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WSTĘP

Jezus napominając swoich uczniów powiedział: „Wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście
braćmi” (Mt 23,8). Są jednak pośród nas ludzie, którym zawdzięczamy miłość do nauki i studiowania Słowa Bożego. Bez wątpienia takim człowiekiem
jest ks. prof. Tomasz Hergesel, który przez lata swojej posługi w Archidiecezji Wrocławskiej zapalił miłością do Pisma Świętego rzesze kapłanów i osób
świeckich. Będąc nauczycielem wielu, zawsze jednak zachowywał wskazanie
Jezusa, że jednego mamy nauczyciela i przede wszystkim On wskazuje nam
drogi poznania swoich słów.
Dochodzenie do osiągnięcia prawdziwej mądrości rozpoczyna się w domu
rodzinnym. Nie inaczej było w przypadku Księdza Profesora, który urodził się
w Dobrzeniu Wielkim na Opolszczyźnie. Następnie w czasie nauki w szkole
podstawowej, średniej i wyższej. Kolejne stopnie mądrości mierzone bywają zdobywanymi tytułami naukowymi, których ks. Tomasz Hergesel posiada sporo:
magisterium z teologii, licencjat z teologii systematycznej, licencjat nauk biblijnych, doktorat z teologii biblijnej, kandydat do doktoratu nauk biblijnych,
habilitacja z teologii w dziedzinie Pisma Świętego. Przez lata był docentem,
potem był zatrudniony na stanowisku profesora w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a wreszcie uzyskał tytuł profesora nauk teologicznych.
Tytuły te jednak nie oddają w pełni miłości Księdza Profesora do Słowa Bożego. Można nawet zaryzykować porównanie, że jest to nieustannie płonący
ogień wiedzy, który zapala kolejne osoby do podjęcia studiów z dziedzin biblijnych i im pokrewnych. Dlatego też pragniemy zadedykować ten kolejny zeszyt
„Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego” ks. prof. Tomaszowi Hergeselowi
z okazji jego siedemdziesiątych urodzin.
Struktura niniejszego zeszytu jest nieco inna niż poprzednich. Podyktowane to jest oczywiście tym, że jest on dedykowany Księdzu Profesorowi. Na
pierwszym miejscu umieściliśmy krótką dedykację, następnie życiorys i zdjęcie Czcigodnego Jubilata. Część naukowa dzieli się na cztery części. Pierwsza, najobszerniejsza, została poświęcona teologii biblijnej. Wielu autorów zamieszczonych w niej artykułów to uczniowie Księdza Profesora. Druga część
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obejmuje zagadnienia z teologii systematycznej, która dość ściśle wiąże się
z problematyką dotyczącą Pisma Świętego. Kolejne części to: teologia pastoralna oraz filozofia i historia. I znów, jak poprzednio, wielu autorów opublikowanych w niniejszym zeszycie artykułów albo studiowało Pismo Święte pod
kierunkiem ks. prof. Tomasza Hergesela, albo współpracowało z nim na polu
naukowym. Pragniemy, aby ten owoc naukowej pracy autorów opracowań był
swego rodzaju hołdem złożonym człowiekowi, który przez wiele lat wynosił
znajomość zagadnień biblijnych na bardzo wysoki poziom. Jego wymagania
przyczyniały się do kształtowania nie tylko indywidualnej znajomości Pisma
Świętego, lecz były zachętą dla wielu do podjęcia dalszych studiów tak licencjackich, jak i doktoranckich.
Ks. prof. Tomasz Hergesel zawsze imponował swoją wytrwałością najpierw
w pochylaniu się nad Słowem Bożym, później w dochodzeniu do sprawności fizycznej. Pozwalam więc sobie życzyć w imieniu całego środowiska związanego
z Archidiecezją Wrocławską, a szczególnie z „Wrocławskim Przeglądem Teologicznym”, które pragnie uhonorować Księdza Profesora tą Księgą Jubileuszową, aby w życiu Czcigodnego Jubilata ciągle realizowały się słowa św. Hieronima: „Ów skarb, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i umiejętności
(Kol 2,3), to albo słowo Boże, które widać ukryte w ciele Chrystusa, albo też
Pismo Święte, w którym złożone są wiadomości o Zbawicielu; gdy Go ktoś
w nich znajdzie, powinien pogardzić wszystkimi korzyściami tego świata, aby
móc posiąść Tego, którego znalazł”.
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