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ź SłoWo Brsr{JPA

oTwrrnaĆ SKARBIEC oBJAwIENIA

Sobor IĘra$kanski II w KonŚtytucji o objawieniu Bo-
Zyrfl Zwraca się do bislrupow, ,,ąby wiernych sobie powie-
rzonych pouczali odpowiednio o nalezytym korzystaniu
z ksiry Bozych, zwłGSZCZil z Nowego Tbstamentu, a przede
wszystkim z Ewangelii... Niech przez czytanie i studium
Ksiq świętych <łsłowo Boze szerzy się i niech będzie wy-
sławianeD (2 Tes 3,]), a skarbiec Cbjawienia powierzony
Kościołowi niech serca ludzkie Coraz więcej napełnia. "Iak
z ciqłego uczestnictwa w taj emnicy eucharystycznej zycie
Kościoła dcznaje rozl*yitu, tak spodziewać się wołno no-
wego bodźca do zycia duchoweg> Ze wzrnozonej czci dla
sława Bożego, ktore łłtrwa ncł wieki> (L 40, ]B; por.
I P 1,23-25) (Ko nr 25). Sob r załeca r wnież, ąby orga-
nizowano odpowiednie instytucje za aprobatąi pod opieką
pasterzy Kościoła, ktore będą ułatwiać wierrr}}m dostęp do
Słowa Bozego.

W duchu posłuszenstwa wezwaniom Soboril, a ktorych
wciąz nalezy parniętać, w dniu 19 rnarca 200I roku pawo-
łałem do istnienia Instytut kologii Biblijnej ,,Yerb!.łm". Ma
on dynamizować i harmonizować pracę biblistow i teolo-
gow zgłębiających skarbiec objawienia, a jej owoce prze-
kazywać Kościołowi. Wyrażam radość z faktu, że w kilka
miesięcy od powstania ITB Yerbum, skupierłi w nim bibłi-
ś ci i teoło gowie podej łnuj ą inicj aĘwę wydawaraia połrocz-
łtika ,,Verbum vitae"" Ma on ukazywac bogactwa Słowa
Bozego, odczytane w świetle najnowszych badari biblijno-
teołogicznycłt, i w ten sposob otwierać na nowo uSZy na
:}'wy wciąz głos Boga rozbrzmiewająCy w Jego Słowie,
a oczom dostąrczać wciąz nowych obraz w pozwalających
dostrzegać to, Co w historii zbawienia jest nadprzyrodzo*
ne, Boże.

Znając kompetencje redaktor w iv1lbitny dorobek badaw-
CZ)} rady naukowej jestem głęboko przekonany, że ,,Verbum



vitae" będzie słuzyc nie tylko biblistorn i teoiłs?,:,'ł: -;"" i*ł-
Ze duszpasterzom pełniącym zbawczą posłtłEę gi'-'J- jłlia
słowa Bozego w Kaściełe oraz katechetonx, ktor:, -;jil 5il o-
ich uczni w chcą być nie tylko ncłuczycielami, ale pr:ede
wszystkim świadkami Słowa zycia" Mam nadzieję, :e Cza-

sopismo rodząC się Z zarłiwego ZaangazCł'ania
wśtudtum Ksiąg świętych będzie umiłowanąlekturą alunł-
n w i student, w teologii, ktorzy poprzez własne, początko-
we badania przygotowują się dopiero do szerzenia Słołva
Bozego we wspołczesnyrn świecie. Wreszcie, Czasopismo
biblijno-teologiczłle,, Verbum vitae ", pisune j ęzykiem przy-
stępnym i obr-azowym pozwoli takze wierny'm, ktorzy będą
jeŻzyfuć, kontemplować Cblicze Jezusa Chrystuse odsła-"niające 

się na lcaitach Starego i Nowego Testałnentu - ob-
Iicźe Słowa zycia, na ktorynł jaśnieje obłicze ojca (por"

I{ovo miłlennio ineunte, nr }6-28}.
Redakcji oraz Czytelnikom ,,Verbum vitae" ZyCZę świa-

tła Ducha Prawdy, ktory uczni w Jezusa wszystkiego uCZy,

doprowadza do poznania Prawdy i daje Zycte.
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