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OD BIBLII DO TEOLOGII MORALNEJ
PRZEMOC � ROZWÓD � HOMOSEKSUALIZM �

ANTYJUDAIZM � ABORCJA JAKO ZNAKI ZEPSUCIA
�STAREGO STWORZENIA�

Ks. Henryk Witczyk

 La visione morale del Nuovo Testamento. Problema-
tiche etiche contemporanee alla luce del messaggio evan-
gelico, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2000, ss. 787.

Dla nikogo nie jest tajemnic¹, ¿e wspó³czesny �wiat, wkra-
czaj¹cy w erê kultury elektronicznej, z mo¿liwo�ci¹ klonowa-
nia cz³owieka, ogromnie ró¿ni siê od �wiata, w którym
powstawa³a Biblia. Nowe warunki ¿ycia stawiaj¹ przed wie-
rz¹cymi nowe pytania natury moralnej. Odpowiedzi na nie
szukaj¹ w Biblii. Jednak na wiêkszo�æ z nich nie ma w niej
prostych, gotowych odpowiedzi. Potrzebna jest praca egzege-
ty, który po�ród tekstów opowiadaj¹cych historiê zbawienia
dostrze¿e takie, które mog¹ byæ �ród³em refleksji moralistów.
Na egzegecie ci¹¿y tak¿e obowi¹zek interpretacji tych tek-
stów. Nie tylko Stary, ale i �Nowy Testament nie jest ³atwy
do interpretowania w dziedzinie moralnej, poniewa¿ czê-
sto wypowiada siê w sposób obrazowy lub paradoksalny,
a nawet prowokacyjny. Morali�ci maj¹ prawo stawiaæ eg-
zegetom wiele wa¿nych pytañ, które pobudz¹ ich badania�
(Instrukcja PKB O interpretacji Biblii w Ko�ciele, III D 3).

Ksi¹¿ka, której autorem jest Richard B. Hays, wielo-
letni wyk³adowca Nowego Testamentu w Duke University
Divinity School rodzi siê z twórczego dialogu: najpierw
egzegety ze natchnionym S³owem Bo¿ym, a nastêpnie wy-
k³adowcy, znanego ze swych badañ na polu etyki NT, ze
studentami, zw³aszcza z Yale Divinity School (w latach

Verbum vitae
   1 (2002), 291-299



292

1981-1991), którym nota bene j¹ dedykuje. Reprezentuj¹
oni dla autora chrze�cijan koñca XX i pocz¹tku XXI wie-
ku, którzy stawiaj¹ sobie i jemu jedno, podstawowe pyta-
nie: czy po roku 2000 chrze�cijanie mog¹ ¿yæ wed³ug nauki
p³yn¹cej z Nowego Testamentu?

We wszystkich rozdzia³ach tej rzetelnej i g³êbokiej,
a zarazem niezwykle przejrzystej i ³atwym jêzykiem napi-
sanej ksi¹¿ki znajduj¹ siê coraz to nowe, coraz bardziej
frapuj¹ce elementy odpowiedzi na to pytanie. Sk³adaj¹ siê
one na spójn¹ wizjê ¿ycia cz³owieka. Wy³ania siê ona z tek-
stów Nowego Testamentu i obejmuje takie najwa¿niejsze
problemy i zagro¿enia moralne cz³owieka wspó³czesnego jak:
stosowanie przemocy w obronie sprawiedliwo�ci, sprawa
rozwodu i nowego ma³¿eñstwa, homoseksualizm, antyjuda-
izm i konflikty etniczne, aborcja. W prezentacji przes³ania
Biblii na temat tych wszystkich zagadnieñ autor pos³uguje
siê rygorystycznie metodami badawczymi, stosowanymi
w egzegezie, wykorzystuje przede wszystkim owoce najnow-
szych badañ biblijnych, a równocze�nie wykorzystuje sw¹
dobr¹ znajomo�æ wspó³czesnej teologii, antropologii i kul-
tury wspó³czesnej.

Analizowane tematy moralne w niczym nie przypomi-
naj¹ opracowañ akademickich, oderwanych od ¿ycia kon-
kretnych ludzi. Przeciwnie, autorowi udaje siê w mistrzowski
sposób przenie�æ moralne przes³anie NT w ¿ycie pojedyn-
czego ucznia Chrystusa i w ¿ycie wspólnot chrze�cijañskich,
które ka¿dego dnia musz¹ stawiaæ czo³a wyzwaniom wspó-
³czesno�ci. Ma na oku tych chrze�cijan i tych teologów mora-
listów, którzy chc¹ to czyniæ, ale nie w oparciu o pojedyncze
zdania, wyrwane z kontekstu, wyrazowo t³umaczone, a zw³asz-
cza tak wybierane i zestawiane, aby odpowiada³y mentalno-
�ci i oczekiwaniom cz³owieka XXI wieku, lecz bazuj¹c na
najwa¿niejszych prawdach objawionych w ca³ym NT, g³êbo-
ko wierz¹c w spójno�æ i radykalizm orêdzia Ewangelii.

Sw¹ refleksjê egzegetyczno-teologiczn¹ R. Hays prze-
prowadza w czterech czê�ciach. W pierwszej (okre�lonej
od strony metody jako compito descrittivo) prezentuje wi-
zjê ¿ycia moralnego, jaka wy³ania siê z poszczególnych
ksi¹g i tradycji NT. Zaczyna od pism �w. Paw³a i zawartej
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w nich wizji pos³uszeñstwa stwórczej woli Boga i wspól-
noty (koinonia) z cierpieniami Chrystusa. W Ewangelii
Markowej dostrzega ideê niesienia krzy¿a, w Mateuszo-
wej wychowania do Królestwa niebieskiego, w £ukaszo-
wej i Dziejach Apostolskich wyzwolenie dziêki mocy
Ducha, a w Janowej przykazanie mi³o�ci wzajemnej. Opis
tych wszystkich generalnych koncepcji ¿ycia moralnego,
jakie wy³aniaj¹ siê z poszczególnych ksi¹g, koñczy eks-
kurs na temat roli historycznego Jezusa w kszta³towaniu
etyki nowotestamentalnej i analiza wezwania, jakie wed³ug
Apokalipsy p³ynie ze zwyciêstwa Baranka, a jest adreso-
wane do ��wiêtych�, którzy wierz¹ w �nowe niebo i now¹
ziemiê�.

W drugiej czê�ci (compito sintetico) autor zadaje sobie
trud odkrycia takich elementów, które ³¹cz¹ wszystkie, opi-
sane w pierwszej koncepcje ¿ycia moralnego. Zdaj¹c sobie
wyra�nie sprawê z odmienno�ci, a nawet napiêæ miêdzy
ró¿nymi tekstami i ksiêgami, uwzglêdniaj¹c z ca³¹ rzetelno-
�ci¹ gatunek literacki badanych pism, odkrywa, ¿e w ca³ym
NT istniej¹ trzy fundamentalne obrazy-tematy, które stano-
wi¹ klucz do rozumienia etyki chrze�cijañskiej: wspólnota,
Krzy¿, nowe stworzenie. Decyduj¹ one tak¿e o spójno�ci
przes³ania moralnego ksi¹g NT.

Wa¿n¹ kwesti¹ przej�cia od NT do ¿ycia chrze�cijañ-
skiego R. Hays zajmuje siê w czê�ci trzeciej (compito er-
meneutico). Przedstawia w niej najpierw to, jak na
przestrzeni ostatnich dziesiêcioleci teologowie i morali�ci
wykorzystywali Pismo. Prezentuje piêæ strategii hermeneu-
tycznych: R. Niebuhr � realizm chrze�cijañski; K. Barth �
pos³uszeñstwo przykazaniu Bo¿emu; J. H. Yoder � pój�cie
drog¹ Jezusa; S. Hauerwas � charakter ukszta³towany przez
tradycjê; E. Schüssler Fiorenza � hermeneutyka liberalne-
go feminizmu. W koñcowym paragrafie tej czê�ci przed-
stawia sw¹ w³asn¹ hermeneutykê: Ko�ció³ jako wcielona
metafora, dziêki której daje siê lepiej poznaæ jedno�æ Pi-
smo (ST jako fundament, a NT jako pe³nia �wiat³a) i obja-
wione w nich trzy rzeczywisto�ci podstawowe, bêd¹ce
swego rodzaju nowotestamentalnym paradygmatem ¿ycia
moralnego chrze�cijanina: wspólnotê, Krzy¿ i nowe
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stworzenie. Wreszcie, w czê�ci czwartej (compito pratico)
R. Hays szczegó³owo analizuje przes³anie Biblii w odnie-
sieniu do wymienionych wy¿ej piêciu konkretnych proble-
mów, z którymi styka siê wspó³czesny chrze�cijanin:
przemoc, rozwód, homoseksualizm, antyjudaizm i aborcja.
Orêdzie to rzuca bardzo wiele �wiat³a, które rzeczywi�cie
ma swe �ród³o w s³owie Bo¿ym i tym samym stanowi do-
skona³¹ pomoc dla ka¿dego chrze�cijanina, który winien
sam poprawnie oceniæ warto�æ moraln¹ ka¿dego z wymie-
nionych zjawisk, tak silnie i kusz¹co zarazem obecnych
we wspó³czesnym �wiecie. Nie ulegaj¹c pokusie ³atwizny,
pseudo-wyrozumia³o�ci, czy wrêcz panuj¹cym modom au-
tor przekonuj¹co wykazuje, ¿e Nowy Testament � wbrew
sceptycyzmowi wielu � objawia takie prawdy o ¿yciu cz³o-
wieka, które mog¹ i powinny byæ wa¿nym dla chrze�cijan
przewodnikiem na p³aszczy�nie moralnej, i to w odniesie-
niu do najbardziej trudnych problemów naszych czasów.

Wielk¹ zalet¹ ksi¹¿ki jest przejrzysto�æ i klarowno�æ,
z jak¹ te tak bardzo dyskutowane i bez w¹tpienia z³o¿one
kwestie s¹ na�wietlane. Nie ma w niej niedomówieñ lub ana-
liz po³owicznych, nie�mia³ych. Autor nie lêka siê � w imiê
wierno�ci orêdziu NT � rozbijaæ mity wspó³czesno�ci. Dla
przyk³adu wystarczy przywo³aæ mit seksizmu, wed³ug któ-
rego ¿ycie w bez¿eñstwie lub w religijnym celibacie jest
bezsensem, czym� gorszym nawet od �mierci. Wieloletni
wychowawca m³odzie¿y ma odwagê demitologizowaæ seks
i przekonuj¹co twierdziæ, ¿e Biblia �zadaje cios wpisanej
w nasz¹ kulturê obsesji seksualnej. Pismo (w sposób zgod-
ny i w odniesieniu do wielu nastêpuj¹cych po sobie gene-
racji wiernych chrze�cijan) za�wiadcza, ¿e tak¿e bez relacji
natury seksualnej cz³owiek mo¿e ¿yæ w wolno�ci, rado�ci,
i s³u¿yæ innym� (s. 588). I dodaje: �Nigdy w pismach ka-
nonicznych ¿ycie p³ciowe nie stanowi bazy dla okre�lenia
to¿samo�ci osoby, dla nadania jej ¿yciu sensu lub pe³ni.
To, co istotne, to sprawiedliwo�æ, mi³osierdzie i wiara (Mt
23,23). Mi³o�æ Bo¿a jest wiele wa¿niejsza ni¿ jakakolwiek
mi³o�æ ludzka. (...) Ko�ció³ winien nadal nauczaæ � jak to za-
wsze czyni³ � ¿e ludzie stworzeni przez Boga jako istoty p³cio-
we maj¹ przed sob¹ dwie mo¿liwie formy ¿ycia: ma³¿eñstwo
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heteroseksualne i abstynencjê seksualn¹. Tradycja katolic-
ka ma co� wa¿nego do powiedzenia nam wszystkim, którzy
wyro�li�my we wspólnotach protestanckich. (...) ¿ycie w du-
chu abstynencji seksualnej mo¿e sprzyjaæ temu, «aby godne
i z upodobaniem trwaæ przy Panu» (1 Kor 7, 35). Wa¿ne dla
etyki chrze�cijañskiej jest i to, ¿e tak Jezus jak i Pawe³ ¿yli
poza jak¹kolwiek relacj¹ seksualn¹. Godny zauwa¿enia jest
te¿ fakt, ¿e 1 Kor 7,8-9.25-40 zaleca celibat jako opcjê dla
ka¿dego, nie tylko dla specjalnej grupy liderów, którzy
przyjmuj¹ �wiêcenia� (s. 589. 605-606).

Autor nie poprzestaje w czwartej czê�ci swej ksi¹¿ki
na prezentacji orêdzia NT. Konfrontuje odczytane przez
siebie przes³anie moralne Biblii z innymi �ród³ami wiedzy
moralnej (badania w zakresie biologii i medycyny, psycho-
logii, socjologii, nowe filozofie i pogl¹dy odzwierciedlaj¹-
ce do�wiadczenia i moralne zmagania wielu wspó³czesnych
ludzi). Potrafi wykazaæ nieprzemijalno�æ i ponadczasowy
charakter nowotestamentalnej wizji ¿ycia moralnego. A rów-
nocze�nie nie idealizuje ¿ycia chrze�cijan i ¿ycia Ko�cio³a.
�¯yjemy, bowiem, jako wspólnota, która obejmuje i przy-
garnia grzeszników, jak czyni³ to Jezus, bez wyrzekania siê
jednak sprawiedliwo�ci Bo¿ej. ¯yjemy wyznaj¹c, ¿e ³aska
Bo¿a wyprowadza nas ze stanu konfuzji i alienacji, a stop-
niowo prowadzi na poziom doskona³o�ci. ̄ yjemy wiedz¹c,
¿e doskona³o�æ jest bardziej nadziej¹ ni¿ rzeczywisto�ci¹,
osi¹galn¹ w tym ¿yciu� (s. 608).

Zalet¹ ksi¹¿ki jest nowe podej�cie do Nowego Testa-
mentu. Autor nie widzi w nim zbioru regu³ ani jakiej� ma-
trycy, przy pomocy której nale¿a³oby formowaæ identyczne
osoby i wspólnoty chrze�cijañskie. Teksty biblijne s¹ w jego
opracowaniu wezwaniami, na które chrze�cijanin winien
odpowiadaæ w duchu twórczej i pomys³owej wolno�ci, pod
kierunkiem Ducha �wiêtego, aby formowaæ wspólnoty,
które wciela³yby w ¿ycie prawdê Pisma i by³y ¿ywym ob-
razem (metafor¹) ukazuj¹cym, jak dzia³a moc ³aski Bo¿ej
w nas.

Nade wszystko publikacja jest ¿arliwym apelem do
wierz¹cych, aby mieli odwagê prze¿yæ g³êbok¹ transfor-
macj¹ wewnêtrzn¹. Ko�ció³ winien odzyskaæ �wiadomo�æ,
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¿e stanowi eschatologiczny lud Boga, który jest figur¹
uzdrowienia i Bo¿ej transformacji �wiata. Ko�ció³ winien
by� wspólnot¹, która ¿yje w zgodzie z paradygmatem Krzy¿a
i coraz wyra�niej jest postrzegana jako znak nowego stwo-
rzenia, obiecanego przez Boga. Mo¿na mieæ nadziejê, ¿e
ksi¹¿ka ta szybko trafi do r¹k polskich czytelników, zw³asz-
cza studentów teologii.

JEZUS � ODKUPICIEL
IZRAELA I NARODÓW

Krzysztof Mielcarek

Biblia o odkupieniu. Praca zbiorowa pod redakcj¹
R. Rubinkiewicza, Lublin: RW KUL 2000, ss. 201.

Odkupienie, zbawienie, czy usprawiedliwienie to te-
mat tak wa¿ny w teologii, ¿e prac mu po�wiêconych nie
sposób zliczyæ. Nic wiêc dziwnego, ¿e równie¿ �rodowi-
sko biblistów lubelskich zdecydowa³o siê na pracê traktu-
j¹c¹ wspomniany temat. Instytut Nauk Biblijnych KUL od
wielu lat organizuje doroczny tydzieñ biblijny, który zwy-
kle ma charakter tematyczny. W 1997 r. tematem Tygodnia
Biblijnego na KUL by³o odkupienie. Ksi¹¿ka Biblia o od-
kupieniu stanowi zbiór artyku³ów po�wiêconych odkupie-
niu, a napisanych przez pracowników INB KUL. Tylko
czê�æ z nich zosta³a wyg³oszona w formie referatów na
wspomnianym wy¿ej tygodniu biblijnym. Ramy czasowe
sympozjum nie pozwoli³y na przedstawienie du¿ej liczby
tematów. Praca zbiorowa pod red. ks. R. Rubinkiewicza
obejmuj¹c wiêksz¹ liczbê autorów znacznie rozszerza per-
spektywê dyskusji nad biblijn¹ teologi¹ odkupienia. Czy-
telnik Biblii o odkupieniu znajdzie w niej dwana�cie


