chorych w niemieckim luteranizmie. 
Czwarty dział zawiera opracowania ks. Bogdana Giemzy, o. Andrzeja Jastrzęb-
skiego i ks. Rafała Kowalskiego. Pierwszy przypomniał osiemdziesięcioletnią 
praktykę dnia kapłańskiego. O. Jastrzębski wskazał na bardzo ważne zagad-
nienie dla współczesnego Kościoła, jakim jest katechumenat, będący drogą ku 
dojrzałości chrześcijańskiej na kolejnych etapach rozwoju człowieka. Powsta-
nie wielu dokumentów we współczesnym Kościele posiada swoje głębokie in-
spiracje teologiczne i społeczne. Dowodzi tego ks. Kowalski, który w swoim 
artykule podzielił się z czytelnikami refl eksją na temat inspiracji dokumentu 
z Aparecidy.

Zaangażowanie w podejmowanie nowych tematów dotyczących Bożego 
Objawienia, nowych dokumentów Kościoła oraz jego historii, świadczy o ży-
wotności środowiska naukowego, dlatego cieszymy się z możliwości podziele-
nia się z Państwem wynikami naszych badań w kolejnym zeszycie „Wrocław-
skiego Przeglądu Teologicznego”.
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