
Temat: Objawienie Boże cz. 1. 

Cele: Zapoznanie z pojęciem objawienia, jego formami i tym czego ono dotyczy. 

 

Objawienie Boże (revelatio - zdjęcie zasłony, ujawnienie tego, co było zakryte) to 

bezpośrednie lub pośrednie ujawnienie przez Boga Jego istoty i zbawczej woli, wzywającej 

człowieka do nawiązania z Nim zbawczego dialogu w celu uczestnictwa w wiekuistym życiu 

i miłości Boga. 

 

I. Pojęcie objawienia. 

 

- teologia tradycyjna: Bóg poprzez objawienie się - przede wszystkim słowne - pouczał 

ludzi o świecie nadprzyrodzonym, niedostępnym dla poznania czysto rozumowego - 

doktryna, nauka; 

- współczesna teologia: patrzy na Objawienie personalistycznie i historiozbawczo - Bóg w 

objawieniu nie tyle poucza człowieka o innym święcie, ile ujawnia sie jako Osoba 

wychodząca naprzeciw człowiekowi i zapraszająca go do uczestnictwa w swoim życiu. Bóg 

objawia się zawsze w celach zbawczych; 

- charakter między osobowy (interpersonalny) - właściwie realizuje sie ono wówczas, gdy 

człowiek rzeczywiście rozpoznaje ujawniającego sie w znakach Boga, przyjmuje Go jako dar 

osobowy i nawiązuje z Nim łączność. 

Jest skierowane do wszystkich ludzi wszystkich czasów i kultur (uniwersalizm 

objawienia) i do każdego człowieka z osobna. Człowiek nie powinien być wobec niego 

obojętny, ponieważ dotyczy ono także podstawowych problemów egzystencji ludzkiej, np. 

sensu i celu życia ludzkiego, które mogą być właściwie rozwiązane tylko w świetle 

objawienia. Dla człowieka staje się ono realną rzeczywistością zbawczą, gdy właściwie 

odczyta on  apel Boży w nim zawarty i pozytywnie nań odpowie, czyli gdy zaistnieje 

osobowa unia z Bogiem. 

 

II. Rodzaje objawienia Bożego. 

 

1. Kosmiczne - zwane też objawieniem przez i w stworzeniach - cała istniejąca 

rzeczywistość (świat materialny, biologiczny, duchowy), analizowana pod kątem przyczyn 

ostatecznych, jawi się jako skutek stwórczego działania Boga, czyli jako stworzenie, w 

którym manifestuje się stwórcza moc, mądrość, dobroć i miłość Boga. Ten rodzaj objawienia 

można znaleźć we wszystkich religiach zwłaszcza pozachrześcijańskich - tu wszystkie mity 

próbują wyjaśnić działanie Boga. 

 

2. Objawienie historyczne - zwane także objawieniem chrześcijańskim - to objawienie się 

Boga poprzez ingerencję w historię człowieka i otaczającą go rzeczywistość, np. historia 

Izraela jako narodu wybranego aby przygotować w nim świat na przyjście Zbawiciela, pełna 

jest ingerencji ze strony Boga chroniącego swój naród, ale i karcący za przewinienia, 

 

- objawienia prorockie - prorocy przekazywali słowa Boga i 

dostrzegali Jego w życiu narodu, ujawniali Boży plan 

zbawienia, nawoływali do wierności Bogu, zapowiadali czasy 

mesjańskie. 

 

Dzięki historycznemu objawieniu się Boga w Chrystusie objawienie chrześcijańskie 

nie może być ani porównywane z różnego rodzaju objawieniami mitycznymi odwołującymi 

się do praczasu, ani też - jak to przyjmowali moderniści i racjonaliści - przypisywane 



subiektywnym przeżyciom człowieka 

 

3. Eschatologiczne - nastąpi po zakończeniu się ziemskiej historii, kiedy zbawieni będą 

przebywać z Bogiem w niebiańskiej rzeczywistości. Zbawieni już uczestniczą w tym 

objawieniu. Zostało ono zamanifestowane w zmartwychwstaniu Chrystusa. Święty Paweł i 

św. Jan piszą, że rzeczywistość niebiańska, w której będzie się realizować objawienie 

eschatologiczne, jest całkowicie inna od rzeczywistości ziemskiej, wprost niewyobrażalna, 

gdyż zagwarantowana jest słowem samego Boga i zmartwychwstaniem Chrystusa. 

 


