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I. OBJAWIENIE 

1. Poziomy Bożego Objawienia 

 

kosmiczne 

historyczne 

 

Poprzez Objawienie 

w sensie właściwym Teologia rozumie to, co zostało 
objawione w sposób otwarty od Boga poprzez Pismo święte 
(Stary i Nowy Testament), w Chrystusie (w Jego świetle, przez 
Niego samego i, poprzez Jego mandat, za pośrednictwem 
Apostołów i Ewangelistów). 



w sensie analogicznym można uznać pewną formę 
Bożego Objawienia poprzez Stworzenie, podpadające 
pod zmysły, dostępne samym tylko ludzkim rozumem 
(oczywiście nie bez pomocy Bożej łaski). W tym 
przypadku mówi się o objawieniu kosmicznym, które 
odróżnia się od objawienia historycznego.  

Objawienie kosmiczne 

Termin kosmiczne  oznacza że manifestuje się ono w 
kosmosie już przez sam fakt, że kosmos ten 

 istnieje 

jest dostępny wszystkim ludziom we wszystkich 
czasach 



Podczas gdy termin „historyczne” usiłuje 
scharakteryzować Objawienie jako wydarzenie, 
wydarzenie Jezusa Chrystusa, wcielonego Słowa, 
które ma bardzo punktualną kolokację w historii, to 

 

Objawienie kosmiczne wzbudza w człowieku 

zmysł religijny, jako pewien osąd oraz osobisty 
sentyment, który staje się również społeczny 
(kulturowy). Ten sens sprawia, że każdy byt ludzki 
jest prowadzony do stwierdzenia, że  

istnieje Stwórca 

oraz jakieś  przeznaczenie, życie po śmierci (kult 
zmarłych) 



że może istnieć jakiś sąd po śmierci, 

że istnieje opatrzność Boża, która prowadzi człowieka 
do modlitwy  - rodzi się modlitwa, prośba, 

również intuicja i świadomość braku „równości”  
pomiędzy aspiracją człowieka do szczęścia i jego 
nieadekwatną kondycją (ograniczenia, cierpienie, 
śmierć, niepewność) wzbudza w człowieku: 
 percepcję pewnego stanu rozkładu spowodowanego jakąś 

pierwotną winą (którą Biblia wytłumaczy jako grzech 
pierworodny), 

 otwartość na oczekiwanie na zbawienie, które odda człowieka 
sobie samemu re-stabilizując właściwą relację z Bogiem 
(iustitia originalis) 



Objawienie kosmiczne wzbudza następnie w 
człowieku 

kult i religię. Zmysł religijny dąży aby organizować 
pewne formy kultu (oddać Bogu poprzez akt 
wyraz wdzięczności za to, co dał, nawet jeśli akt 
ten jest nieproporcjonalny wobec Jego godności, to 
jednak koresponduje z tym co my z siebie jesteśmy 
w stanie uczynić naszymi siłami) stając się religią 
skodyfikowaną i zinstytucjonalizowaną. 



Rodzi się w człowieku pragnienie i otwarcie, 
oczekiwanie na jakieś objawienie bardziej otwarte 
i bezpośrednie (historyczna), ze strony Boga, 
który już został jakoś dostrzeżony poprzez 
objawienie kosmiczne.  

 Można to  rozpoznać poprzez fakt, że religie dążą 
do ukazania świętych tekstów, uznając je za w jakiś 
sposób objawione, albo przynajmniej napisane 
przez boskie polecenie. 

 



To wszystko nie wykazuje w sposób absolutnie pewny 
konieczności objawienia historycznego, ale za to 
dokumentuje oczekiwanie oraz ewentualność 
zaistnienia takiej możliwości. 

   



Świadectwu, które świat i stworzenia mówią o  
Stwórcy, Magisterium dwóch Soborów Watykańskich, 
nie posługiwało się w ścisłym sensie terminem 
objawienie,  preferując inne terminy, jak 
manifestacja, świadectwo. 

 

Począwszy od encykliki Fides et ratio (1998) i później 
w zwyczajnym nauczaniu Jana Pawła II, termin 
objawienie pojawia się częściej. 

 

Z punktu widzenia teologiczno-fundamentalnego, nie 
brak jest motywów aby uznać świat stworzony jako 
część globalnej ekonomii Objawienia 

 



Zobaczmy kilka tych motywów, które sugerują tę 
kompletną ekonomię: 

akt stworzenia jest przedstawiony w Piśmie św. jako 
efekt słowa Boga; tak to ukazuje księga Rodzaju (por. 
Rdz 1,3.6.9) oraz w różnych miejscach ksiąg  
mądrościowych: „Przez słowo Pana powstały niebiosa 
i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego. Bo 
On przemówił, a wszystko powstało; On rozkazał, a 
zaczęło istnieć (Ps 33,6.9). 

Pismo wspomina otwarcie o możliwości poznania 
istnienia Boga wychodząc od obserwacji rzeczy 
stworzonych (por. Mdr 13,1-9; Rz 1,18-20; Dz 14,15-17; 
Dz 17,26-27) 



Stworzenie jest w stanie objawiać coś (boskie 
atrybuty) o swoim autorze. Pismo zaprasza ludzi do 
oddawania chwały Bogu poprzez kontemplację jego 
dzieł: „Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego 
nieboskłon obwieszcza. Dzień dniowi głosi opowieść, a 
noc nocy przekazuje wiadomość (Ps 19,2-4). 

Na końcu, NT ukaże Jezusa Chrystusa, Słowo Boże, 
które stało się ciałem i pełnią Objawienia, jako Logos, 
pośrednik w stwórczym planie Boga i sens stworzenia w 
ogóle: J 1,1-3; Kol 1,1-18; 1Kor 8,6; Hbr 1,2-3. 

 



2. Relacja pomiędzy Objawieniem inchoatywnym 
a pełnią Objawienia. 

 

Pełnia Objawienia realizuje się w Jezusie Chrystusie: 

cała historia ludu Izraela jest zorientowana ku 
Chrystusowi 

i w tej historii dokonuje się modyfikacja rozumienia:  

zarówno religii 

jak i objawienia 

 

KORYGUJĄC I OCZYSZCZAJĄC WSZYSTKO 



„[…] należy przede wszystkim potwierdzić ostateczny i 
pełny charakter objawienia Jezusa Chrystusa. Należy 
mianowicie mocno wierzyć w to, że w tajemnicy Jezusa 
Chrystusa, wcielonego Syna Bożego, który jest «drogą, 
prawdą i życiem» (J 14, 6), zawarte jest objawienie pełni 
Bożej prawdy: «Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca 
nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić» 
(Mt 11, 27); «Boga nikt nigdy nie widział; ten 
jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] 
pouczył» (J 1, 18); «W nim bowiem mieszka cała Pełnia: 
Bóstwo, na sposób ciała, bo zostaliście napełnieni w 
Nim» (Kol 2, 9-10)”.  

(Dominus Iesus 5). 

 



3. Relacja między Objawieniem i Słowem 

 

Słowo Boże zwraca się do patriarchów, do Abrahama, 
do Mojżesza, do proroków. 

Zwrot dabar Jahve pojawia się 242 razy w ST. Jego 
znaczenie jest o wiele bogatsze, aniżeli zwrot „słowo” 
znany w językach nowożytnych. Zawiera bowiem w 
sobie 

•zarówno aspekt noetyczny (poznanie) 

•jak i dynamiczny (działanie) 

Słowo Boga nie tylko komunikuje, przekazuje jakąś 
treść, zawartość; zawsze jest też słowem skutecznym, 
które czyni to, co mówi.  



Wymowny jest w tym kontekście znany fragment z 
Izajasza: 

„Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam 
nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i 
nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i 
chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, 
nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona 
tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego 
posłannictwa”. 

Pozwala on również na dokonanie lektury w świetle 
Słowa wcielonego. 



Wszystko to ,w  świetle NT i nauczania Kościoła, 
zdaje się przygotowywać to, co pespektywie 
chrześcijańskiej będzie sakramentem: skuteczny znak 
łaski, która czyni to co oznacza (por. KKK1131). 

 

Sobór Watykański II położy duży nacisk na ten 
aspekt, według którego Objawienie 

•nie ogranicza się tylko do zawartości (doktryna 
przedstawiona wierzącemu, która sama w sobie 
oczywiście pozostaje fundamentalna i nieodwołalna), 

•ale precyzuje że te zawartości (treści) są integralną 
częścią ludzkiej figury i osobowości Jezusa Chrystusa. 

 

 



Znamienne jest, że takie podejście do Objawienia 
ukazuje jego całość. Nie traktuje się Objawienia już: 

• jedynie pod względem przedmiotowym, treści wiary, 

• ale przede wszystkim w aspekcie osobowym, auto-
komunikacji się Boga żywego człowiekowi aby 
zaprosić go do uczestnictwa w komunii trynitarnej. 

 

W ten sposób pojęcie Objawienia odzyskuje bardzo 
mocny charakter chrystocentryczny, który 
zabezpiecza  oraz wyraża 

• aspekt osobowy 

• jego charakter historyczny 

• jego zawartość wybitnie zbawczą. 



Odpowiedź wiary na tę boską komunikację nie 
„rozgrywa” się jedynie na poziomie poznania, ale na 
poziomie całej osoby, aby zarówno Objawienie jak i 
ludzka odpowiedź miały charakter relacji osoba-
osoba. 

Odnośnie natury i przedmiotu Objawienia tekstem 
najbardziej chyba znaczącym jest Dei Verbum 2: 



„Spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości objawić siebie 
samego i ujawnić nam tajemnicę woli swojej, dzięki której 
przez Chrystusa, Słowo Wcielone, ludzie mają dostęp do Ojca 
w Duchu Świętym i stają się uczestnikami boskiej natury. 

Przez to zatem objawienie Bóg niewidzialny w nadmiarze 
swej miłości zwraca się do ludzi jak do przyjaciół i obcuje 
z nimi, aby ich zaprosić do wspólnoty z sobą i przyjąć ich 
do niej. 

Ten plan (ekonomia) objawienia urzeczywistnia się przez 
czyny i słowa wewnętrznie z sobą powiązane, tak że czyny 
dokonane przez Boga w historii zbawienia ilustrują i 
umacniają naukę oraz sprawy słowami wyrażone, słowa zaś 
obwieszczają czyny i odsłaniają tajemnicę w nich zawartą. 

Najgłębsza zaś prawda o Bogu i o zbawieniu człowieka jaśnieje 
nam przez to objawienie w osobie Chrystusa, który jest 
zarazem pośrednikiem i pełnią całego objawienia” (DV 2). 

 



EKSKURS  

1. FIDES QUA – FIDES QUAE 
Techniczny termin wywodzący się z okresu patrystycznego i 
średniowiecznego, którym zwykło się opisywać komponenty aktu wiary.  

Św. Augustyn, wychodząc od Pisma św. ukazuje w jaki sposób realnie 
istnieją te dwa wymiary w jednym akcie wiary.  Wiara w Boga nie jest 
identyczna u wszystkich, ponieważ otrzymana łaska i złożenie swojej 
ufności w Bożej woli mogą być „wielkie” i „małe”. Z drugiej strony wiara 
(treść, zawartość) jest zawsze jedna i identyczna, ponieważ jest wiarą w 
Trójcę Świętą: wiarą tą wierzą wszyscy chrześcijanie; to wiara, która przyjęła 
Objawienie Ojca w swoim Synu; wiara ta jest zsyntetyzowana i 
proklamowana w Symbolu wiary.  

Tak pisze św. Augustyn: „Jedną rzeczą jest to w co się wierzy, inną zaś wiara, 
którą się wierzy (aliud sunt ea quae creduntur, aliud fides qua creduntur). 
[…] Gdy Chrystus mówi: kobieto, wielka jest twoja wiara, a do innej osoby: 

człowieku małej wiary – dlaczego zwątpiłeś?, wyraża tym samym że każdy ma 

wiarę, która jest mu właściwa. Ale mówi się również, że ci którzy wierzą w te 

same rzeczy mają tę samą wiarę, tak samo ci, którzy pragną tych samych rzeczy, 

mają tę samą wolę”. AUGUSTYN, De Trinitate 13,2,5 



Fides qua oznacza oznacza sam akt wiary, poprzez który wierzący, pod 
działaniem łaski, zawierza się objawiającemu Bogu i przyjmuje zawartość 
tegoż Objawienia jako prawdziwą. 

Fides quae oznacza treść wiary, która zostaje przyjęta; różne prawdy wiary, 
które zostają przyjęte i którym się wierzy jako jednej całości w jednym 
akcie. 

Nie ma podziału (separatio) pomiędzy fides qua a fides quae. Oba te 
terminy chcą wyszczególnić różne momenty jednego aktu. W procesie 
wiary każdy z tych komponentów akceptuje pewną treść, która go angażuje. 

Fides qua, nie jest wyabstrahowana od  fides  quae lecz jest nią 
zdeterminowana. 

Z kolei fides quae odsyła do fides qua jako do fundamentalnego aktu, 
poprzez który wierzący, w sej wolności, akceptuje, aby w sposób pełny 
zawierzyć siebie samego Objawieniu Boga. 

 



 

2. WINCENTY Z LERYNU 

COMMONITORIUM (434) 

 

«in ipsa item catholica ecclesia 

magnopere curandum est 

ut id teneamus  

quod ubique, 

quod semper, 

quod ab omnibus 

creditum est» 



4. Relacja pomiędzy Objawieniem a historią 

Wraz z historią narodu Izraela spełniają się 
sukcesywnie pewne wielkie etapy, które przygotowują 
i przemieniają religię naturalną (kosmiczną) aż po 
podprowadzenie jej do momentu, w którym stanie się 
wiarą w Jezusa Chrystusa jedynego Zbawiciela. 

Tym etapom odpowiada zróżnicowanie wyrażania się  
Bożego słowa:  

•w stworzeniu 

•w przymierzu 

•w refleksji mądrościowej 

•w nauczaniu proroków 

•w Jezusie Chrystusie 

 



Możemy te etapy przedstawić w sposób 
schematyczny: 

4.1 Od objawienia kosmicznego do Przymierza 

„z tobą [Noe] zawrę przymierze” (Rdz 6,18). 

 

Kiedy doświadczenie religijne narodu izraelskiego 
zostaje sformułowane na piśmie, objawienie Boga 
jako Stworzyciela oraz jego poznawalność poprzez 
dzieła stworzenia, nie są wysunięte na pierwszy plan.   



To doświadczenie stanowi raczej pewną bazową 
świadomość, coś, o czym się myśli generalnie, 
począwszy od Przymierza, od znaczenia jakie ono 
posiada dla człowieka. Ciężar tego doświadczenia w 
historycznym formowaniu się  Narodu Wybranego 
jest o wiele większy od tego jakie wyłania się z 
objawienia Boga który jest również Stworzycielem. 

Izrael zakłada rozumienie świata jako stworzonego i 
dlatego przystępuje do wiary w stworzenie jako 
konsekwencja wiary w Boga wyzwoliciela, ustawiając 
w ten sposób stworzenie w relacji do Przymierza. 

 



W mentalności żydowskiej, totalna zależność świata 
od Boga nie jest konieczna do wierzenia, ponieważ 
przynależy jakby istotowo do ich sposobu myślenia: 

• Bóg jest Stworzycielem (por. 2Mach 1,24-25; Jdt 9,12). 
Relacja między stworzeniem a Przymierzem pozostają 
bardzo ścisłe. 

• Wiara w Boga Stworzyciela wspiera w momentach, 
w których Przymierze zostaje wystawione na próbę z 
powodu  przeciwnych kolei losu. Jeśli rola Przymierza 
była determinująca w formacji religijnej Izraela, to 
rola wiary w Boga Stworzyciela była taką w formacji 
religijnej całego rodzaju ludzkiego – czego też samo 
Pismo święte jest świadkiem (Księgi: Hioba, Przysłów, 
Mądrości) 



Wiara w stworzenia wyrażona została w stwierdzeniu, 
że Bóg Izraela stworzył niebo, ziemię, morze i 
wszystko to, co się tam znajduje – prawda ta znajduje 
się w wielu miejscach Biblii. 

Jest to jak niemilknący refren na kartach Pisma św. 
(Wj 20,22; Ne 9,6) szczególnie w Psalmach (Ps 24,1-2; 
89,12; 115,15; 146,6). 

W NT sam Jezus używa tych samych ekspresji aby 
zwrócić się do Ojca: „błogosławię Cię, Ojcze, Panie 
nieba i ziemi” (Mt 11,25) 



W historii religii przypadek Przymierza pomiędzy 
ludem monoteistycznym a jego bóstwem nie ma 
precedensu poza religią Izraela.  

Generalnie, termin „Przymierze” oznacza pewien pakt 
dwustronny pomiędzy dwiema osobami, ustalony w 
czasie, zaprzysiężony w sposób solenny przed Bogiem 
i ludem; w praktyce spotykamy tutaj jakiś wspólny 
pokarm, ucztę, połączony z aktem kultu lub z ofiarą, 
która staje się sposobem usankcjonowania świętego 
charakteru samego Przymierza.  



Wraz z figurą Noego Objawienie Boże wprowadza 
w sposób bardziej otwarty kategorię przymierza. 

W kontekście nowego porządku kosmicznego, 
który następuje natychmiast po Potopie, 
Przymierze Boga z Noem przyjmuje charakter 
wielkiego błogosławieństwa, którego 
usankcjonowaniem będzie pewna wierność 
kosmosu wobec porządku ustanowionego przez 
Boga.  

Noe nie jest jednak wezwany, aby spełniać jakieś 
specjalne obietnice wynikające z przymierza. 
Oczywiście znajduje się tutaj idea implicite, że 
ludzkość nie powinna ponownie poruszać się po 
ścieżkach nieprawości  i zła – które były powodem 
kary Bożej (por. Rdz9). 

 

 

4.2 Noe: Przymierze/Błogosławieństwo 



4.3 Abraham: Przymierze/Wybranie 
Wraz z figurą Abrahama mamy kolejny „krok naprzód”. 

Z powołaniem Abrahama, kiedy Przymierze się „zakorzenia”, 
obietnice oraz związane z nimi obietnice dotrzymania słowa stają się 
coraz bardziej esplicite. Przymierze zostaje związane z wybraniem 
Abrahama na patriarchę wielkiego narodu.    

 

"The Prophets with Abraham Embracing Isaac and Jacob„ 

Ethiopia, about 1480 – 1520 

Uczynię bowiem z ciebie wielki 

naród, będę ci błogosławił i twoje 

imię rozsławię: staniesz się 

błogosławieństwem (Rdz 12,2). 



4.4 Mojżesz: Przymierze/Obietnica 
Jest i kolejny krok. Przymierze nabiera pewnego charakteru 
uczuciowego: z obietnicą związane są uczucia.  

Najgłębszym i najbardziej uroczystym biblijnym kontekstem 
Objawienia Boga Przymierza jest moment Exodusu. 

Wraz z Objawieniem się Mojżeszowi oraz z wyzwoleniem Izraela z 
niewoli Egiptu, obietnice Boże zmierzają ku ich wypełnieniu i się 
umiejscawiają w kontynuacji z obietnicami danymi Abrahamowi, 
Izaakowi i Jakubowi (por. Wj 2,24; Kpł 26,42). 

Zawartość (treść) Przymierza-Obietnicy. 

zostaje ubogacone zadaniem wprowadzenia Izraela do ziemi 
obiecanej 

i przede wszystkim Przymierze zostaje połączone z wręczeniem 
Prawa: Izraelici podejmą trud żyć według Dekalogu, który został 
uroczyście przekazany przez Jahve. A Jahve, ze swej strony, dotrzyma 
słowa  by „równać” przed nimi drogę do Kanaanu (por. Wj 2,19-24). 

 



Zawartość (treść) Przymierza-Obietnicy. 

Przymierze zawarte między Bogiem i swoim ludem zostaje 
ratyfikowana ucztą – wieczerzą paschalną, która poprzedza wyjście z 
Egiptu (por. Wj 12,1-14) oraz – w kontekście wielkiej Teofanii, która 
towarzyszy wręczenie Prawa – posiłkiem spożytym na Górze Synaj (por. 
Wj 24,10-11). 

W ten sposób Księga Powtórzonego Prawa ukazuje wartość Prawa w 
Przymierzu na Synaju (egzystencjalny wymiar prawa) 

«Takie są polecenia, prawa i nakazy, których nauczyć was polecił mi Pan, Bóg 
wasz, abyście je pełnili w ziemi, do której idziecie, by ją posiąść. Będziesz się 
bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie 
rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom po wszystkie dni życia 
twego, byś długo mógł żyć. Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się 
dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców 
twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód» (Pwt 6,1-3).  

Prawo można uznawać za „pierworodne dziecko Przymierza” i jako 
takie pozostaje ono związane z dwiema podstawowym zasadami: z 
miłością, na której się opiera i ze świętością, ku której zmierza. 



4.5 Rozwój historyczny: Dawid i jego potomstwo 
Ustanowiwszy obecność Izraela w ziemi obiecanej, Dawid zostaje 
bohaterem odnowienia Przymierza Jahve z narodem wybranym (por. 
2Sam 7,1-16). Również w tym przypadku uwidaczniają się cechy 
darmowości, zarówno poprzez sposób, w jaki dokonuje się wybór 
Dawida (por. 1Sam 16,10-12) jak również przez dysproporcję między 
tym, co ofiaruje Dawid a co Bóg jemu obiecuje (por. 2Sam 7,1-16). 

Począwszy od królestwa Dawida, obietnice-błogosławieństwa Boże 
wiążą się esplicite z dynastią Dawida. Jest to obietnica  

Potomka/potomstwa,  

dzięki któremu królestwo Izraela nie będzie miało końca i będzie 
trwało na zawsze. Boże objawienie oraz jego błogosławieństwo 
zostają umiejscowione jako kontynuacja wyzwolenia z Egiptu oraz 
stworzenia z Izraela ludu Bożego (por. 2Sam 7,22-25). 

 

 



4.6 Prorocy: obietnica nowego Przymierza (wewnętrznego) 

Kolejny krok. Z prorokami pojawia się nowy 
wymiar Przymierza. Nie ogranicza się ono 
jedynie do zewnętrznej strony, formalnej,  prawa. 

Wszystko zmierza ku nawróceniu serca. Nie 
tylko zewnętrzne prawo, ale to moja mentalność 
jest wezwana do nawrócenia.  

Wraz z posługą prorocką Jeremiasza i Ezechiela 
w okresie wygnania babilońskiego powraca w centrum uwagi temat 
Przymierza, tym razem jednak z obietnicą nowego Przymierza, 
wewnętrznego, związanego z wypełnieniem prawa we własnym 
„jestestwie” i odnowieniem serc (por. Jer 31,31-33; Ez 36,26-27). 

Również w tych kontekstach nie brak akcentów Bożej darmowości: 
To Jahwe wypisze prawo w sercach; On usunie serce kamienne aby 
dać serce z ciała i napełnić swoich wybranych swym własnym 
Duchem. 

 

 



4.7 Tradycja mądrościowa – modlitwa, postępowanie moralne i 
„wielkie tematy” 

Poprzez słowo „mądrościowe”, Boże Objawienie zdaje się docierać do 
człowieka i wyrażać się według trzech wielkich rzeczywistości. 

 objawienie w modlitwie i poprzez modlitwie, 

objawienie postępowania moralnego, za którym należy podążać 
aby żyć w pełni własnego człowieczeństwa, czyli według stwórczego 
projektu (zamysłu) Boga w odniesieniu do człowieka. 

objawienie odpowiedzi na „wielkie tematy” ludzkiego życia: 

życie 

śmierć 

zło, itd.. 

 

 

 



Tradycja mądrościowa jest uznawana jako spójny i jednoczący sposób 
przekazywania Słowa Bożego.   

 Nie identyfikuje się z prawem i, przynajmniej w znacznej części 
tekstów, cieszy się pewną starożytnością porównywalną do tej w 
innych historycznych tradycjach Izraela. 

Objawia, że Słowo Boże może ukazywać się również wtedy, gdy 
„słuchamy” rzeczy, stworzenia. 

Literatura mądrościowa realizuje swego rodzaju spotkanie pomiędzy: 

 objawieniem kosmicznym 

i objawieniem historycznym 

i w ten sposób zdaje się przygotowywać przyszłe spotkanie pomiędzy: 

 tradycją semicką 

oraz tą filozoficzną świata grecką 

w perspektywie chrześcijańskiej syntezy. 

 



Fides et ratio, 19 

Niektóre ważne teksty, rzucające dodatkowe światło na to zagadnienie, 
znajdujemy w Księdze Mądrości.  

Autor święty mówi w nich o Bogu, który pozwala się poznać także poprzez 
przyrodę. W rozumieniu starożytnych badania przyrodnicze miały wiele 
wspólnego z wiedzą filozoficzną. Stwierdziwszy najpierw, że dzięki rozumowi 
człowiek jest w stanie «poznać budowę świata i siły żywiołów, (...) obroty roczne 
i układy gwiazd, naturę zwierząt i popędy bestii» (7, 17. 19-20) jednym słowem 
jest zdolny do myślenia filozoficznego tekst biblijny stawia bardzo ważny krok 
naprzód.  

Przypominając tezę filozofii greckiej, do której zdaje się nawiązywać w tym 
kontekście, autor stwierdza, iż właśnie przez rozumowe poznawanie przyrody 
można dotrzeć do Stwórcy: «Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez 
podobieństwo ich Stwórcę» (Mdr 13, 5).  

Zostaje tutaj dostrzeżony pierwszy stopień Bożego Objawienia, czyli właśnie 
wspaniała «księga natury»: odczytując ją przy pomocy narzędzi właściwych 
ludzkiemu rozumowi, można dojść do poznania Stwórcy. Jeżeli człowiek mimo 
swej inteligencji nie potrafi rozpoznać Boga jako Stwórcy wszystkiego, to 
przyczyną jest nie tyle brak właściwych środków, co raczej przeszkody 
wzniesione przez jego wolną wolę i grzech”. 

 



Fides et ratio, 72 

„Kiedy Kościół styka się po raz pierwszy z wielkimi kulturami, nie 
może wyrzec się tego, co zyskał dzięki inkulturacji w myśli grecko-
łacińskiej.  

Odrzucając to dziedzictwo 

sprzeciwiłby się opatrznościowemu zamysłowi Boga, 

który wiedzie swój Kościół po drogach czasu i historii.” 

  



4.8 Chrystus – wypełnienie Objawienia 

Najlepszym wprowadzeniem do ukazania centralnej roli Wcielonego 
Słowa w ekonomię Objawienia jest to, zawarte w Prologu Ewangelii 
św. Jana, czytanym w świetle jego starotestamentalnych zapowiedzi 
(J 1,1-18). 

Chrystologiczna centralność Objawienia w ten 
sposób zostaje przedstawiona przez Dei  
Verbum: 

„Skoro zaś już wielokrotnie i wielu sposobami 
Bóg mówił przez Proroków, „na koniec w tych 
czasach przemówił do nas przez Syna” Zesłał 
bowiem Syna swego, czyli Słowo odwieczne, 
oświecającego wszystkich ludzi, by zamieszkał 
wśród ludzi i opowiedział im tajemnice Boże. 

 

 

 



Jezus Chrystus więc, Słowo Wcielone, „człowiek do ludzi” posłany, 
„głosi słowa Boże” i dopełnia dzieła zbawienia, które Ojciec powierzył 
Mu do wykonania. Dlatego Ten, którego gdy ktoś widzi, widzi też i 
Ojca, przez całą swoją obecność i okazanie się przez słowa i czyny, 
przez znaki i cuda, zwłaszcza zaś przez śmierć swoją i pełne chwały 
zmartwychwstanie, a wreszcie przez zesłanie Ducha prawdy, 
objawienie doprowadził do końca i do doskonałości oraz świadectwem 
bożym potwierdza, że Bóg jest z nami, by nas z mroków grzechu i 
śmierci wybawić i wskrzesić do życia wiecznego. 

 

Ekonomia więc chrześcijańska, jako nowe i ostateczne przymierze, 
nigdy nie ustanie i nie należy się już spodziewać żadnego nowego 
objawienia publicznego przed chwalebnym ukazaniem się Pana 
naszego Jezusa Chrystusa” (DV 4). 



Boże Objawienie otrzymuje są pełnię w wydarzeniu Jezusa Chrystusa 

• zarówno w sposobie w jaki się realizuje, 

• jak również w tym, co przynosi (treść). 

Chrystus jest definitywnym słowem i najdoskonalszym jakie Bóg kieruje do 
ludzkości. 

• Nie tylko z tego powodu, że – jako Słowo Wcielone – jest wyrazem Bożej 
woli na korzyść człowieka, 

• ale również ponieważ interpretuje, rozszyfrowuje i objawia prawdziwy 
sens każdego innego słowa wypowiedzianego przez Boga. 

 

W Chrystusie Słowo Boże znajduje 

• nie tylko swą pełnię noetyczną (poznawcza, czyli najwyższe objawienie 
zawartości), 

• ale również swą pełnię hermeneutyczną (czyli objawienie swojego 
prawdziwego znaczenia i sensu – czyli interpretację zawartości) 

 



Mamy tutaj do czynienia z pewną centralnością, która ogarnia cały 
horyzont historio-zbawczy, ponieważ dotyka wszystkich wielkich kategorii 
Objawienia biblijnego: 

• od wybrania 

•do obietnicy 

•od Przymierza 

•do prawa 

•od stworzenia  

•do odkupienia 

 

Ta szczególna pozycja Chrystusa w ekonomii Objawienia sprawia, że w Nim 
realizuje się logika pewnego uniwersalnego konkretu: poznanie i zbawienie 
normatywne – mające charakter uniwersalny – spełniają się w konkrecie i w 
pewnym widzialnym obramowaniu określonego wydarzenia historycznego. 

Uprzywilejowana jedyność, niepoznawalność i uniwersalność Boga 
tajemniczo konkretyzują się w historii i czasie w Misterium Chrystusa. To, 
co dla myśli filozoficznej byłoby paradoksem – czyli koincydencja tego co 
UNIWERSALNE z tym co KONKRETNE staje  się fundamentalnym 
prawem ekonomii Objawienia. 



Synteza 

1. Stworzenie (wszystko to co zostało stworzone) trwa w Chrystusie i 
zostało uczynione w perspektywie Chrystusa: manifestacja Boga 
poprzez kosmos (objawienie kosmiczne) jest pewnym przygotowaniem 
wcielenia słowa Bożego, a więc przygotowaniem na Chrystusa.  

2. Człowieczeństwo Chrystusa jest pełnią stworzenia; jest najdoskonalszą  
rzeczywistością stworzoną, w której najbardziej uwypukla się wielkość 
Boga.  

3. W Chrystusie uwidacznia się logika nowego stworzenia, które On 
inauguruje i tajemniczo prowadzi ku eschatologicznej pełni poprzez 
swoje chwalebne zmartwychwstanie.   

4. Stworzenie, w swoim historycznym rozwoju, poprzez tajemnicę 
wcielenia, dotarło do pełni czasów, do swojego punktu szczytowego: 
wychodząc od Chrystusa jest możliwe odczytanie sensu, ku któremu 
zmierza historia; można interpretować jej przeszłość oraz zrozumieć 
logikę jej przyszłości. 



5. Relacja pomiędzy Objawieniem a prawdą 

Benedykt XVI, Verbum Domini: 

«Ojcowie synodalni słusznie wykazali ponadto, że z tematem 

natchnienia wiąże się również temat prawdy Pism. 

Dlatego pogłębienie dynamiki natchnienia niewątpliwie 

doprowadzi również do lepszego zrozumienia prawdy zawartej w 

świętych Księgach. 

Jak twierdzi soborowa nauka na ten temat, natchnione Księgi uczą 

prawdy: „Skoro więc wszystko to, co autorzy natchnieni, czyli 

hagiografowie, twierdzą, należy uważać za stwierdzone przez Ducha 

Świętego, to z całą mocą należy też wyznać, że księgi Pisma w sposób 

pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Boga została zapisana 

w Księgach świętych dla naszego zbawienia”. Dlatego: “Wszelkie Pismo 

jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, 

do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości – aby człowiek Boży 

był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu (2Tm 3,16-17)” 

(DV 11)». 

 



6. Relacja pomiędzy Objawieniem a zbawieniem 

«Przez objawienie Boże zechciał Bóg ujawnić i oznajmić siebie 

samego i odwieczne postanowienia swej woli o zbawieniu ludzi 

dla uczestnictwa mianowicie w darach Bożych, które przewyższają 

całkowicie poznanie rozumu ludzkiego. 

Sobór święty 

 wyznaje, że „Boga będącego początkiem i końcem wszystkich 

rzeczy można poznać z pewnością przy naturalnym świetle rozumu 

ludzkiego z rzeczy stworzonych, 

 uczy też, że objawieniu Bożemu przypisać należy fakt, „iż to, co 

w sprawach Bożych samo z siebie jest dla rozumu ludzkiego 

dostępne, również w obecnych warunkach rodzaju ludzkiego może 

być poznane przez wszystkich szybko, z mocną pewnością i bez 

domieszki jakiegokolwiek błędu”» (Dei Verbum 6) 



7. Partykularna i absolutna pełnia udzielenia się Boga 

człowiekowi w Chrystusie 

 

„Wielokrotnie stawia się też tezę, która zaprzecza jedyności i 

powszechności zbawczej tajemnicy Jezusa Chrystusa. To stanowisko 

nie ma żadnej podstawy biblijnej. Należy bowiem wyznawać stanowczo, 

 jako niezmienną naukę wiary Kościoła, prawdę o Jezusie Chrystusie, 

Synu Bożym, 

 Panu i jedynym Zbawicielu, który przez wydarzenie swojego 

wcielenia, śmierci i zmartwychwstania doprowadził do końca historię 

zbawienia, mającą w Nim swoją pełnię i centrum. 

Potwierdzają to jednoznacznie świadectwa nowotestamentowe: «Ojciec 

zesłał Syna jako Zbawiciela świata» (1 J 4, 14); «Oto Baranek Boży, 

który gładzi grzechy świata» (J 1, 29)”.  

(Dominus Iesus 13) 



„W swojej mowie przed Sanhedrynem Piotr, pragnąc wyjaśnić uzdrowienie 

chromego od urodzenia (por. Dz 3, 1-8), dokonane w imię Jezusa Chrystusa, 

oświadcza: «I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod 

niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni» (Dz 4, 12).  

 W Nowym Testamencie powszechna wola zbawcza Boga łączy się ściśle z jedynym 

pośrednictwem Chrystusa: Bóg «pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli 

do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a 

ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich» 

(1 Tm 2, 4-6). 

To dziedzictwo wiary zostało przypomniane przez najnowsze Magisterium Kościoła: 

«Kościół wierzy, że Chrystus, który za wszystkich umarł i zmartwychwstał (por. 2 

Kor 5, 15), może człowiekowi przez Ducha Swego udzielić światła i sił, aby zdolny 

był odpowiedzieć najwyższemu swemu powołaniu; oraz że nie dano ludziom innego 

pod niebem imienia, w którym by mieli być zbawieni (por. Dz 4, 12). Podobnie też 

wierzy, że klucz, ośrodek i cel całej ludzkiej historii znajduje się w jego Panu i 

Nauczycielu». 

Należy więc stanowczo wyznawać jako prawdę wiary katolickiej, że powszechna 

wola zbawcza Boga Trójjedynego została ofiarowana i spełniona raz na zawsze w 

tajemnicy wcielenia, śmierci i zmartwychwstania Syna Bożego.” 

(Dominus Iesus 13) 


