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TEOLOGIA DOsÂWIADCZENIA CHRZESÂCIJANÂSKIEGO1

1. WIELOZNACZNOSÂCÂ POJEÎCIA DOSÂWIADCZENIA I NAUKI

Ograniczenie pojeÎcia dosÂwiadczenia jedynie do dosÂwiadczenia zmysøowego
(empiria) oraz pojeÎcia nauki jedynie do poznania wywodzaÎcego sieÎ z takiego
dosÂwiadczenia ± z zasady wykluczaøo naukowosÂcÂ wiedzy humanistycznej,
a w tym filozofii i teologii. W rzeczywistosÂci jednak ani pojeÎcie dosÂwiadczenia,
ani pojeÎcie nauki nie saÎ jednoznaczne2. Pod wpøywem m.in. mysÂli E. Husserla
kazÇda nauka o tyle uznawana jest jako prawomocna, o ile usprawiedliwia jaÎ
wøasÂciwe jej dosÂwiadczenie. To prawda, zÇe wyznawcy empiryzmu i scientyzmu
pojmujaÎ redukcjonistycznie zaroÂwno dosÂwiadczenie, jak naukeÎ, ale dzisÂ taki
poglaÎd jest juzÇ zdecydowanie kwestionowany. MozÇna zasadnie twierdzicÂ, zÇe
nasze czasy nadajaÎ pojeÎciom dosÂwiadczenia i nauki szeroki sens. Do przedstawicieli tej orientacji nalezÇy niewaÎtpliwie William A. Luijpen, ktoÂry m.in. stwierdza: ¹Dlatego kazÇdaÎ obecnosÂcÂ podmiotu wobec rzeczywistosÂci uznajemy,
w sposoÂb mozÇliwie najszerszy, za dosÂwiadczenie. Wprawdzie nie ustalilisÂmy
jeszcze, kiedy dosÂwiadczenie mozÇe bycÂ nazywane filozoficznym, ale mimo to
jest rzeczaÎ pewnaÎ, zÇe filozofia majaÎca jakaÎsÂ wartosÂcÂ musi bycÂ ekspresjaÎ rzeczywistosÂci. Wynika staÎd zatem, zÇe filozofia musi wychodzicÂ od okresÂlonego dosÂwiadczenia. JesÂli filozof miaøby rozpoczynacÂ od tez, nigdy nie wiedziaøby, co
powinien przyjaÎcÂ za prawdeÎº3. Zdaniem R. Ingardena, jednego z najwybitniejszych ucznioÂw E. Husserla, istotne novum tej szkoøy filozoficznej polegaøo na
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Obszerne moje studia zwiaÎzane z tym problemem: DosÂwiadczenie chrzesÂcijanÂskie i jego rola
w poznaniu Boga. Studium w sÂwietle fenomenologicznej metody Husserla, Lublin 1972; Teologia
jako refleksja nad dosÂwiadczeniem chrzesÂcijanÂskim, ¹Studia Theologica Varsaviensiaº 12(1974) nr
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Fenomenologia egzystencjalna, Warszawa 1972, s. 12-13; por. L. Koøakowski, Filozofia dosÂwiadczenia rozumiejaÎcego, w: Filozofia i socjologia XX w., Warszawa 1962, s. 103-125; Warszawa
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tym, zÇe prowadziøa ona do obcowania z przedmiotem badania, czyli do dosÂwiadczenia: ¹uczyø (Husserl) na zÇywo wspoÂømysÂlecÂ, wspoÂødociekacÂ, wspoÂøoglaÎdacÂ rzeczy, o ktoÂrych moÂwiøº4.
Postulat oparcia kazÇdej prawomocnej nauki na dosÂwiadczeniu E. Husserl
uznaø za søuszny, ale przeciwstawiø sieÎ pozytywistycznemu poglaÎdowi, ktoÂry
redukcjonistycznie pojmowaø zaroÂwno dosÂwiadczenie, jak naukeÎ. Oznaczaøo
to przezwycieÎzÇenie empiryzmu, ktoÂry za naukowe i prawomocne uwazÇaø tylko
to, co mozÇna byøo usprawiedliwicÂ empirycznie5. ZwalczajaÎc teÎ postacÂ aprioryzmu usiøujaÎcego sprowadzicÂ wszelkie poznanie do sÂwiata empirycznie dosÂwiadczanego, wysunaÎø sam postulat przyjeÎcia zasady godzaÎcej we wszelkie aprioryzmy: ¹Ale rozumiecÂ albo naukowo saÎdzicÂ o rzeczach, znaczy kierowacÂ sieÎ
samymi tymi rzeczami, od søoÂw i mniemanÂ cofacÂ sieÎ do samych rzeczy, wysøuchiwacÂ (befragen) je tak, jak sieÎ same prezentujaÎ (in ihrer Selbstgegebenheit),
i odsuwacÂ na bok wszystkie obce (samej) rzeczy saÎdy powzieÎte z goÂry (Vorurteile)º6. Rzetelna nauka i wøasÂciwa jej prawdziwa wolnosÂcÂ od przesaÎdoÂw domaga sieÎ wieÎc jako podstawy swej dowodliwosÂci saÎdoÂw wazÇnych bezposÂrednio,
czyli takich, ktoÂre czerpiaÎ swaÎ wazÇnosÂcÂ, swaÎ zasadnosÂcÂ i prawomocnosÂcÂ wprost
ze zÂroÂdøowo prezentujaÎcych sieÎ naocznosÂci przedmiotoÂw lub stanoÂw rzeczy.
Podstawowych zasÂ dziedzin przedmiotoÂw i stanoÂw rzeczy, oraz prezentujaÎcej
sieÎ ich naocznosÂci nie mozÇna apriorycznie narzucacÂ, lecz stwierdzacÂ. ¹BezposÂrednie widzenie (...), nie tylko zmysøowe, dosÂwiadczajaÎce widzenie, dosÂwiadczajaÎce widzenie w ogoÂle jako zÂroÂdøowo prezentujaÎca sieÎ sÂwiadomosÂcÂ, obojeÎtnie jakiego rodzaju jest ostatecznym zÂroÂdøem uprawnienia wszelkich rozumnych twierdzenÂº7. NalezÇy przy tym zauwazÇycÂ, zÇe widzenie-dosÂwiadczenie jako
kryterium prawomocnosÂci kazÇdej nauki jest przez E. Husserla rozumiane bardzo szeroko. Chodzi tu nie tylko o roÂzÇne rodzaje rzeczywistosÂci i roÂzÇne ich
zÂroÂdøowo prezentujaÎce sieÎ naocznosÂci, ale takzÇe o rzeczywistosÂci wspoÂøprezentowane i wspoÂødosÂwiadczane8.
JesÂli podstawowych dziedzin rzeczywistosÂci i odpowiadajaÎcych im naocznosÂci (wøasÂciwych im rodzajoÂw dosÂwiadczenia) nie mozÇna empirycznie narzucacÂ, lecz nalezÇy we wglaÎdzie ustalacÂ i dostosowywacÂ do nich naukowy sposoÂb
postrzegania, to proces ten dotyczy takzÇe teologii. Rodzi sieÎ zatem pytanie
o przedmiot jej zainteresowanÂ i wøasÂciwy temu przedmiotowi sposoÂb unaocznienia, a wieÎc o rodzaj dosÂwiadczenia, ktoÂre winno stacÂ sieÎ zÂroÂdøem naukowego
posteÎpowania teologa oraz kryterium prawomocnosÂci uprawianej przez niego
4
Filozofia E. Husserla. Zarys encyklopedyczny, w: Fenomenologia R. Ingardena, Warszawa
1972, s. 7-8.
5
Por. E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, Warszawa 1967,
s. 65-66,79.
6
TamzÇe, s. 64.
7
Por. tamzÇe, s. 66-67.
8
TamzÇe, s. 136-138.
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teologii. Husserl zdecydowanie utrzymuje, zÇe takzÇe w teologii nalezÇy moÂwicÂ
o ujawnieniach typu intuicyjnego, czyli swoistej naocznosÂci, do ktoÂrej winno
bycÂ odnoszone i dostosowane teoretyczne mysÂlenie9. To prawda, zÇe teologia
nie stanowiøa przedmiotu badanÂ E. Husserla, ale utrzymywaø on, zÇe jego postulat bazowania wszelkiej nauki na dosÂwiadczeniu mozÇe bycÂ twoÂrczaÎ inspiracjaÎ takzÇe dla uprawiania teologii w sensie naukowym: ¹Nasze bezposÂrednie
zamierzenia nie kierujaÎ sieÎ ku teologii, lecz ku fenomenologii, chociazÇ posÂrednio mozÇe ona miecÂ wielkie znaczenie dla teologiiº10.

2. MOZÇLIWOSÂCÂ DOSÂWIADCZENIA CHRZESÂCIJANÂSKIEGO

RzeczywistosÂcÂ objawienia i konfesyjny charakter jego interpretacji poddanej autorytetowi Nauczycielskiego UrzeÎdu KosÂcioøa zdajaÎ sieÎ wykluczacÂ
wspomnianaÎ naocznosÂcÂ czyli istnienie chrzesÂcijanÂskiego dosÂwiadczenia w tej
dziedzinie, co jednoczesÂnie przekresÂlaøoby mozÇliwosÂcÂ naukowego uprawiania
teologii. TrudnosÂcÂ jawi sieÎ nie do pokonania, gdy rozumiemy objawienie tylko
jako przekaz werbalny, a roleÎ Magisterium Ecclesiae pojmujemy jedynie jurydycznie ± jako stroÂzÇa objawienia. W rzeczywistosÂci doktryna KosÂcioøa prezentuje BozÇe objawienie w jego søowie i zÇyciu sakramentalnym. JednoczesÂnie
sÂwiadomosÂcÂ KosÂcioøa odwoøuje sieÎ do Jezusa Chrystusa, doskonaøego Objawiciela, jako swojego fundamentu, pouczajaÎc, zÇe On jest Søowem Ojca ± Søowem
søoÂw BozÇych i istotnaÎ tresÂciaÎ sakramentoÂw sÂwieÎtych.
Bardzo gøeÎbokaÎ refleksjeÎ na ten temat przekazaø 15 sierpnia 1991 r. na
Jasnej GoÂrze Jan Paweø II w przemoÂwieniu do uczestnikoÂw Kongresu TeologoÂw Europy SÂrodkowowschodniej: ¹PieÎkny søowianÂski wyraz «Boho-søowie»
jest sÂcisøym odpowiednikiem greckiego «Theo-logia». W sÂwietle przytoczonych
søoÂw Listu do HebrajczykoÂw, nie wystarczy przetøumaczycÂ «Boho-søowie» (czyli «Theo-logia») jako søowa o Bogu, a w dalszej konsekwencji jako «nauki
o Bogu». Podstawowe i pierwsze jest tu søowo samego Boga: BoÂg przemawiaø
przez prorokoÂw (...) na koniec przemoÂwiø przez Synaº11. Takie rozumienie
teologii (jako søowa samego Boga) w sposoÂb szczegoÂlny eksponuje rzeczywistosÂcÂ tego Søowa, ktoÂre jest Jednorodzonym Synem Ojca, w Tajemnicy trynitarnej roÂwnym z Ojcem i Duchem SÂwieÎtym, a wieÎc najdoskonalszym i w takim
sensie jedynym Objawicielem Boga, Objawicielem czøowieka i caøego stworzenia: ¹On jest obrazem Boga niewidzialnego ± Pierworodnym wobec kazÇdego
9
10
11

Por. tamzÇe, s. 166, 189.
TamzÇe, s. 166.
¹OtrzymalisÂcie Ducha przybrania za synoÂwº, Citta del Vaticana 1992, s. 75.
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stworzenia, bo w Nim zostaøo wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co
na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy
ZwierzchnosÂci, czy Wøadze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostaøo stworzone. On jest ponad wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest GøowaÎ
Ciaøa ± KosÂcioøa (Kol 1,15-18)º.
SÂwiadectwo zaroÂwno Starego, jak i Nowego Przymierza wskazuje na Jezusa
Chrystusa jako transcendentnaÎ rzeczywistosÂcÂ søoÂw i zdarzenÂ objawienia. RzeczywistosÂciaÎ taÎ jest sam objawiajaÎcy sieÎ BoÂg w Jezusie Chrystusie ± tak dalece,
zÇe kto widzi Chrystusa, widzi Ojca niebieskiego (por. J 10,30; 14,9). Ta naocznosÂcÂ bycia Chrystusa z Ojcem, a w konsekwencji naocznosÂcÂ obcowania apostoøoÂw z Ojcem uobecnionym w Chrystusie jest Chrystusowym i apostolskim
dosÂwiadczeniem obecnosÂci Boga w Jego rewelatywno-zbawczym dziaøaniu.
Czy jednak dosÂwiadczenie Boga wøasÂciwe Jezusowi Chrystusowi, a w Nim
i przez Niego dosÂwiadczenie Boga wøasÂciwe apostoøom Chrystusa mozÇe stacÂ
sieÎ naszym dosÂwiadczeniem osobistym? Zdaniem sÂw. Jana takie jest przeznaczenie oreÎdzia chrzesÂcijanÂskiego: ¹To wam oznajmiamy, co byøo od poczaÎtku,
cosÂmy usøyszeli o Søowie zÇycia, co ujrzelisÂmy wøasnymi oczami, na co patrzylisÂmy i czego dotykaøy nasze reÎce ± bo zÇycie objawiøo sieÎ. MysÂmy je widzieli,
o nim sÂwiadczymy i gøosimy wam zÇycie wieczne, ktoÂre byøo w Ojcu, a nam
zostaøo objawione ± oznajmiamy wam, cosÂmy ujrzeli i usøyszeli, abysÂcie i wy
mieli wspoÂøuczestnictwo z nami. A miecÂ z nami wspoÂøuczestnictwo znaczy: miecÂ
je z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem (1J 1,1-3).
Co jest warunkiem naocznosÂci objawiajaÎcego sieÎ i zbawiajaÎcego nas Boga?
Konieczne jest nie tylko takie uobecnianie sieÎ Boga, ale nadprzyrodzone uzdolnienie czøowieka, ktoÂre czyniøoby go (proporcjonalnosÂcÂ, kompatybilnosÂcÂ)
do obcowania z tak uobecniajaÎcym sieÎ Bogiem. Dar taki zapowiadany byø juzÇ
w Starym Przymierzu (por. Ez 36,32), a w Nowym Przymierzu udzielony szczegoÂlnie: ¹Wiemy, zÇe Syn BozÇy przyszedø i obdarzyø nas zdolnosÂciaÎ rozumu,
abysÂmy poznali Prawdziwego. JestesÂmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego,
Jezusie Chrystusie. On zasÂ jest prawdziwym Bogiem i ZÇyciem wiecznymº
(1J 5,20). Analogiczne stwierdzenie znajdujemy tezÇ w Pierwszym LisÂcie do
Koryntian sÂw. Pawøa Apostoøa (1Kor 2,10-16). Podobne søowa samego Jezusa
Chrystusa sÂwiadczaÎ o koniecznosÂci takiego daru do odkrycia i dosÂwiadczenia
naocznosÂci Jego Tajemnicy. Jezus odpowiada na wyznanie Piotra dotyczaÎce
Jego mesjanÂskiej godnosÂci: ¹Bøogosøawiony jestesÂ, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiøy ci tego ciaøo i krew, lecz Ojciec moÂj, ktoÂry jest w niebieº
(Mt 16,17). Wynika z tego, zÇe dopiero w mocy tego nowego uzdolnienia mozÇliwy jest akt wiary, nadziei i miøosÂci nadprzyrodzonej. WierzaÎcy odkrywa ±
w naocznosÂci tej wiary, nadziei i miøosÂci objawiajaÎcego sieÎ w Tajemnicy Chrystusa i zbawiajaÎcego Boga ± zÇe dopiero dzieÎki efektywnemu spotkaniu naszego
przeboÂstwionego Ja z tak uobecniajaÎcym sieÎ Bogiem, dosÂwiadczenie Boga
przez Syna BozÇego, dosÂwiadczenie Boga wøasÂciwe Jezusowi Chrystusowi, a na-
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steÎpczo Apostoøom staje sieÎ jego osobistym dosÂwiadczeniem. Tylko na tej
drodze mozÇliwe jest chrzesÂcijanÂskie dosÂwiadczenie zwyczajne majaÎce swe zÂroÂdøo w swoistej naocznosÂci wiary, nadziej i miøosÂci, a takie dosÂwiadczenie mistyczne majaÎce zÂroÂdøo w tychzÇe cnotach teologicznych, a szczegoÂlnie w darach
i dziaøaniu Ducha SÂwieÎtego. W dosÂwiadczeniu chrzesÂcijanÂskim centralne miejsce zajmuje Jezus Chrystus. On jest u jego podstaw i On sam jest jego rzeczywistosÂciaÎ.
Do istoty dosÂwiadczenia chrzesÂcijanÂskiego nalezÇy eklezjalnosÂcÂ. Przez KosÂcioÂø bowiem i w KosÂciele przychodzi do nas sÂwiat objawiajaÎcego sieÎ i zbawiajaÎcego nas Boga, a takzÇe przez KosÂcioÂø i w KosÂciele otrzymujemy uzdolnienie do
nadnaturalnej aktywnosÂci naszego Ja, mocaÎ ktoÂrej jestesÂmy zdolni do wspomnianej juzÇ swoistej naocznosÂci wiary, nadziei i miøosÂci, czyli do bycia podmiotem chrzesÂcijanÂskiego dosÂwiadczenia Boga. Eklezjalny charakter dosÂwiadczenia chrzesÂcijanÂskiego nie znosi jego wymiaru indywidualnego. JednakzÇe dosÂwiadczenie indywidualne chrzesÂcijanina jest w tej mierze chrzesÂcijanÂskie, w jakiej jest dosÂwiadczeniem w KosÂciele Chrystusowym i udziaøem w dosÂwiadczeniu Boga wøasÂciwym KosÂcioøowi Chrystusowemu. StaÎd autorytet søowa BozÇego
i Nauczycielskiego UrzeÎdu KosÂcioøa nie jest elementem zewneÎtrznym w dosÂwiadczeniu chrzesÂcijanÂskim ani wobec swoistej naocznosÂci wiary, nadziei i miøosÂci.

3. TEOLOGIA JAKO INTERPRETACJA DOSÂWIADCZENIA
CHRZESÂCIJANÂSKIEGO

PokonujaÎc pozytywistyczny punkt widzenia, gdzie naukowe jest tylko to
poznanie, ktoÂre wywodzi sieÎ z empirii i daje sieÎ empirycznie weryfikowacÂ,
uznalisÂmy mozÇliwosÂcÂ zaakceptowania wszelkiej rzeczywistosÂci, ktoÂra ukierunkowana jest na naszaÎ podmiotowosÂcÂ. Za takaÎ rzeczywistosÂcÂ o szczegoÂlnej doniosøosÂci uznajemy objawiajaÎcego sieÎ i zbawiajaÎcego nas w Tajemnicy Jezusa
Chrystusa Boga. Do poznania tej, ukierunkowanej ku czøowiekowi, rzeczywistosÂci nie wystarczaÎ jedynie naturalne uzdolnienia czøowieka. Do efektywnego
spotkania objawiajaÎcego sieÎ i zbawiajaÎcego nas Boga konieczne jest nadprzyrodzone uzdolnienie czøowieka, ktoÂre nazywamy ¹nowym stworzeniemº (por.
2Kor 5,17; Gal 6,15). DzieÎki temu czøowiek uzdolniony jest do aktoÂw wary,
nadziei i miøosÂci, oraz do doznawania dziaøanÂ Ducha SÂwieÎtego mocaÎ daroÂw
tegozÇ Ducha. To wøasÂnie w wyniku spotkania objawiajaÎcego sieÎ i zbawiajaÎcego
nas Boga w naocznosÂci wiary, nadziei i miøosÂci chrzesÂcijanÂskiej, oraz dzieÎki
darom Ducha SÂwieÎtego mozÇemy moÂwicÂ o chrzesÂcijanÂskim dosÂwiadczeniu zwyczajnym i mistycznym jako zÂroÂdle chrzesÂcijanÂskiej teologii na jej wszystkich
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poziomach i we wszystkich dyscyplinach. Warto tezÇ dodacÂ, zÇe ta teologia
chrzesÂcijanÂska o tyle jest zasadna i prawomocna, o ile jej twierdzenia wywodzaÎ
sieÎ z tego zÂroÂdøa i w tym zÂroÂdle dadzaÎ sieÎ weryfikowacÂ. Ta konstatacja nie tylko
pozwala zasadnie zaliczycÂ teologieÎ do dyscyplin naukowych, ale pozwala tezÇ
zrozumiecÂ istotny brak w uprawianiu teologii metodaÎ scholastycznaÎ czy jedynie
racjonalistycznaÎ, ktoÂraÎ cechuje naturalistyczne pojmowanie tekstoÂw Biblii lub
nauki Magisterium Ecclesiae. CzyzÇ za redukcjonistyczne uprawianie teologii
nie jest w pewnym stopniu odpowiedzialne przekonanie, izÇ teologieÎ chrzesÂcijanÂskaÎ mozÇe uprawiacÂ teolog niewierzaÎcy? Prawdopodobnie u jego podstaw
legøo przesÂwiadczenie Arystotelesa, zÇe tota scientia virtute continetur in principiis, zastosowane do teologii. JesÂli naukowe posteÎpowanie polega na wyprowadzaniu wnioskoÂw z uprzednio przyjeÎtych zasad, ktoÂre saÎ aksjomatami danej
nauki, to juzÇ øatwo zrozumiecÂ, zÇe i teologia jest niczym innym jak wyprowadzaniem wnioskoÂw z aksjomatoÂw, ktoÂrymi w tym wypadku saÎ teksty Biblii
i Magisterium KosÂcioøa; zÇe kazÇdy, kto bierze za podstaweÎ rozumowania te
teksty, juzÇ uprawia teologieÎ, niezalezÇnie od tego, czy przyjmuje transcendentnaÎ
rzeczywistosÂcÂ tych tekstoÂw mocaÎ swoistej naocznosÂci wiary, nadziei i miøosÂci
chrzesÂcijanÂskiej i daroÂw Ducha SÂwieÎtego, czy tylko uznaje ich ludzki wymiar.
TakaÎ istotnaÎ roÂzÇniceÎ w przyjeÎciu søowa BozÇego wskazuje Paweø Apostoø: ¹Dlatego nieustannie dzieÎkujemy Bogu, bo gdy przyjeÎlisÂcie søowo BozÇe, usøyszane
od nas, przyjeÎlisÂcie je nie jako søowo ludzkie, ale ± jak jest naprawdeÎ ± jako
søowo Boga, ktoÂry dziaøa w was wierzaÎcychº (1Tes 2,13).
Sformuøowania Pisma sÂw. i Magisterium Ecclesiae odgrywajaÎ ogromnaÎ roleÎ
w naszym poznaniu nadnaturalnym Boga, ale one same mogaÎ pozostacÂ martwaÎ
literaÎ, nic nie moÂwiaÎc o Bogu objawienia, jesÂli czøowiek przez akty wiary, nadziei i miøosÂci teologalnej i mocaÎ daroÂw Ducha SÂwieÎtego nie spotka objawiajaÎcego sieÎ i zbawiajaÎcego nas Boga w Tajemnicy Jezusa Chrystusa i w ten sposoÂb
nie stanie sieÎ uczestnikiem tego dosÂwiadczenia Boga, ktoÂre w sposoÂb jedyny
jest Mu wøasÂciwe. Nawet Apostoøowie poznali Ojca i TajemniceÎ Chrystusa nie
dzieÎki temu, zÇe widzieli i dotykali Go, zÇe søuchali Jego søoÂw; nie dzieÎki temu
stali sieÎ uczestnikami Jego dosÂwiadczenia Boga, ale przez wiareÎ odkryli i przyjeÎli TajemniceÎ Chrystusa, a w Nim i przez Niego TajemniceÎ Ojca i Ducha
SÂwieÎtego. Ta prawidøowosÂcÂ dotyczy caøego KosÂcioøa wszystkich wiekoÂw i kazÇdego ucznia Chrystusa. U podstaw teologicznego poznania w ogoÂle i poznania
teologicznego naukowego nie lezÇaÎ wieÎc teksty Biblii i Magisterium KosÂcioøa,
lecz spotkanie i dosÂwiadczenie za ich posÂrednictwem, mocaÎ wiary, nadziei
i miøosÂci teologalnej oraz daroÂw Ducha SÂwieÎtego, objawiajaÎcego sieÎ i zbawiajaÎcego nas Boga w Tajemnicy Chrystusa integralnie pojmowanego, takzÇe
w øaÎcznosÂci z Jego Mistycznym Ciaøem, ktoÂrym jest KosÂcioÂø. PrzyjmujaÎc takie
rozumienie swojego zÂroÂdøa, teologia jako nauka nie mozÇe bycÂ systemem wyciaÎgania wnioskoÂw z przyjeÎtych uprzednio zasad, lecz jest naukowaÎ eksplikacjaÎ,
naukowaÎ interpretacjaÎ chrzesÂcijanÂskiego dosÂwiadczenia objawiajaÎcego sieÎ

TEOLOGIA DOSÂWIADCZENIA CHRZESÂCIJANÂSKIEGO

99

i zbawiajaÎcego nas Boga; interpretacjaÎ i eksplikacjaÎ swoistej naocznosÂci wiary,
nadziei i miøosÂci, oraz swoistej naocznosÂci doznanÂ dziaøanÂ Ducha SÂwieÎtego
w mocy Jego daroÂw. Pismo SÂwieÎte i nauczanie Magisterium Ecclesiae nie zostanaÎ pominieÎte w tak uprawianej teologii, nawet jesÂli nie beÎdaÎ werbalnie przyjmowane. OstatecznaÎ podstawaÎ teologicznego poznania i teologii jako nauki
beÎdzie natomiast nadnaturalnie objawiajaÎcy sieÎ i zbawiajaÎcy nas BoÂg w Tajemnicy Chrystusa: spotkany, dosÂwiadczany i przyjeÎty mocaÎ teologalnej wiary,
nadziei i miøosÂci oraz daroÂw Ducha SÂwieÎtego.

***

PodsumowujaÎc refleksjeÎ nad zaproponowanaÎ wyzÇej koncepcjaÎ uprawiania
teologii, nalezÇy wykluczycÂ wszelkie obawy o pomniejszenie w niej roli Pisma
SÂwieÎtego i nieomylnej interpretacji tego Pisma przez Magisterium KosÂcioøa.
ZaroÂwno bowiem teksty Pisma sÂw. jak nauka Magisterium KosÂcioøa pozostawaøyby martwaÎ literaÎ, jesÂli nie zostaøyby przyjeÎte w dosÂwiadczeniu teologalnej
wiary, nadziei i miøosÂci, oraz tchnienia Ducha SÂwieÎtego. To w dosÂwiadczeniu
chrzesÂcijanÂskim ± zwyczajnym i mistycznym ± te søowa i ta nauka teÎtniaÎ boskaÎ
rzeczywistosÂciaÎ, uobecniajaÎ Boga zÇywego, objawiajaÎcego sieÎ i zbawiajaÎcego.
Teologia, ktoÂra nie ma swego zÂroÂdøa w takim dosÂwiadczeniu i nie usprawiedliwi
swych twierdzenÂ dosÂwiadczeniem, okazÇe sieÎ pozbawiona podstaw i nieprawomocna.
Natomiast teologia oparta na dosÂwiadczeniu mozÇe okazacÂ sieÎ tezÇ niezwykle
twoÂrcza w dialogu KosÂcioøa katolickiego zaroÂwno z wierzaÎcymi, jak niewierzaÎcymi. PrzywoøujaÎc bowiem wszystkich do zÂroÂdeø doktryny kosÂcielnej i teologii ±
do dosÂwiadczenia chrzesÂcijanÂskiego zwyczajnego i mistycznego, uøatwi sobie
i innym pokonanie wszystkich roÂzÇnic, ktoÂre swe przesøanki czerpiaÎ nie z rzeczywistosÂci objawiajaÎcego sieÎ i zbawiajaÎcego nas Boga w Tajemnicy Chrystusa,
lecz z werbalnych ujeÎcÂ i sposobu prezentacji Tajemnic, ktoÂre przekraczajaÎ
ludzki sposoÂb mysÂlenia i pojmowania.

Summary
The author of this article refers to Husserl's principle that every science should
be justified by the experience appropriate to itself, and also refers to the recognition
of as many types of experience as there are types of reality. Thus, the author proves
in his article that through the power of Christian Faith, Hope and Love and through
the power of the gifts of the Holy Spirit we are capable of meeting God who mani-
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fests Himself and redeems us in the Mystery of Christ. The author also points out
that this specific visuality of Faith, Hope and Love with the sensations of the actions
of the Holy Spirit form the basis of Christian Experience, common and mystical. The
Christian Experience defined in such a way should be the source of theological
cognition in general and be the source of academic cultivation of principal and
formal theology. Theology that has its source in such an experience should also be
verifiable by the criterion of such an experience. In this sense, Christian Theology is
not a rationalistic and naturalistic inference from the Texts of the Holy Bible and
Magisterium Ecclesiae, but is a formal explication and interpretation of the aforementioned Christian Experience. The author also argues that the ecclesiastical characteristics of Christian Experience excludes its individualistic perception and does
not diminish the role of Magisterium Ecclesiae in the fact of the experience itself and
the cultivation of Theology as the explication and interpretation of experience.

