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Â STWA JEZUSA
ODWIECZNE ZNACZENIE CZèOWIECZEN

Problem rozumienia CzøowieczenÂstwa Jezusa jest sam w sobie bardzo trudny. Wydaje sieÎ, zÇe jedno z najdoskonalszych wspoÂøczesÂnie jego rozwiaÎzanÂ zaproponowaø Karl Rahner (5 marca 1904 ± 30 marca 1984), wybitny teolog
niemiecki, jezuita, ktoÂrego mysÂl przypomniaø w sposoÂb szczegoÂlny rok 2004
ogøoszony Rokiem Rahnerowskim. Dlatego tezÇ warto zajaÎcÂ sieÎ ta kwestiaÎ.
Historia nie jest dla Rahnera nieuporzaÎdkowanym zbiorem pojedynczych
wydarzenÂ, lecz stanowi swoisty proces rozwoju. W tak rozumianej historii
KosÂcioÂø przepowiada Jezusa Chrystusa jako ZbawceÎ wszystkich ludzi. Zatem
sposoÂb przepowiadania musi odpowiadacÂ obecnej sytuacji czøowieka, aby ten
moÂgø je zrozumiecÂ i przyjaÎcÂ. NalezÇaøoby wieÎc wykazacÂ, zÇe jedno wydarzenie
historii, a mianowicie Wydarzenie Chrystusa, ma znaczenie dla caøej ludzkosÂci.
MozÇna tego dokonacÂ poprzez ukazanie wiecznego odniesienia Wydarzenia
Chrystusa do caøych dziejoÂw ludzkosÂci i sÂwiata. BeÎdzie to oznaczacÂ, zÇe CzøowieczenÂstwo Jezusa posiada trwaøe i jedyne w swoim rodzaju znaczenie dla
wszystkich. Wtedy odkrywa sieÎ zasadniczaÎ prawdeÎ chrzesÂcijanÂstwa, zÇe tajemnica czøowieka, ktoÂra jednoczesÂnie jest tajemnicaÎ BozÇaÎ, znajduje swoje speønienie w øonie samej TroÂjcy SÂwieÎtej.

1. ZAèOZÇENIA METODOLOGICZNE

Centralnym punktem w chrystologii Rahnera jest nie tyle BoÂstwo Jezusa
Chrystusa, ile raczej Jego czøowieczenÂstwo. Rahner chce przez to odsøonicÂ
odwieczne znaczenie CzøowieczenÂstwa Jezusa Chrystusa dla ksztaøtu relacji
czøowieka z Bogiem1. Tym samym Rahner zgøasza postulat podstawowej ¹re1

Jeden z podstawowych artykuøoÂw Rahnera zajmuje sieÎ taÎ kwestiaÎ: Die ewige Bedeutung der
Menschheit Jesu fuÈr unsere GottesverhaÈltnis, w: Schriften zur Teologie, t. III, Einsiedeln 1962, s. 47-60 (dalej cyt.: tytuø art., tom i strona Schriften).
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lacji czøowieka z Bogiemº, ktoÂraÎ coraz czeÎsÂciej sieÎ dzisÂ kwestionuje, nawet
w odniesieniu do unii hipostatycznej Boga-Czøowieka w Osobie Logosu.
W miejsce tej wyjaÎtkowej relacji dwoÂch natur w jednej Osobie powraca sieÎ
do heterodoksyjnych propozycji monofizytyzmu2, ktoÂry wyklucza realne czøowieczenÂstwo Chrystusa. Oczywiste jest, zÇe poglaÎdy monofizyckie saÎ nie do
pogodzenia z definicjaÎ chalcedonÂskaÎ, moÂwiaÎcaÎ o Jezusie Chrystusie jako
¹prawdziwym Bogu i prawdziwym Czøowiekuº3.
Gdzie tkwi przyczyna zakøamania dogmatu chalcedonÂskiego? Wedøug
Rahnera, przyczyna ta lezÇy w aporii, zawartej w samej definicji wiary4. Formuøa
Soboru ChalcedonÂskiego odnosi sieÎ w sensie sÂcisøym do Jezusa Chrystusa, ale
jednoczesÂnie wyrazÇa zasadniczaÎ prawdeÎ zjednoczonym z BoÂstwem czøowieczenÂstwie. Tajemnica wcielenia Logosu pozwala zrozumiecÂ tajemniceÎ czøowieka w ogoÂle. CzøowieczenÂstwo Jezusa Chrystusa wyjasÂnia zatem tajemniceÎ naszego czøowieczenÂstwa. StaÎd odrzucanie czy redukowanie czøowieczenÂstwa Jezusa skutkuje odrzucaniem prawdy o szczegoÂlnosÂci czøowieka w sÂwiecie bytoÂw stworzonych, a w konsekwencji prowadzi do uprzedmiotowienia istoty
ludzkiej.
WspoÂøczesÂnie prawda o Wcieleniu bywa kwestionowana na roÂzÇne ± znane
juzÇ w historii ± sposoby: doketyzmu, monofizytyzmu, czy jako zwykøy mit.
Zadaniem teologii jest wieÎc ponowne uzasadnienie podstawowej prawdy
chrzesÂcijanÂskiej o czøowieczenÂstwie Jezusa Chrystusa, ktoÂre nie jest czymsÂ pozornym, mitologicznym ani nie stanowi tylko zwykøego teoretycznego zaøozÇenia. Trzeba na nowo uzasadnicÂ transcendentalnaÎ przepasÂcÂ mieÎdzy StwoÂrcaÎ
a stworzeniem, ktoÂra zostaøa przekroczona w Synu BozÇym Jezusie Chrystusie
przez zjednoczenie dwoÂch natur w rzeczywistaÎ zÇywaÎ jednosÂcÂ. Przy tym jednosÂcÂ
ta nie naruszyøa zasadniczej roÂzÇnicy mieÎdzy naturaÎ BoskaÎ a ludzkaÎ. OczywisÂcie
nie chodzi tutaj o zjednoczenie samych pojeÎcÂ, lecz o zjednoczenie rzeczywistosÂci Boga i czøowieka.
Aby uøatwicÂ dzisiejszemu czøowiekowi zrozumienie i przyjeÎcie prawdy
o Wcieleniu, Rahner podkresÂla w punkcie wyjsÂcia, zÇe czøowiek musi bycÂ uzdolniony i otwarty na BozÇe objawienie. Widzi teÎ mozÇliwosÂcÂ w sposoÂb nasteÎpujaÎcy: czøowiek jest søuchaczem Søowa (HoÈrer des Wortes)5, co oznacza, zÇe jest
¹søuchaczem Logosuº (HoÈrer des Logos). ZaøozÇenie to nalezÇy do sfery hermeneutycznej, a mianowicie dotyczy zrozumienia objawienia przez czøowieka,
a w szczegoÂlnosÂci zrozumienia faktu wcielenia Logosu. Skoro bowiem BoÂg
2
BøeÎdna nauka monofizytyzmu ma swoje poczaÎtki w doketyzmie, arianizmie i apollinaryzmie.
Na dobre rozgorzaøa za Eutychesa (ok. 454) i nazwanych od jego imienia zwolennikoÂw. PoteÎpieniem rozszerzajaÎcej sieÎ nauki monofizyckiej zajeÎøy sieÎ: SoboÂr ChalcedonÂski (451 r.) i II KonstantynopolitanÂski (553 r.).
3
DH 302.
4
Ukazaø to w artykule: Probleme der Christologie von heute, w: Schriften I, s. 169-222.
5
Por. caøe dzieøo pod tym wøasÂnie tytuøem (MuÈnchen 1941).
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pragnie, aby czøowiek pojaÎø Jego objawienie, to uprzednio musi zaistniecÂ konkretna relacja czøowieka do objawiajaÎcego sieÎ Boga. Relacje teÎ juzÇ Rudolf
Bultmann okresÂla jako ¹pytanie o Bogaº6. Pytanie to konstytuuje czøowieka,
ktoÂry jawi sieÎ jako ¹ukierunkowany na Bogaº, bowiem o Niego wøasÂnie pyta.
¹Pytanie o Bogaº jest wieÎc czymsÂ w rodzaju ¹przed-rozumieniaº, ktoÂre wpøywa
na rozumienie wøasnej egzystencji czøowieka. OdtaÎd jego egzystencja jawi sieÎ
w sÂwietle Boga i Jego objawienia.
Rahner idzie jeszcze dalej i okresÂla czøowieka jako ¹skonÂczonego duchaº
(endlicher Geist), ktoÂry antycypuje absolutnaÎ tajemniceÎ Boga. Czøowiek zÇyje
w konkretnej historii, przez co jest ¹skonÂczonyº, egzystencjalnie uwarunkowany; jednoczesÂnie zÇyje on w horyzoncie transcendentalnym, czyli jest ¹duchemº
otwartym na Boga jako absolutnego Ducha. Relacja ta powoduje, zÇe
tzw. ¹sytuacja wiaryº nie jest juzÇ wieÎcej ¹zewneÎtrznaº, czyli dokonujaÎca sieÎ
w napieÎciu mieÎdzy KosÂcioøem a sÂwiatem, lecz wøasÂnie ¹wewneÎtrznaº, okresÂlona
w samym czøowieku, w jego wierze lub niewierze. Czøowieka dotyka wieÎc najpierw sam BoÂg (øaska BozÇa) i uzdalnia go do wiary, by moÂgø Go przyjaÎcÂ w objawieniu. Czøowiek asymiluje wieÎc Boga w codzienne dosÂwiadczenia swojego
zÇycia. Tym samym poznaje takzÇe siebie samego. W ten sposoÂb prawda Boga
zostaje zakotwiczona w egzystencji czøowieka. Takie pojmowanie czøowieka
daje podstawy do nowego spojrzenia na tajemniceÎ Wcielenia i czøowieczenÂstwa
w ogoÂle.
Czøowiek pyta konkretnie o Boga, o Chrystusa: kim On dla niego jest?
RodzaÎ sieÎ tu dwie zasadnicze mozÇliwosÂci odpowiedzi. Jedna ± BoÂg (czy konkretnie Chrystus) jest mitem, a wieÎc kimsÂ dla czøowieka obcym; druga ± BoÂg
(czy Chrystus) jest ideaÎ, a wieÎc tkwi w samej gøeÎbi egzystencji czøowieka. Rahner ideeÎ teÎ nazywa ¹ideaÎ Chrystusaº. Nie rozumie jej na sposoÂb platonÂski, lecz
w sensie kantowskim7. Zatem Rahnerowi nie chodzi o jakiesÂ nowe, spekulatywne interpretacje postaci Chrystusa, lecz o rozpracowanie sposobu ¹przedrozumieniaº ludzkiej egzystencji, ktoÂra jest ¹otwartaº. Pytanie o Chrystusa,
czyli ¹idea Chrystusaº, opiera sieÎ na rozumieniu Jego bytu jako Boga-Czøowieka. Ten wøasÂnie byt wcielonego Søowa jest ¹przed-rozumieniemº bytu czøowieka w ogoÂle. Inaczej moÂwiaÎc, ze wzgleÎdu na przyjeÎcie przez czøowieka Wydarzenia Chrystusa, pytanie o ¹ideeÎ Chrystusaº jest jednoczesÂnie pytaniem o egzystencjeÎ czøowieka.
MysÂl Rahnera idzie wieÎc w nasteÎpujaÎcym kierunku: czøowiek w swoim dosÂwiadczeniu bytu rozpoznaje swoje zÇycie jako rzeczywistosÂcÂ dialektycznaÎ, pyta
o sens i cel swojej egzystencji. Pyta wieÎc o absolutne ¹dokaÎdº swego bytu. I to
wøasÂnie dosÂwiadczenie okazuje sieÎ czymsÂ wieÎcej nizÇ tylko wiedzaÎ o wøasnym
6

K.P. Fischer, Der Mensch als Geheimnis. Die Anthropologie Karl Rahners, Freiburg im
Breisgau 1974, s. 272.
7
Rahner idzie tu za I. Kantem. Fischer, dz. cyt., s. 275.
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bycie, czy zwykøaÎ refleksjaÎ nad istnieniem, poniewazÇ pytanie o ¹dokaÎdº tego
bytu poszukuje wøasÂciwego uzasadnienia. Tym konkretnym uzasadnieniem jest
w naszym przypadku Chrystus.
Problem tkwi jednak w tym, jak uzasadnicÂ prawdeÎ ChrystusowaÎ w czøowieku. RysujaÎ sieÎ tu dwie mozÇliwosÂci. Kant, ktoÂrym poczaÎtkowo inspirowaø sieÎ
Rahner, twierdziø, zÇe trzeba stworzycÂ dla prawdy Chrystusowej aprioryczne
uwarunkowania, czyli umozÇliwicÂ jaÎ. W konÂcu jednak Rahner zaproponowaø
innaÎ drogeÎ: jest niaÎ tzw. metoda transcendentalna. W metodzie tej nie chodzi
o przejsÂcie (transcensus) do podstaw przedmiotowego dosÂwiadczenia, czyli
jakiesÂ ¹cofanie sieÎº, lecz o refleksjeÎ nad ¹stajaÎcaÎ sieÎº strukturaÎ bytu. WidacÂ
tu pewien rozwoÂj mysÂli Rahnera. Najpierw interesowaø sieÎ on bardziej transcendentalnaÎ metafizykaÎ poznania, gdzie czøowiek byø ¹duchem w sÂwiecieº8.
PoÂzÂniej bardziej skoncentrowaø sieÎ na konkretnym bycie. Zawsze jednak szukaø
uzasadnienia dla bytu czøowieka. Ostatecznie nazwaø to uzasadnienie Urexistential9, czyli ¹preegzystencjaÎº, transcendencjaÎ na absolutnaÎ TajemniceÎ. TeÎ
transcendencjeÎ ducha nazywa Rahner takzÇe potentia oboedientialis za Chrystusem10, co oznacza ¹ulegøosÂcÂº wobec Chrystusa, ¹zdolnosÂcÂº ku Chrystusowi.
¹ZdolnosÂcÂº rozumie jako warunek mozÇliwosÂci wcielenia Boga: BoÂg ± podkresÂla Rahner ± moÂgø sieÎ wcielicÂ tylko w czøowieka, gdyzÇ tylko on znajduje sieÎ
w szczegoÂlnej relacji do Boga. Ta ¹zdolnosÂcÂº jest dla Rahnera staøym komponentem chrystologii transcendentalnej, wedøug ktoÂrej czøowiek ze swej istoty
ma naturalne pragnienie visio beatifica.
U Rahnera pytanie o czøowieka jest wyrazÂnie sprzeÎzÇone z pytaniem o samego Boga. PojeÎcie Boga niemiecki teolog pogøeÎbia przez pojeÎcie Nowiny
Chrystusa, ktoÂra stoi w centrum egzystencji czøowieka i zarazem teÎ egzystencjeÎ
speønia. Przez to Nowina ta nie tylko staje sieÎ wiarygodna, ale tezÇ konieczna.
Posiada egzystencjalnaÎ skutecznosÂcÂ, poniewazÇ czøowiek zdolny jest na niaÎ odpowiedziecÂ w swoim zÇyciu. Oznacza to, zÇe jest otwarty na BozÇe objawienie
w Jezusie Chrystusie. OtwartosÂcÂ ta wyrazÇa sieÎ w ukierunkowaniu egzystencji
czøowieka jako ¹duchaº (istoty duchowej) na Boga jako SÂwieÎtaÎ TajemniceÎ. Tak
BoÂg jest podstawaÎ bytu czøowieka11.
Warto zauwazÇycÂ, zÇe Rahner moÂwi zawsze w odniesieniu do czøowieka
o ¹duchowej egzystencjiº, a nie tylko o ¹duchowej naturzeº. MozÇna powiedziecÂ, zÇe ukierunkowanie czøowieka na Boga jest jakby ¹przejsÂciemº z duchowej natury czøowieka do jego duchowej egzystencji. Byt czøowieka charakteryzuje to, zÇe jest on ¹ukierunkowanyº na Boga w sposoÂb totalny. ¹Ukierunko8

Geist in Welt, Innsbruck 1939.
A. Darlap, Fundamentale Theologie der Heilsgeschichte, w: Mysterium salutis. Grundriss
heilsgeschichtlicher Dogmatik, hrsg. v. J. Feiner, M. LoÈhrer, t. I, Einsiedeln 1965, s. 19.
10
Fischer, dz. cyt., s. 276.
11
Die Forderung nach einer ¹Kurzformelº des christlichen Glaubens, w: Schriften VIII, s. 15.
9
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wanieº to zmienia jego egzystencjeÎ. DosÂwiadczenie Boga jako absolutnej Tajemnicy jest wieÎc konieczne dla czøowieka, aby moÂgø speønicÂ swoÂj byt.

2. TEOLOGIA CZèOWIECZENÂSTWA

Czøowiek nosi w sobie transcendentalnaÎ ¹ideeÎ Boga-Czøowiekaº (ideeÎ
Chrystusa). Idea ta znalazøa swoje najwyzÇsze speønienie w historycznym Wydarzeniu Wcielenia. Wydarzenie to ukazuje, zÇe czøowiek (wraz z taÎ ideaÎ w sobie;
beÎdaÎc taÎ ideaÎ) nie tylko zostaø stworzony przez Boga, ale tezÇ zostaø przez Boga
speøniony: idea ta zrealizowaøa sieÎ w konkretnym czøowieku ± w Jezusie z Nazaretu sam BoÂg staø sieÎ czøowiekiem (wcieliø sieÎ w czøowieka).
Skoro BoÂg staø sieÎ czøowiekiem, to i czøowiek przyjaÎø przez to postacÂ samego
Boga. Rahner wyrazÇa to nasteÎpujaÎco: najwyzÇszym speønieniem (dopeønieniem)
istoty czøowieka jest oddanie sieÎ, darowanie drugiemu12. Co dla dzisiejszego
czøowieka oznacza to speønienie, owo ¹zrealizowanieº, ktoÂre najpeøniej ukazaøo
historyczne Wydarzenie Jezusa Chrystusa? Jest to w istocie pytanie o taki
sposoÂb przepowiadania dzisÂ Inkarnacji, aby byøa ona wiarygodna dla czøowieka
przyjmujaÎcego ewolucyjny obraz sÂwiata13.
Problem lezÇy w tym, zÇe dla dzisiejszego czøowieka Wydarzenie Wcielenia
nie budzi zaufania, gdyzÇ dokonaøo sieÎ jeden jedyny raz i nie zaowocowaøo
stworzeniem jakiejsÂ ¹boskiej ludzkosÂciº (keine Gott-Menschheit), przez co
nie miesÂci sieÎ w ramach mysÂlenia ewolucyjnego. Inaczej moÂwiaÎc, czøowiek dzisÂ
pyta, dlaczego unia hipostatyczna wydarzyøa sieÎ tylko jeden raz. Problemem
jest wieÎc owo ephapax (raz na zawsze): dlaczego to Wydarzenie ma znaczenie
¹raz na zawszeº, czyli jest wieczne? To ¹stareº pytanie G.E. Lessinga
(+1781)14, na ktoÂre Rahner odpowiada prosto: BoÂg dziaøa w historii w sposoÂb
wolny. WøasÂnie takie wolne akty majaÎ sens w samych sobie. Rahner szuka
jednak uzasadnienia filozoficznego, i takie formuøuje: ¹wøasÂnie tam, gdzie
BoÂg dziaøa w sposoÂb wolny, jest On najbardziej poznawalnyº. WolnosÂcÂ rodzi
tu poznawalnosÂcÂ, wolnosÂcÂ daje sieÎ poznacÂ15.
12

Zur Theologie der Menschwerdung, w: Schriften IV, s. 142: ¹dass der Mensch ± ist, indem er
sich weggibtº.
13
Probleme der Christologie von heute, w: Schriften I, s. 218.
14
Por. tenzÇe, Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen, MuÈnchen 1983. W pytaniu tym chodzi
o przepasÂcÂ mieÎdzy przeszøosÂciaÎ a terazÂniejszosÂciaÎ. OdpowiedzÂ Rahnera sugeruje, zÇe Jezus Chrystus
¹uobiektywniaº historieÎ, staÎd nie staje sieÎ ona sprzeczna. Por. K. GoÂzÂdzÂ, Jesus Christus als Sinn der
Geschichte bei Wolfhart Pannenberg, Regensburg 1988, s. 248.
15
WidacÂ to w caøym dziele HoÈrer des Wortes jako jego pryncypium: ¹wolnosÂcÂ ± poznawalnosÂcÂº.
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By odpowiedziecÂ na pytanie o wieczne znaczenie jednego wydarzenia w ciaÎgu caøej historii (Wcielenie), Rahner szuka zwiaÎzku mieÎdzy uniaÎ hipostatycznaÎ
w Chrystusie a øaskaÎ czy zÇyciem wiecznym w kazÇdym czøowieku. Zdaniem
Rahnera by prawdeÎ o ¹jednymº Chrystusie przedstawicÂ sÂwiatu jak najbardziej
sensownie, trzeba Go ukazacÂ od strony Jego czøowieczenÂstwa16. NalezÇy wieÎc
wykazacÂ, zÇe raz dokonane Wcielenie jest Wydarzeniem decydujaÎcym dla caøej
historii, a wieÎc nie tylko dla jej wybranego momentu, lecz dla caøej przeszøosÂci,
terazÂniejszosÂci i przyszøosÂci. Wtedy rzeczywisÂcie caøa historia, a wieÎc caøa ludzkosÂcÂ, osiaÎga w tym Wydarzeniu swoÂj ¹rozwoÂjº. NajwyzÇszy punkt tego ¹rozwojuº wyznacza Chrystus. W Nim dokonaø sieÎ ¹rozwoÂjº caøego sÂwiata17 ± ¹dzieÎkiº
Jego czøowieczenÂstwu, ktoÂre mozÇna rozumiecÂ jako drogeÎ przejsÂcia sÂwiata w tajemniceÎ Boga. StaÎd mozÇna okresÂlicÂ czøowieka jako ¹samoprzejsÂcieº kosmosu
w tajemniceÎ Boga (oto rozwoÂj sÂwiata, historii, a nade wszystko czøowieka)!
PowyzÇszaÎ problematykeÎ przedstawiø Rahner w artykule Chrystologia
w ewolucyjnym sÂwiatopoglaÎdzie18. Artykuø koncentruje sieÎ na zasadniczym
pytaniu: dlaczego Wcielenie musi bycÂ celem caøej ludzkosÂci i jej historii? Cel
ten jest dla ludzkosÂci ¹przyszøyº, chocÂ wyraziø sieÎ w tym ¹jednymº Wydarzeniu
Chrystusa. Wybrzmiewa tu pewien paradoks ± cosÂ przeszøego, jednorazowego
staje sieÎ przyszøosÂciaÎ dla wszystkich. Ale paradoksalnosÂcÂ zniknie, gdy rozroÂzÇni
sieÎ mieÎdzy celem i osiaÎgnieÎciem tego celu a ideaÎ i jej urzeczywistnieniem.
Jeszcze dobitniej mozÇna to wyrazicÂ, rozroÂzÇniajaÎc mieÎdzy ideaÎ a historycznaÎ
konkretyzacjaÎ tej idei, czyli jej wcieleniem w rzeczywistosÂcÂ. ¹Ideaº jest tu rozumiana jako ¹idea mozÇliwej inkarnacji Bogaº19, tj. ¹idea Boga-Czøowiekaº.
Otrzymujemy tym sposobem transcendentalny schemat: absolutnaÎ ¹ideeÎ
Chrystusaº (On, Jezus Chrystus) oraz jej realne spotkanie przez czøowieka.
A zatem kazÇdy czøowiek niesie w sobie ¹ideeÎ Chrystusaº, ktoÂra stanowi ¹egzystencjaø bytu ludzkiegoº. Czøowiek jest jednoczesÂnie konkretnym ¹momentemº historii (konkretnym bytem w historii) i ± postrzegany w historycznej
perspektywie ± rezultatem wewneÎtrznej dynamiki dziejaÎcego sieÎ kosmosu (rozwoju kosmosu). Ta ewolucyjna dynamika stawania sieÎ obejmuje, jako gøoÂwne
stopnie rozwoju, daÎzÇenie od materii do zÇycia oraz przez sÂwiadomosÂcÂ do ducha20.
Nie oznacza to, zÇe Rahner chce objasÂnicÂ cosÂ wyzÇszego przez cosÂ nizÇszego,
jak ma to miejsce w sÂwiecie ewolucji rzeczy. Stara sieÎ raczej wykazacÂ, zÇe samotranscendencja czøowieka mozÇliwa jest wyøaÎcznie w mocy absolutnej ¹peøni
bytuº (SeinfuÈlle). Z jednej strony ta ¹peønia bytuº jest tak blisko i tkwi gøeÎboko
16

s. 219.

17
18
19
20

CzøowieczenÂstwo nalezÇy do sÂwiata. Por. Probleme der Christologie von heute, w: Schriften I,
Probleme der Christologie von heute, w: Schriften I, s. 219-220.
Die Christologie innerhalb einer evolutiven Weltanschauung, w: Schriften V, s. 183-221.
TamzÇe, s. 216.
TamzÇe, s. 191 nn.
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wewnaÎtrz tak samej istoty czøowieka, zÇe uzÇycza mu swego bytu i wprawia go
w ruch ku tej peøni, ktoÂraÎ jest sam BoÂg; z drugiej strony czøowiek jako samotranscendencja pozostaje roÂzÇny od tej ¹peøniº, czyli Boga. WidacÂ, zÇe mamy tu
do czynienia z trwaøym ¹unoszeniemº wszelkiej rzeczywistosÂci stworzonej
(w bycie, w dziaøaniu, w stawaniu sieÎ i w samoprzekraczaniu). Rahner okresÂla
to jako wspoÂødziaøanie Boga StwoÂrcy ze stworzeniem. BoÂg jest PodstawaÎ i Celem caøego procesu stawania sieÎ.
BoÂg jest tajemniczym ¹Poruszycielemº, a przy tym nie narusza On prawdziwej samodzielnosÂci stworzenia. Wprost przeciwnie, ta poruszajaÎca bliskosÂcÂ
StwoÂrcy zwieÎksza jeszcze samodzielnosÂcÂ stwoÂrczaÎ rzeczywistosÂci (tj. czøowieka). Przez teÎ bliskosÂcÂ Boga czøowiek staje sieÎ kimsÂ wieÎcej i ¹bardziejº nizÇ byø
dotaÎd ± po prostu ¹przechodzi on samego siebieº (SelbstuÈberstieg). A zatem,
skoro czøowiek jest samostranscedencjaÎ zÇywej materii, to woÂwczas obie historie
± natury i ducha ± tworzaÎ wewneÎtrzna jednosÂcÂ21. A to oznacza, zÇe historia
natury (ewolucja) ma swojaÎ kontynuacjeÎ w historii ducha. Nie wystarczy wieÎc
zapytacÂ, czy samotranscendencja ewolucji dotyczy tezÇ czøowieka, ale trzeba
postawicÂ kolejne pytanie ± czy nie wychodzi ona ponad czøowieka?
By sprostacÂ postawionym kwestiom, trzeba najpierw dokonacÂ pewnych
dystynkcji. W filozofii moÂwi sieÎ o stanowczym rozroÂzÇnieniu mieÎdzy logicznym
a biologicznym zakresem, wynikajaÎcym z bytowej roÂzÇnicy mieÎdzy anima spiritualis (czøowiek) a animal (sÂwiat zwierzaÎt). Czøowiek stanowi niejako proÂg
dziaøanÂ praw ewolucji. Gdy jednak w greÎ wchodzi duch (Geist) i wolnosÂcÂ,
tam rozpoczyna sieÎ historia w sÂcisøym sensie. I ten fenomen ducha i wolnosÂci
stanowi dodatkowe wzmocnienie rozroÂzÇnienia bytowego czøowieka i zwierzaÎt.
Mamy wtedy kroÂlestwo historii (Reich der Geschichte) i zakres ewolucji (Bereich der Evolution). Przy czym teologicznie ujmujaÎc, nie chodzi tu o zÇadne
fatum, ktoÂre ciaÎzÇyøoby nad historiaÎ ewolucji czy historiaÎ sÂwiata w takim sensie,
zÇe øaska i odkupienie byøyby owym ¹narzuceniem z goÂryº innego porzaÎdku
rzeczy.
Trzeba wroÂcicÂ tu do rozumienia historii przez Rahnera: historia jest rozwojem, procesem stawania sieÎ. OczywisÂcie nie w znaczeniu rozwoju gatunku,
przechodzenia stworzenÂ w wyzÇszaÎ formeÎ istnienia etc. Chodzi o rozwoÂj w kierunku sensu i ostatecznego celu dziejoÂw. Wydarzenie Chrystusa jest historycznaÎ peøniaÎ sensu na linii rozwoju caøej historii. A wieÎc z caøego procesu rozwoju
historii wyøania sieÎ, niejako wynika oÂw szczyt, ktoÂrym jest Wydarzenie Chrystusa. NowosÂcÂ tego procesu polega na tym, zÇe dotyczy on dziejoÂw ludzkosÂci, ale
w sensie teologicznym. Nie chodzi wieÎc tu o ¹wyzÇszyº rozwoÂj w znaczeniu
jakiegosÂ zakresu ponadracjonalnego czy nadnaturalnego (jakoby czøowiek
przechodziø w BoÂstwo, stawaøby sieÎ Bogiem), lecz o rozwoÂj, ktoÂrego szczyt
21

TamzÇe, s. 194.
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ukazaø sieÎ juzÇ w tym Jednym Czøowieku, Jezusie Chrystusie. On objawiø peønieÎ
czøowieczenÂstwa, ktoÂra wyznacza linieÎ rozwoju wszystkich ludzi.
Inaczej moÂwiaÎc, rozwoÂj historii nie prowadzi do stworzenia ¹superczøowiekaº, lecz osiaÎga swoÂj szczyt w tym Jednym Czøowieku, Jezusie Chrystusie,
w ktoÂrym dokonaøo sieÎ zjednoczenie BoÂstwa z czøowieczenÂstwem. Rahner
søusznie zauwazÇa, zÇe samotranscedencja czøowieka ku Bogu dokonuje sieÎ w øasce i wolnosÂci (Boga). BoÂg jest tu absolutnaÎ podstawaÎ caøej rzeczywistosÂci stwoÂrczej (kosmosu). On sam sieÎ udziela i daje siebie sÂwiatu w bezposÂrednim ¹byciu
wewnaÎtrzº (Innewerdung) jako absolutna podstawa tego sÂwiata. Samoudzielanie sieÎ Boga, czyli Jego przyblizÇanie sieÎ do czøowieka: nie jest zwykøym, indywidualnym wydarzeniem (zÇe BoÂg przychodziøby do kazÇdego z osobna), lecz jest
wydarzeniem kosmicznym22. Jest to jednoczesÂnie ¹momentº, a zarazem i ¹faza
ostatecznaº caøej historii kosmicznej23. Tak ¹koniec staje sieÎ absolutnym poczaÎtkiemº (Das Ende ist der absolute Anfang)24.
Tak wieÎc wznoszenie sieÎ czøowieka ku Bogu jest tylko momentem caøej
dynamiki rozwoju czøowieka jako istoty transcendentnej. Ruch caøego kosmosu
nie jest niesiony przez czøowieka, lecz przez Boga jako PodstaweÎ kosmosu.
Ruch ten zblizÇa stworzenie do Bogu, ale dokonuje sieÎ nie ze strony stworzenia
(kosmosu, czøowieka), lecz ze strony Boga samego25. Oznacza to, zÇe celem
sÂwiata (kosmosu) jest wøasÂnie samoudzielanie sieÎ Boga sÂwiatu (das Ziel der
Welt ist die Selbstmitteilung Gottes an sie)!

3. SAMOUDZIELANIE SIEÎ BOGA W CHRYSTUSIE

Rahner identyfikuje samoudzielanie sieÎ Boga z èaskaÎ NiestworzonaÎ, czyli
ostatecznie z samym Bogiem, ktoÂry chce zbawicÂ stworzenia. To pragnienie
beÎdaÎce zbawczaÎ wolaÎ Boga jest zÂroÂdøem udzielania sieÎ Boga stworzeniu. Udzielanie to jest zatem propozycjaÎ zbawienia26. Dla wyrazÇenia tej prawdy Rahner
22

TamzÇe, s. 187.
TamzÇe, s. 199.
24
Cz.S. Bartnik, Chrystologia kosmologiczna, w: Chrystus i Jego KosÂcioÂø, red. M.J. Uglorz,
Bielsko-Biaøa 2000, s. 227, 232.
25
Jest to dokøadne utwierdzenie tezy P. Teilharda de Chardin. Por. Cz.S. Bartnik, Teilhardowska wizja dziejoÂw, Lublin 1975.
26
Rahner przyczyniø sieÎ bardzo do odnowienia teologii katolickiej gøoÂwnie przez tworzenie
nowych pojeÎcÂ teologicznych, co znalazøo wyraz w licznie wydawanych leksykonach, podreÎcznikach
i seriach: od 1957 wychodzi 2 wyd. Lexikon fuÈr Theologie und Kirche; od 1958 seria Questiones
disputatae; 1964-72 ± Handbuch der Pastoraltheologie; 1967-69 ± 4-tomowy Theologisches Lexikon
fuÈr die Praxis: Sacramentum mundi; 1972-73 ± Herder Theologisches Taschenlexikon; od 1961
Kleine Theologische WoÈrterbuch (z H. Vorgrimlerem).
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proponuje nowe pojeÎcie: Selbstmitteilung Gottes27 (samoudzielanie sieÎ Boga),
wyprowadzajaÎc je z idei uszczeÎsÂliwiajaÎcego widzenia Boga (visio beatifica)28.
SieÎgnaÎø on do tomistycznej metafizyki poznania, wedøug ktoÂrej poznanie czøowieka jako ducha (Mensch als Geist) rozpoczyna sieÎ w sÂwiecie (Geist in Welt)
od poznania sensu: poznany obiekt (przedmiot) jest obecny dla poznajaÎcego
(czøowieka) dzieÎki posÂredniczeniu odbicia tego obiektu, ktoÂre pochodzi z dosÂwiadczenia sensu (species impressa); poznaje danaÎ rzecz przez poznanie jej
sensu; sens danej rzeczy pozwala mi poznacÂ jaÎ samaÎ.
OczywisÂcie takie posÂredniczenie dotyczy tylko stworzenia, a wieÎc przedmiotoÂw znajdujaÎcych sieÎ w sÂwiecie czøowieka. Nie mozÇna zatem poznacÂ bezposÂrednio Boga w ten sam sposoÂb, w jaki poznaje sieÎ przedmioty. Rahner
tøumaczy pojeÎcie Selbstmitteilung jakby w trzech krokach.
Zaczyna od prostej konstatacji, zÇe skoro Boga nie mozÇna poznacÂ w taki sam
sposoÂb, jak przedmioty ze sÂwiata stworzonego, to musi wynikacÂ staÎd jakasÂ
konkretna konsekwencja: sam BoÂg musi stacÂ sieÎ okresÂleniem (forma, species),
zÇeby w ten sposoÂb stworzycÂ mozÇliwosÂcÂ Jego poznania przez czøowieka. BoÂg
zatem jest nie tylko bezposÂrednim przedmiotem poznania, lecz jest takzÇe bezposÂredniaÎ podstawaÎ tegozÇ poznania. Czyli BoÂg udziela sieÎ czøowiekowi i daje
mu sieÎ poznacÂ, dajaÎc siebie samego; Ten, ktoÂry daje, i dar saÎ jednym i tym
samym.
W drugim kroku Rahner wyjasÂnia, zÇe samoudzielanie sieÎ Boga zakøada
mieÎdzy Bogiem a roÂzÇnym od Niego stworzeniem dwojakaÎ zalezÇnosÂcÂ: sprawczaÎ
i ontycznaÎ. BoÂg jest przyczynaÎ sprawczaÎ zaistnienia stworzenia (Wirkursachlichkeit); BoÂg jest tezÇ realnym przeznaczeniem stworzenia jako Niestworzona
RzeczywistosÂcÂ. Znaczy to, zÇe BoÂg przez samoudzielanie sieÎ czøowiekowi okazuje sieÎ ontycznie od niego roÂzÇny, gdyzÇ jest niestworzony i jako taki jest realnym przeznaczeniem czøowieka.
Rahner wnika tu w tomistycznaÎ metafizykeÎ poznania z dwoÂch powodoÂw.
Najpierw taktycznie ± zÇeby teologieÎ uprawiacÂ jako konsekwentny rozwoÂj Tradycji. NasteÎpnie ze wzgleÎdu na tresÂcÂ ± samoudzielanie sieÎ Boga nie jest pierwszorzeÎdnie objawieniem jako Søowo, lecz jako byt, czyli jest objawieniem zÇycia
samego Boga czøowiekowi, ktoÂry w ten sposoÂb zostaje obdarowany øaskaÎ (Begnadeter). Oznacza to, zÇe samoobjawienie sieÎ Boga nalezÇy najpierw do zakresu
bytu, a dopiero wtoÂrnie do zakresu poznania. StaÎd samoudzielanie sieÎ jest
pojeÎciem realnoontycznym (byt), ktoÂre zawiera w sobie sens gnozeologiczny,
tj. poznanie.
DzieÎki Rahnerowi (a takzÇe Ratzingerowi) rozumienie pojeÎcia objawienia
w duchu Vaticanum I jako ¹posÂredniczenie prawdyº (Mitteilung von Wahrhei27
Pierwszym artykuøem na ten temat jest Selbstmitteilung Gottes w ¹Sacramentum mundiº
IV, s. 521-526.
28
Por. Podstawowy wykøad wiary: wprowadzenie do pojeÎcia chrzesÂcijanÂstwa, tøum. T. Mieszkowski, Warszawa 1987, s. 102.
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ten) zyskaøo na Vaticanum II swoÂj nowy sens jako ¹samoobjawienieº. W Konstytucji Dogmatycznej o Objawieniu Dei Verbum czytamy: ¹Spodobaøo sieÎ Bogu w swej dobroci i maÎdrosÂci objawicÂ siebie samego i ujawnicÂ tajemniceÎ swej
woli. W tym objawieniu BoÂg niewidzialny zwraca sieÎ w nadmiarze swej miøosÂci
do ludzi jak do przyjacioÂø i obcuje z nimi, aby ich zaprosicÂ do wspoÂlnoty z sobaÎ
i przyjaÎcÂ ich do niej. To wydarzenie objawienia urzeczywistnia sieÎ przez czyny
i søowa, ktoÂre saÎ wewneÎtrznie ze sobaÎ powiaÎzaneº (nr 2).
W trzecim kroku Rahner idzie jeszcze dalej. W nawiaÎzaniu do pojeÎcia
samoobjawienia sieÎ Boga stwarza pojeÎcie ¹historii objawieniaº, oznaczajaÎce,
zÇe BoÂg mozÇe miecÂ wøasnaÎ, rzeczywistaÎ historieÎ, ktoÂra nie jest Jemu odlegøa ani
obca. W sposoÂb szczegoÂlny potwierdza teÎ tezeÎ wcielenie BozÇego Logosu. Rodzi
sieÎ jednak pytanie o zgodnosÂcÂ tej koncepcji z dogmatem o niezmiennosÂci Boga.
Wedøug Rahnera, nalezÇy rozumiecÂ samoudzielania sieÎ Boga w pewnej dialektyce: BoÂg, ktoÂry sam w sobie jest niezmienny, mozÇe jednak uczestniczycÂ
w zmiennosÂci stworzenia, np. Søowo BozÇe samo staje sieÎ w czasie czøowiekiem.
PrzyjeÎty w trzecim kroku zakres pojeÎcia ¹samoudzielania sieÎº ma znaczenie
kluczowe dla teologii, mianowicie przez to, zÇe pozwala artykuøowacÂ (ujmowacÂ
w søowa) wielosÂcÂ obrazowych wypowiedzi o objawieniu Boga wobec sÂwiata
w konkretny, teologiczny sposoÂb, tzn. objawienie sieÎ Boga w sÂwiecie ujmuje
sieÎ w jedno pojeÎcie ¹samoudzielania sieÎ Bogaº.
OczywisÂcie samoudzielania sieÎ Boga29 nie nalezÇy rozumiecÂ jako zwykøego
pryncypium poznania Boga przez stworzenie, lecz jako dynamiczne pryncypium wøasÂciwej postawy nadziei sÂwiata (indywidualnej i spoøecznej, czyli uniwersalnej) oraz jako realizacjeÎ miøosÂci BozÇej do sÂwiata, a przez to jako pryncypium miøosÂci sÂwiata.
StaÎd samoudzielanie sieÎ Boga jest zÂroÂdøem istnienia sÂwiata, podstawaÎ jego
historii, jej celem i tresÂciaÎ jej ostatecznego speønienia30. A oznacza to, zÇe BoÂg
daje sieÎ poznacÂ jako MiøosÂcÂ (1J 4,8).
MozÇna wieÎc powiedziecÂ, zÇe samoudzielanie sieÎ Boga w Chrystusie jawi sieÎ
jako tajemniczy cel tego sÂwiata, jako zasadnicza ¹ideaº w planie Boga wzgleÎdem sÂwiata (samoudzielenie sieÎ Boga sÂwiatu nalezÇaøo do odwiecznego planu
Boga). Chrystus jest wtedy uprzedzajaÎcaÎ entelechiaÎ caøego rozwoju sÂwiata31,
czyli jest celem samym w sobie (gr. entelechia). Chrystus jest wieÎc w sposoÂb
konieczny obecny w zÇyciu kazÇdego czøowieka jako jego ¹decydujaÎcy egzystencjaøº i jako jego absolutna ¹ideaº. Samoudzielanie sieÎ Boga sÂwiatu jest kluczo29
¹Samoudzielenie sieÎ Boga znaczy wieÎc, zÇe tym, co udzielone, jest rzeczywisÂcie BoÂg w jego
wøasnym bycie i tym samym, zÇe owo udzielenie sieÎ polega na poznaniu i posiadaniu Boga w bezposÂrednim widzeniu i w miøosÂciº (Podstawowy wykøad wiary, s. 102). Samoudzielanie sieÎ nalezÇy
wieÎc rozumiecÂ w sensie sÂcisÂle ontologicznym.
30
K. Rahner, H. Vorgrimler, Maøy søownik teologiczny, tøum. T. Mieszkowski, P. Pachciarek,
Warszawa 1987, s. 411.
31
Probleme der Christologie von heute, w: Schriften I, s. 188.
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wym elementem relacji sÂwiata do Boga. Wznoszenie sieÎ sÂwiata ku Bogu dokonuje sieÎ bowiem jedynie na mocy samoudzielania sieÎ Boga. Byty przygodne,
czyli czøowiek i sÂwiat, wznoszaÎ sieÎ do Boga o tyle, o ile dzieje sieÎ to w mocy
absolutnej peøni bytu jakaÎ jest BoÂg. To wøasÂnie ta Peønia wznosi byt ku sobie;
BoÂg pociaÎga czøowieka ku sobie, a mimo to historia i sÂwiata, i ducha przybiera
ksztaøt samotranscendencji w zÇycie Boga32.
To wznoszenie przez Boga historii ku Niemu samemu jest widziane nie tylko
jako bliskosÂcÂ StwoÂrcy wzgleÎdem stworzenia, lecz jest rzeczywistym samoudzielaniem sieÎ Boga temu stworzeniu. W ten sposoÂb realizuje sieÎ wewneÎtrzny cel
rozwoju sÂwiata (czyli staje sieÎ on terazÂniejszosÂciaÎ). DzieÎki temu dokonuje sieÎ
nowa samotranscendencja stworzenia (czøowieka), ktoÂra jest jednoczesÂnie ¹zstaÎpieniemº Boga jako Logosu. Co sieÎ wieÎc ukazuje w tej relacji samotranscendencji
czøowieka i zstaÎpienia Boga (Deszendenz) jako Logosu? Wedøug Rahnera odsøania sieÎ tu kategorialna, historyczna postacÂ Jezusa, w ktoÂrej coraz bardziej
dochodzi do gøosu dane w niej od poczaÎtku samoudzielanie sieÎ Boga, stanowiaÎce
podstaweÎ czøowieka33. Historyczna osoba Jezusa ukazuje transcendentalne samoudzielanie sieÎ Boga, a wieÎc objawia absolutnaÎ tajemniceÎ Boga, czyli Logos. To
On (Logos) byø od poczaÎtku nosÂnikiem caøego ruchu historii. Jezus objawia tezÇ
tajemniceÎ czøowieka, czyli przedstawia czøowieka takiego, jaki powinien bycÂ.
OczywisÂcie nie chodzi tu o zÇaden nowy ¹gatunek czøowiekaº, lecz o jednostkeÎ
sensie kategorialnym. DoskonaøosÂciaÎ czøowieka jest bycie obrazem BozÇym (eikon Theou). A wieÎc w Logosie ukazuje sieÎ pojedynczy czøowiek, i przez to ukazany jest tezÇ absolutny charakter czøowieka jako jednostki w jej wolnosÂci przed
Bogiem. Speønia sieÎ on bowiem nie jako gatunek, lecz jako jednostka, w bliskosÂci
wzgleÎdem Boga i w byciu przez Boga przyjeÎtym.
Rozumowanie jest wieÎc jasne: sens sÂwiata odsøania sieÎ nie w odniesieniu do
caøej ludzkosÂci (nie w kolektywie), lecz przede wszystkim w jednostce, w jej
relacji do Boga. Dopiero wtedy mozÇna pojaÎcÂ zbawcze znaczenie tego ¹jednegoº
wydarzenia, ktoÂre charakteryzuje historyczna jednorazowosÂcÂ (Wydarzenie Jezusa Chrystusa). Inaczej moÂwiaÎc, czøowiek nosi w sobie ¹ideeÎ Chrystusaº, staÎd
jest tezÇ ukierunkowany na swoje absolutne speønienie. JednoczesÂnie w czøowieku
historycznie objawiø sieÎ Chrystus, wskazujaÎc na tajemniceÎ Boga i czøowieka.
Mamy wieÎc dwa roÂzÇne sposoby poznania w czøowieku: przez samaÎ ¹ideeÎº
Boga-Czøowieka (w kazÇdym czøowieku) i przez osobeÎ historycznego Jezusa
jako tego jedynego, konkretnego, rzeczywistego Boga-Czøowieka w tym jedynym Czøowieku Jezusie34. Faktem jest, zÇe absolutne samowychodzenie czøowieka ku Bogu ± jak to zostaøo juzÇ powiedziane ± dokonaøo sieÎ w tym jedynym
Czøowieku (Jezusie) i w Nim tezÇ zostaøa otwarta droga do Boga dla wszystkich
32
33
34

Die Christologie innerhalb einer evolutiven Weltanschauung, s. 207.
Die Forderung nach einer ¹Kurzformelº des christlichen Glaubens, w: Schriften VIII, s. 160.
¹Ich glaube an Jesus Christusº, w: Schriften VIII, s. 217.
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ludzi. Rodzi sieÎ oczywisÂcie pytanie o mozÇliwosÂcÂ pogodzenia jednorazowosÂci
Wydarzenia Chrystusa z nadanym mu powszechnym sensem (jak ten Jeden
mozÇe bycÂ sensem wszystkich?). OdpowiedzÂ na to pytanie jest tylko jedna: unia
hipostatyczna mozÇe bycÂ rozumiana jako jedyny przypadek najwyzÇszej samotranscendencji czøowieka. To w Jezusie Chrystusie dokonaøa sieÎ powszechna
samotranscendencja czøowieka przez descendencjeÎ Boga35. W Wydarzeniu
Chrystusa BoÂg przyjaÎø teÎ samotranscendencjeÎ czøowieka, czyli ¹zszedøº do czøowieka. StaÎd jest to jedyne wydarzenie w swoim rodzaju, bo samotranscendencja czøowieka zostaøa urzeczywistniona przez descendencjeÎ Boga. Rahner nazywa to wøasÂnie ¹tezaÎº: czøowiek mozÇe wznosicÂ sieÎ do Boga dzieÎki descendencji
Boga. TezeÎ teÎ opiera m.in. na twierdzeniach teologii tradycyjnej, wedøug ktoÂrych ludzka natura w unii hipostatycznej sprawiøa wøasÂnie tylko to, co teologia
okresÂla jako ¹oglaÎdanie Bogaº36.
Jednak Rahner uzasadnia swojaÎ ¹tezeÎº inaczej, a mianowicie przez rozwoÂj
transcendentalny osoby ludzkiej i jej indywidualnosÂcÂ. Jak to sieÎ dokonuje?
Dzieje ludzkosÂci pojmujemy jako wznoszenie sieÎ do Boga. SaÎ to zatem dzieje
zbawienia. Wznoszenie ludzkosÂci ku Bogu nie dokonuje sieÎ na sposoÂb ¹wznoszenia sieÎº bytoÂw w rzeczywistosÂci bezosobowej (sÂwiat materialny), jako wysÂcig
lub wchodzenie na wyzÇsze formy istnienia. PodstawaÎ rozwoju osoby jest fakt,
zÇe kazÇdy pojedynczy czøowiek, dzieÎki swej duchowej transcendencji, istnieje
w jakosÂciowo jedynej w swoim rodzaju relacji do Boga, i na odwroÂt: BoÂg ma
relacjeÎ do kazÇdego czøowieka. Transcendencja czøowieka ku Bogu jest konstruowana przez Bei-sich-sein (bycie u siebie) i wolnosÂcÂ. Samotranscedencja czøowieka dokonuje sieÎ wieÎc przez duchowaÎ afirmacjeÎ i przez czyn wolnosÂci.
Wszystko to jednak dzieje sieÎ w øasce Boga. Samotranscendencja jest ostatnim
aktem, przez ktoÂry czøowiek mozÇe jako indywidualna osoba speønicÂ sieÎ. Dlatego ten akt samotranscendencji czøowieka ku Bogu jest ostatecznie aktem wolnej afirmacji i przyjeÎcia Boga, ktoÂry chce sieÎ darowacÂ czøowiekowi.
Samotranscendencja czøowieka nie jest wieÎc ¹dzikimº skokiem ku wyzÇszej
formie bytowania (jak w biologii), lecz spoczywa na descendencji Boga i na
bliskosÂci Boga. Jest to propozycja ± skierowana do wolnego czøowieka ± ze
strony przeboÂstwiajaÎcej MiøosÂci. BozÇa propozycja (Selbstangebot Gottes), ktoÂra
realizuje sieÎ historycznie jest jednoczesÂnie historycznym wezwanie czøowieka.
Czøowiek jest wieÎc wezwany do tego, co dokonaøo sieÎ historycznie w Jezusie:
jego speønienie lezÇy w jednosÂci z Bogiem. Unia hipostatyczna jest wieÎc przeznaczeniem czøowieka, ale w tym sensie, zÇe czøowiek znajduje w niej obraz
zjednoczenia z Bogiem. Ten bowiem nie moÂgø sieÎ bardziej historycznie objawicÂ
i udzielicÂ czøowiekowi, jak wøasÂnie w unii z czøowiekiem w Bogu-Czøowieku.
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Inaczej moÂwiaÎc, BoÂg, by sieÎ objawicÂ historycznie, musiaø sieÎ objawicÂ jako czøowiek (wøasÂnie przez Wcielenie).
Propozycja Boga, ktoÂra wyrazÇa sieÎ jako wolne samopostanowienie czøowieka do jego transcendencji, ukazaøa sieÎ w sposoÂb ostateczny i wiarygodny w tym
Jedynym Czøowieku, Jezusie. Dokonaøo sieÎ to w peønej wolnosÂci. Søowo ¹wolnosÂcÂº jest tu kluczowe, gdyzÇ w wolnosÂci czøowiek mozÇe nawet i odrzucicÂ teÎ
propozycjeÎ Boga. OczywisÂcie wtedy nalezÇy rozpatrywacÂ to w kategorii winy
i grzechu. Zatem, propozycja Boga mozÇe bycÂ zrozumiana jako wydarzenie absolutne i jednoczesÂnie historyczne, gdy czøowiek w sposoÂb wolny odda sieÎ Bogu.
I gdy ten czyn oddania oznacza oddanie totalne caøej swojej egzystencji. Tego
dokonaø wøasÂnie Jezus Chrystus. W tym po czeÎsÂci spekulatywnym rozumowaniu
Rahner nawiaÎzuje do wczesÂniejszej perspektywy, ktoÂraÎ wyraziø w dziele HoÈrer
des Wortes: Wort to historycznie ujmowane ¹søowoº, ktoÂre opiera sieÎ na ¹søuchaniuº tego søowa. Teraz Rahner idzie dalej i ukazuje ¹søowoº jako ¹ideeÎ
Chrystusaº, ktoÂra w czøowieku wyrazÇa sieÎ jako ¹osobowy duchº37 ± wøasÂnie
w jego ¹byciu u siebieº (Bei-sich-sein) i w jego wolnosÂci. Absolutne oddanie
sieÎ czøowieka Bogu, ktoÂre miaøo miejsce historycznie w Jezusie Chrystusie, we
Wcieleniu, wskazuje na absolutny, niepowtarzalny charakter tego wydarzenia. Podobnie absolutne jest samounizÇenie sieÎ Boga. Tak wieÎc osoba Jezusa
Chrystusa jest historycznaÎ, jedynaÎ w swoim rodzaju egzystencjaÎ ku Bogu (fuÈr
Gott) i jest nie tylko szansaÎ, propozycjaÎ zÇycia, sygnaøem czy nawet sÂwiadectwem,
lecz takzÇe, moÂwiaÎc biblijnie, jest ¹obietnicaÎ dla wszystkich ludziº38.
W Jezusie Chrystusie dokonaøo sieÎ samoudzielenie Boga wszystkim ludziom. To samoudzielenie jest wieÎc osiaÎgalne dla kazÇdego, bo dokonaøo sieÎ
historycznie39. W unii hipostatycznej dochodzi do gøosu (poza samoudzielaniem sieÎ Boga) i drugi komponent objawienia historycznego Boga. A mianowicie, kazÇdy czøowiek jako jednostka jest w swoim duchowym Bei-sich-sein
tylko wtedy sobaÎ, gdy jednoczesÂnie jest z ¹innymiº (ludzÂmi). Rahner moÂwi
wtedy o historyczno-interkomunikatywnym charakterze czøowieka i o propozycji zbawienia40.

ZAKONÂCZENIE

Konkretnie moÂwiaÎc, caøkowite oddanie sieÎ Jezusa Bogu staje sieÎ sÂwiadectwem dla wszystkich ludzi, zÇe w Chrystusie jest obecny BoÂg jako zbawienie dla
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wszystkich. Zbawienie to jest posÂredniczone historycznie. BoÂg objawiø sieÎ w Jezusie wøasÂnie jako BoÂg. Objawiø sieÎ po to, aby Jezus skierowaø sieÎ w søowie
i czynie (uczniowie, KosÂcioÂø) do wszystkich ludzi. Owocem tego jest Jego ¹bycie razemº (Mit-sein) z ludzÂmi. Jest to bycie Boga w Jezusie z nami. Jest to
jednoczesÂnie sÂwiadectwo Boga-Czøowieka, ktoÂre kieruje sieÎ do wolnego, historycznego samorozumienia sieÎ i samourzeczywisnienia sieÎ innych ludzi. Jezus
Chrystus jest wieÎc ZbawcaÎ wszystkich ludzi, bo w Nim, w Bogu-Czøowieku,
urzeczywistniø sieÎ czøowiek w jego absolutnym oddaniu sieÎ Bogu i w absolutnym
samudzieleniu sieÎ Boga. W Jezusie Chrystusie mozÇna wieÎc historycznie,
tj. realnie i konkretnie, poznacÂ i przyjaÎcÂ, zÇe jest On ZbawcaÎ, tj. speønieniem
kazÇdego czøowieka jako czøowieka (bo w Nim speøniø sieÎ czøowiek).
Tak Jezus Chrystus jest ¹obietnicaÎº i ¹absolutnaÎ przyszøosÂciaÎº, ¹HistoriaÎ
BozÇaÎº i normatywnym sÂwiadectwem oraz staøaÎ NormaÎ dla BozÇej Nowiny o zbawieniu. Historyczne Wydarzenie Wcielenia41 (gdzie ukazane jest samooddanie
sieÎ Jezusa i samoudzielenie sieÎ Boga) jest ujeÎciem konkretnej rzeczywistosÂci
tego Czøowieka (Jezusa) jako ¹ratujaÎcegoº, czyli zbawiajaÎcego. Jezus jest
ZbawcaÎ. WøasÂnie zawarte w tym Wydarzeniu zbawienie nadaje mu caøkiem
inny charakter nizÇ rozwazÇanie tego zagadnienia od strony apriorycznej. Zbawienie pozwala rozwazÇacÂ w nim ¹ideeÎ Boga-Czøowiekaº42. Søusznie zatem
uwazÇa Rahner, zÇe znaczenie czøowieczenÂstwa Jezusa polega na tym, izÇ BoÂg
zbawia przez Boga-Czøowieka, czyli BoÂg ¹zbawia w czøowiekuº, jak uczyøa
szkoøa rzymska. A nie jak chciaøa szkoøa antiochenÂska, nauczajaÎc, zÇe zbawienie
mozÇliwe jest tylko przez czøowieka albo szkoøa aleksandryjska, ktoÂra twierdziøa,
zÇe zbawia tylko sam BoÂg.

Zusammenfassung
Der Artikel behandelt eine aÈuûerst wichtige und zugleich schwierige Thematik
der Beglaubigung das Faktums der Inkarnation in der gegenwaÈrtigen Theologie und
È berlegung wird auf die praktische Seite des
Anthropologie. Die systematische U
christlichen Lebens uÈbertragen. Diese spezifische Eigenschaft der Theologie von
Karl Rahner dringt in die grundsaÈtzliche christliche Relation ein, die Relation zwischen der goÈttlichen und der irdischen Welt auf der Ebene der personalen Vereinigung der beiden Naturen in Jesus Christus. Das Ereignis der Inkarnation macht die
Rolle der Menschheit Christi im ErloÈsungswerk sichtbar. Es bringt die radikale
Selbsthingabe des Menschen an den sich selbstmitteilenden Gott zum Ausdruck.
Der heutige Mensch verwirklicht sich (erloÈst sich) dank seiner Transzendenz zu
41
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Gott, die in Jesus Christus den absoluten Ausmaû erreicht hat. Das Emporsteigen
des Menschen als transzendetalem Wesen zu Gott ist keine Autosoterie, sondern
vollzieht sich seitens Gottes, der sich dem Menschen mitteilt und auf diese Weise zu
seinem ErloÈser wird. Zurecht bemerkt also Rahner, dass die Relevanz der Menschheit Jesu darin besteht, dass Gott durch den Gott-Menschen erloÈst, d.h. ¹im Menschen erloÈstº, wie die RoÈmische Schule lehrte.

