STUDIA NAUK TEOLOGICZNYCH
TOM 2 ± 2007

DOI 10.24425/119683
KS. MARIAN RUSECKI
KS. JACENTY MASTEJ

METODOLOGIA TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ.
DEMONSTRATIO CHRISTIANA

Teologia fundamentalna jest naukaÎ teologicznaÎ badajaÎcaÎ wiarygodnosÂcÂ
chrzesÂcijanÂstwa jako religii objawionej przez Boga. Jej przedmiotem jest fakt
zaistnienia Objawienia BozÇego w historii oraz jego trwanie w KosÂciele (demonstratio christiana et catholica). Teologia fundamentalna ogniskuje sieÎ na fakcie
chrystologicznym i eklezjologicznym oraz na wynikajaÎcych z nich motywach
wiarygodnosÂci. W demonstratio christiana jej przedmiotem jest motywowanie
Boskiego posøannictwa Jezusa Chrystusa. W demonstratio catholica przedmiotem teologii fundamentalnej jest Boskie ustanowienie KosÂcioøa ± wspoÂlnoty
wiary, nadziei i miøosÂci ± ktoÂry przekazuje Objawienie BozÇe w historii i kontynuuje zbawcze dzieøo Chrystusa1.
Celem teologii fundamentalnej jest badanie uzasadnienia wiarygodnosÂci
Objawienia chrzesÂcijanÂskiego, przez co wykazuje sieÎ nadprzyrodzonaÎ genezeÎ
chrzesÂcijanÂstwa jako religii Objawionej przez Boga i buduje metodologiczne
podstawy dla teologii. NadprzyrodzonaÎ genezeÎ chrzesÂcijanÂstwa uwiarygodnia
sieÎ przez fakt, zÇe w Jezusie Chrystusie Bogu-Czøowieku dokonaøa sieÎ peønia
BozÇego Objawienie. PojeÎciem kluczowym dla teologii fundamentalnej jest
¹wiarygodnosÂcÂº. WspoÂøczesÂnie wyroÂzÇnia sieÎ nasteÎpujaÎce koncepcje wiarygodnosÂci: semejologiczna, personalistyczna, martyrologiczna, transcendentalnoantropologiczna, agapetologiczna, aksjologiczna i historiozbawcza2.
1

M. Rusecki, Ze wspoÂøczesnej dyskusji nad przedmiotem apologetyki, ¹Studia Theologica
Varsaviensiaº (dalej: STV) 13(1975) nr 2, s. 35-45; E. KopecÂ, Teologia fundamentalna, Lublin
1976, s. 5; M. Rusecki, Demonstratio christiana jako przedmiot wspoÂøczesnej apologetyki, w: Studia
teologiczne, t. 2, red. E. KopecÂ, M. Rusecki, Lublin 1979, s. 59-75; W. Høadowski, Zarys apologetyki, Warszawa 1980, s. 14-15; M. Rusecki, Struktura naukowa teologii fundamentalnej, STV
22(1984) nr 1, s. 53-62; tenzÇe, WiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa, t. 1: Z teorii teologii fundamentalnej,
Lublin 1994, s. 169-255; I.S. LedwonÂ, Objawienie chrzesÂcijanÂskie i jego wiarygodnosÂcÂ wedøug ReneÂ
Latourelle'a, Lublin 1996, s. 18; M. Rusecki, Fundamentalna teologia, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki i in, Lublin±KrakoÂw 2002 (dalej: LTF), s. 416-417.
2
Rusecki, WiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa, s. 83-112; tenzÇe, Fundamentalna teologia, s. 417-418.
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W teologii fundamentalnej odroÂzÇnia sieÎ cel od zadanÂ. O ile cel jest staøy,
istotnie zwiaÎzany z teologiaÎ fundamentalnaÎ i stanowi o jej specyfice, o tyle
zadania saÎ zmienne, zwiaÎzane z duchem czasu i umozÇliwiajaÎ skuteczne zrealizowanie celu w konkretnych uwarunkowaniach spoøeczno-kulturowych. Podstawowe zadania omawianej dyscypliny naukowej zwiaÎzane saÎ z teologiaÎ, dialogiem oraz z jej funkcjaÎ apologetycznaÎ3.
Teologia fundamentalna charakteryzuje sieÎ pluralizmem metod, ktoÂrych
specyfikeÎ wyznacza jej przedmiot4. Metody muszaÎ uwzgleÎdniacÂ dwa wymiary
badanej rzeczywistosÂci Objawienia ± wymiar nadprzyrodzony i historyczny.
MajaÎc to na uwadze, omawiana dyscyplina teologiczna stosuje metody podmiotowe i przedmiotowe. Zwolennicy metod podmiotowych uwazÇajaÎ, izÇ nalezÇy
uwzgleÎdniacÂ uwarunkowania i potrzeby konkretnego czøowieka, dzieÎki czemu
mozÇna øatwiej uzasadnicÂ jego wiareÎ jako decyzjeÎ osobowaÎ. Uwiarygodnienie
rozpoczynajaÎ oni od analizy osoby ludzkiej i jej potrzeb (metoda psychologiczno-egzystencjalna), od szukania w czøowieku apriorycznych warunkoÂw poznania (metoda transcendentalna) baÎdzÂ tezÇ od analizy zjawiska wiary osobowej
jako wydarzenia interpersonalnego (metoda personalistyczna). Metody typu
przedmiotowego (historyczno-syntetyczna, eklezjologiczna, historiozbawcza)
przyjmujaÎ za punkt wyjsÂcia rzeczywistosÂcÂ pozapodmiotowaÎ, co ma im zapewnicÂ
wieÎkszaÎ skutecznosÂcÂ i obiektywizm5.
W ramach tego opracowania zajmiemy sieÎ zagadnieniem demonstratio
christiana, gdyzÇ demonstratio catholica beÎdzie przedmiotem odreÎbnego opracowania. PodjeÎty temat zostanie zaprezentowany w trzech punktach. Najpierw
zostanie przedstawione tradycyjne uzasadnienie objawienia zrealizowanego
w Jezusie Chrystusie (1), nasteÎpnie zostanie zaprezentowane wspoÂøczesne ujeÎcie traktatu chrystologicznego (2), by w konÂcu wskazacÂ na mozÇliwosÂcÂ ujmowania w jednolitych kategoriach pojeÎciowych faktu chrystologicznego i eklezjologicznego (3).
1. TRADYCYJNE UZASADNIENIE OBJAWIENIA ZREALIZOWANEGO
W JEZUSIE CHRYSTUSIE

Zasadniczy problem stawiany w ramach apologetyki mozÇna wyrazicÂ w pytaniu: kim byø Jezus? PodejmujaÎc teÎ kwestieÎ, apologetyka zajmowaøa sieÎ sÂwia3

-421.

4

Rusecki, WiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa, s. 113-167; tenzÇe, Fundamentalna teologia, s. 418-

H. Waldenfels, O Bogu, Jezusie Chrystusie i KosÂciele ± dzisÂ. Teologia fundamentalna w konteksÂcie czasoÂw obecnych, Katowice 1993, s. 83.
5
Rusecki, WiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa, s. 257-330; tenzÇe, Fundamentalna teologia, LTF,
s. 421-422; tenzÇe, Metody typu podmiotowego w apologetyce wspoÂøczesnej, ¹Roczniki Teologiczno-Kanoniczneº (dalej: RTK) 22(1975) z. 2, s. 19-36.

METODOLOGIA TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ. DEMONSTRATIO CHRISTIANA

99

domosÂciaÎ deklaracyjnaÎ Jezusa, czyli ukazywaøa, za kogo Jezus sieÎ uwazÇaø, oraz
sÂwiadomosÂciaÎ motywacyjnaÎ, odpowiadajaÎc na pytanie o to, jak uzasadniaø wysuwane przez siebie transcendentne roszczenia. W pierwszej kolejnosÂci nalezÇy
rozwazÇycÂ zagadnienie, w jaki sposoÂb w apologetyce tradycyjnej ujmowano
problematykeÎ mesjanÂskiej sÂwiadomosÂci Jezusa i jak jaÎ uzasadniano.
1.1. TRANSCENDENTNA SÂWIADOMOSÂCÂ JEZUSA Z NAZARETU

Przedstawiciele tradycyjnej apologetyki zagadnienie mesjanÂskiej sÂwiadomosÂcÂ Jezusa zasadniczo sprowadzali do kwestii tytuøoÂw chrystologicznych.
Zwykle wskazywali na trzy tytuøy, w ktoÂrych Jezus miaø wyrazÇacÂ sÂwiadomosÂcÂ
swojego mesjanÂskiego posøannictwa, a nawet sÂwiadomosÂcÂ swojej Boskiej godnosÂci: ¹Syn Czøowieczyº, ¹Mesjaszº, ¹Syn BozÇyº.
PodkresÂlano, zÇe Jezus najczeÎsÂciej uzÇywaø tytuøu ¹Syn Czøowieczyº. Z uroczystego tonu wypowiedzi Jezusa nazywajaÎcego siebie Synem Czøowieczym
autorzy wyciaÎgali wniosek, zÇe tytuø ten ma znaczenie wyjaÎtkowe (nie pokrywa
sieÎ z pojeÎciem rodzajowym) i interpretowali go w sÂwietle wizji Daniela (Dn
7,13). GøoÂwnie na jej podstawie stwierdzali, zÇe tytuø ten wyrazÇa BoskaÎ godnosÂcÂ
Jezusa6.
Apologetyka ukazywaøa roÂwniezÇ znaczenie tytuøu ¹Mesjaszº w konteksÂcie
mesjanÂskich oczekiwanÂ narodu wybranego. Jezus w sposoÂb wyrazÂny nawiaÎzywaø do proroctw dotyczaÎcych przyszøego Mesjasza ± namaszczonego przez Boga PomazanÂca. Wprawdzie Jezus nie nazywaø siebie Mesjaszem, jednak miaø
sÂwiadomosÂcÂ tego, zÇe w Nim wypeøniajaÎ sieÎ zapowiedzi mesjanÂskie7.
W podobny sposoÂb analizowano tytuø ¹Syn BozÇyº. W religijnej terminologii zÇydowskiej syn BozÇy oznaczaø czøowieka miøego Bogu, a nawet byø odnoszony do caøego narodu zÇydowskiego. Jednak w ustach Jezusa tytuø ten ma
znaczenie wyjaÎtkowe ± Jego synostwo BozÇe jest jedyne w swoim rodzaju
(J 3,16; J 10,30 n.; Mt 11,27). W wykøadzie apologetycznym podkresÂlano, zÇe
Jezus ± skoro przypisywaø sobie ten tytuø ± uwazÇaø siebie za istoteÎ ponadludzkaÎ,
za Boga w sensie absolutnym8.
OproÂcz analizy tych trzech tytuøoÂw chrystologicznych odwoøywano sieÎ roÂwniezÇ do samosÂwiadomosÂci Jezusa. Uwypuklano fakt Jego posøania przez Boga
na sÂwiat dla dokonania dzieøa Objawienia i zbawienia, akcentowano Jego
szczegoÂlny, synowski stosunek do Boga Ojca, z ktoÂrym stanowi jedno
6

A. Iragui-Abarzuza, Manuale theologiae dogmaticae, t. 1: Theologia fundamentalis, Madrid
1957, s. 121 n.; M. Heinrich, Theologia fundamentalis, Tokyo 1958, s. 197 n.; KopecÂ, Teologia
fundamentalna, s. 134 n.
7
M. Nicolau, Sacrae theologiae summa, t. 1: Theologia fundamentalis. Introductio in theologiam, Matriti 1962, s. 295 n.; KopecÂ, dz. cyt., s. 135 n.
8
KopecÂ, dz. cyt., s. 136-138; W. Høadowski, Zarys apologetyki, Warszawa 1980, s. 144-146.
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(J 10,30), oraz posiadanie przez Jezusa Boskich prerogatyw, np. wøadzy odpuszczania grzechoÂw. Sporo uwagi posÂwieÎcano tezÇ relacji Jezusa do starotestamentowego Prawa ± Jezus w sposoÂb sÂwiadomy stoi ponad Prawem oraz
ustanawia prawo nowe. Analiza powyzÇszych kwestii prowadziøa badania apologetyczne do racjonalnego uzasadniania transcendentnej sÂwiadomosÂci Jezusa.
1.2. UZASADNIENIE TRANSCENDENTNEJ SÂWIADOMOSÂCI JEZUSA Z NAZARETU

W tradycyjnej apologetyce moÂwiono o ¹dowodzeniuº prawdziwosÂci Objawienia chrzesÂcijanÂskiego i podawano trzy klasyczne argumenty na wykazanie
Boskiego (mesjanÂskiego) posøannictwa Jezusa z Nazaretu: argument biblijny
(skrypturystyczny), czyli z proroctw, argument z cudoÂw Jezusa i argument ze
Zmartwychwstania.
W pierwszym argumencie odwoøywano sieÎ do proroctw mesjanÂskich Starego Testamentu, ktoÂre zapowiadaøy przyjsÂcie na sÂwiat Mesjasza i przygotowywaøy naroÂd izraelski na jego przyjeÎcie. SaÎ to proroctwa dotyczaÎce rodowodu
Mesjasza, jego zÇycia, meÎki i sÂmierci. Wykazywano, zÇe proroctwa te zrealizowaøy sieÎ w osobie Jezusa z Nazaretu. Proroctwa rozumiano gøoÂwnie jako przepowiednie dotyczaÎce przyszøosÂci i podkresÂlano ich literale wypeønienie w zÇyciu
Jezusa Chrystusa, czeÎsto pomijano ich kontekst historiozbawczy9.
Kolejny argument stanowiøy cuda Jezusa, ukazujaÎce w sposoÂb niezwykle
wyrazisty Jego ponadludzkaÎ moc. Autorzy dzielili cuda, ktoÂre zdziaøaø Jezus, na
cztery grupy: wskrzeszenia, uzdrowienia, cuda zdziaøane nad przyrodaÎ oraz
niezwykøe zwycieÎstwa nad wolaÎ przeciwnikoÂw. Po wykazaniu historycznosÂci
cudoÂw (wszystkie cuda uwazÇane saÎ za zdarzenia historyczne) przeprowadzano
ich krytykeÎ od strony filozoficznej (stwierdzano, zÇe przewyzÇszajaÎ porzaÎdek
natury), teologicznej (analizowano okolicznosÂci religijno-moralne cudu), po
czym okresÂlono w sposoÂb jednoznaczny ich peøny walor dowodowy na potwierdzenie Boskiego posøannictwa Jezusa10. ZauwazÇycÂ trzeba, zÇe w tradycyjnej
apologetyce cud rozumiano jako fakt zewneÎtrzny wobec Objawienia. IstoteÎ
cudu sprowadzano do transcendencji fizykalnej, czyli ujmowano go w relacji
do praw przyrody i przyczyny sprawczej, tym samym widziano w cudzie jedynie
funkcjeÎ dowodowaÎ ± BoÂg w cudzie potwierdza swaÎ moc i prawdy objawione.
Trzeci argument wchodzaÎcych w zakres demonstratio christiana odwoøywaø
sieÎ do Zmartwychwstania Chrystusa. Zmartwychwstanie uwazÇano za argument
9

KopecÂ, dz. cyt., s. 140-143; Nicolau, Sacrae theologiae summa, s. 288 n.; Heinrich, Theologia
fundamentalis, s. 145-162; J.M. HerveÂ, Manuale theologiae dogmaticae, t. 1: De revelatione Christiana, de Ecclesia Christi, de fontibus revelationis, Paris 1949, s. 135-158.
10
L. Lercher, Institutiones theologiae dogmaticae, t. 1: De vera religione, de Ecclesia Christi, de
traditione et scriptura, Barcelona 1945, s. 107 n.; Nicolau, dz. cyt., s. 330-361; KopecÂ, dz. cyt., s. 146-150.
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najwazÇniejszy w uzasadnianiu Boskiego posøannictwa Jezusa. Na ogoÂø wydarzenie to rozpatrywano na pøaszczyzÂnie czysto historycznej, uwazÇajaÎc, zÇe stanowi ono przedmiot poznania naturalnego. W takiej perspektywie, po stwierdzeniu faktu sÂmierci Jezusa, na uzasadnienie rezurekcji podawano fakt pustego
grobu oraz chrystofanie, samo zasÂ Zmartwychwstanie rozumiano czeÎsto jako
reanimacjeÎ somatycznaÎ11.
Niekiedy do tych trzech argumentoÂw dodawano takzÇe inne, np. argument
personalistyczny, w ktoÂrym wskazywano na niezwykøe kwalifikacje intelektualne Jezusa, dowodzaÎc, zÇe Jego maÎdrosÂcÂ przewyzÇsza wiedzeÎ ludzkaÎ i jaÎ transcenduje; argument ze sÂwieÎtosÂci i dobroci Jezusa podkresÂlaø, zÇe byø On najdoskonalszym czøowiekiem, sÂwieÎtym i bez grzechu, caøkowicie oddanym søuzÇbie
innym12.
W zasadzie te argumenty ± wedøug tradycyjnej apologetyki ± miaøy w sposoÂb krytyczny uzasadnicÂ mesjanÂskie roszczenia Jezusa, a wieÎc wykazacÂ, zÇe jest
On prawdziwym wysøannikiem BozÇym, a Objawienie w Nim dokonane jest
nadprzyrodzone i godne wiary, tym samym religia chrzesÂcijanÂska ma charakter
nadprzyrodzony13. SøusznosÂci tego wniosku miaø dowodzicÂ fakt cudownego
rozprzestrzeniania sieÎ chrzesÂcijanÂstwa, jego trwaøosÂcÂ, a takzÇe liczne sÂwiadectwa
meÎczennikoÂw.
DodacÂ jeszcze nalezÇy, zÇe tradycyjnie ± przynajmniej w apologetyce XIX
i XX wieku ± uwazÇano, zÇe wszystkie argumenty, ktoÂre formuøuje sieÎ dla uzasadnienia tej tezy, saÎ zewneÎtrzne w stosunku do Objawienia. Co wieÎcej, paradoksalnie uznawano tzw. kryteria czy argumenty, niekiedy nazywane ¹dowodamiº (zupeønie zresztaÎ niesøusznie), za niejako wyrazÂniejsze i mocniejsze od
samego faktu Objawienia. Dlatego tezÇ tego typu podejsÂcie byøo niekrytyczne
i jednostronne; odwoøywaøo sieÎ bowiem wyøaÎcznie do ratio, pomijajaÎc fides,
chocÂ ± paradoksalnie ± wynikaøo z poszukiwania uzasadnienÂ dla wiary.
Â èCZESNE UJEÎCIA TRAKTATU CHRYSTOLOGICZNEGO
2. WSPO

W zwiaÎzku z nowym rozumieniem zÂroÂdeø biblijnych i powrotem do mysÂli
patrystycznej wspoÂøczesna teologia pod adresem tezy chrystologicznej wysuwa
postulaty jej przebudowy. Dotyczy to rozumienia mesjanÂskiej sÂwiadomosÂci
Jezusa oraz poszczegoÂlnych argumentoÂw wchodzaÎcych w zakres demonstratio
christiana.

11

Iragui-Abarzuza, dz. cyt., s. 180-198; Nicolau, dz. cyt., s. 365-384.
Nicolau, dz. cyt., s. 420-477.
13
S. Nagy, Apologetyka czy teologia fundamentalna?, RTK 19(1972) z. 2, s. 111-130;
I.S. LedwonÂ, Apologetyka, LTF, s. 75-85.
12
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2.1. NOWE ROZUMIENIE MESJANÂSKIEJ SÂWIADOMOSÂCÂ JEZUSA Z NAZARETU

WspoÂøczesna chrystologia fundamentalna wyrazÂnie stwierdza, zÇe Osoby
Jezusa i Jego transcendentnej sÂwiadomosÂci nie mozÇna adekwatnie wyrazicÂ
w zÇadnym tytule mesjanÂskim, dlatego nalezÇy zwracacÂ uwageÎ przede wszystkim
na osobowosÂcÂ Jezusa. Chodzi tu o wszechstronnaÎ, wieloaspektowaÎ analizeÎ
caøoksztaøtu Jego postawy zÇyciowej, nauki i czynoÂw, w czym sieÎ wyrazÇaøa Jego
transcendentna sÂwiadomosÂcÂ. Dokøadniej moÂwiaÎc ± chodzi o stosunek Jezusa do
Ojca, ludzi Go otaczajaÎcych, do sÂwiata oraz o Jego rozumienie siebie, sposoÂb
widzenia swojej misji, dokonywanych dzieø. WøasÂnie w caøoksztaøcie zÇycia, nauczania i dziaøalnosÂci Jezusa ujawniaøa sieÎ Jego transcendentna, Boska sÂwiadomosÂcÂ, w sÂwietle ktoÂrej mozÇna poznacÂ, izÇ uwazÇaø sieÎ On za Syna BozÇego,
roÂwnego Ojcu, ktoÂry posøaø Go na sÂwiat dla dokonania dzieøa Objawienia
i zbawienia14.
OczywisÂcie, w ramach zagadnienia transcendentnej sÂwiadomosÂci Jezusa nie
sposoÂb pominaÎcÂ kwestii tytuøoÂw chrystologicznych. Jednak pod wpøywem egzegezy biblijnej i teologii patrystycznej inaczej sieÎ je interpretuje. Zdaniem
wspoÂøczesnych teologoÂw nie mozÇna wypowiedzi Jezusa o sobie, podobnie jak
proroctw, rozwazÇacÂ w kategoriach czysto historycznych. Wypowiedzi Jezusa
oraz Jego czyny powinny bycÂ rozpatrywane w konteksÂcie caøego Objawienia
dokonanego w Jego Osobie oraz w sÂwietle teologii starotestamentalnej i wiary
apostolskiej. OdwoøujaÎc sieÎ do sÂwiadectw ewangelijnych, nalezÇy wykazacÂ ciaÎgøosÂcÂ mieÎdzy wiaraÎ pierwotnej gminy a sÂwiadomosÂciaÎ synostwa BozÇego u samego
Jezusa. Tytuøy, jakie stosowaø Jezus wobec siebie lub inni odnosili do Niego,
nawiaÎzujaÎ do starotestamentalnych zapowiedzi o majaÎcym nadejsÂcÂ Mesjaszu.
W dziaøalnosÂci Jezusa tytuøy te nabraøy zupeønie nowej tresÂci. NiektoÂre z tych
tytuøoÂw Jezus odnosiø do siebie i okresÂlaø nimi swojaÎ misjeÎ, inne nadane Mu
zostaøy przez gmineÎ na podstawie wydarzenÂ paschalnych i Jego dziaøalnosÂci.
GodnosÂciowe okresÂlenia objawiajaÎ oraz uwierzytelniajaÎ Jezusowe roszczenia
transcendentne15.
W teologii biblijnej moÂwi sieÎ o ponad 70 tytuøach chrystologicznych, dlatego w ramach chrystologii fundamentalnej trzeba uwzgleÎdniacÂ ich wieÎkszaÎ nizÇ
dotychczas liczbeÎ, gdyzÇ majaÎ one zwiaÎzek z realizacjaÎ Objawienia BozÇego i po14

Taka prezentacja chrystologii fundamentalnej jest dzisÂ dominujaÎca. Por. R. Latourelle,
L'uomo e i suoi problemi alla luce di Cristo, Assisi 1982; tenzÇe, Teologia della rivelazione, Assisi
19837; F.J. Niemann, Jesus als Glaubensgrund in der Fundamentaltheologie, Innsbruck 1983;
H. Fries, Fundamentaltheologie, Graz 1985; Rusecki, WiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa, t. 1; J. Dupuis,
Wprowadzenie do chrystologii, KrakoÂw 1999; T. Dzidek, è. Kamykowski, A. KubisÂ, Teologia
fundamentalna, t. 3: Objawienie i Chrystus, KrakoÂw 1999; H. Seweryniak, Tajemnica Jezusa, Warszawa 2001; T. Dola, Chrystologia fundamentalna, LTF, s. 219-224; tenzÇe, Teologia misterioÂw
Jezusa, Opole 2002.
15
R. Tomczak, Tytuøy chrystologiczne, LTF, s. 1280-1287.
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magajaÎ gøeÎbiej zrozumiecÂ Boskie posøannictwo Mesjasza oraz wiareÎ powielkanocnej gminy. Przykøadowo mozÇna tu wymienicÂ takie tytuøy, jak: ¹Panº,
¹KroÂlº, ¹Alfa i Omegaº, ¹PoczaÎtek i Koniec', ¹ZÇycieº, ¹Prawoº, ¹Dobroº,
¹MiøosÂcÂº, ¹Syn Dawidaº, ¹Zmartwychwstanieº, ¹Nauczycielº, ¹SÂwieÎty BozÇyº,
¹Zbawicielº. Nie sposoÂb przeanalizowacÂ wszystkie tytuøy chrystologiczne, ale
te gøoÂwne nalezÇy koniecznie wyeksponowacÂ.
W analizie tej nalezÇy zwracacÂ szczegoÂlnaÎ uwageÎ na dwa podstawowe problemy, a mianowicie, ktoÂre tytuøy majaÎ pochodzenie przedpaschalne, a ktoÂre
popaschalne, oraz ktoÂre pochodzaÎ od samego Jezusa, a ktoÂre nadaøa Mu gmina.
W samych tytuøach chrystologicznych wyrazÇa sieÎ zaroÂwno sÂwiadomosÂcÂ transcendentnego bycia Synem BozÇym, jak roÂwniezÇ dokonuje sieÎ uzasadnienie wiarygodnosÂci Jezusowego posøannictwa w perspektywie zbawczych obietnic BozÇych.

2.2. UZASADNIANIE W DZISIEJSZEJ CHRYSTOLOGII FUNDAMENTALNEJ

Jak juzÇ wspomniano w klasycznej apologetyce wyroÂzÇniano tzw. sÂwiadomosÂcÂ deklaracyjnaÎ i motywacyjnaÎ Jezusa. Takie postawienie sprawy nie jest
adekwatne do zÂroÂdeø biblijnych oraz wspoÂøczesnego rozwoju refleksji teologicznej i psychologicznej, zwøaszcza z zakresu psychologii personalistycznej. SÂwiadomosÂcÂ osoby ± czy beÎdzie ona ludzka, czy tezÇ Boska ± wyrazÇa sieÎ w caøym
zÇyciu osobowym czøowieka, w jego wypowiedziach, posteÎpowaniu, zachowaniu, w postawie wobec innych, w odniesieniu do Boga, do czøowiek, do sÂwiata,
historii, procesoÂw dziejowych itp. SÂwiadomosÂcÂ osoby poznajemy z caøoksztaøtu
jej zÇycia. Odnosi sieÎ to takzÇe do Osoby Jezusa i Jego wiarygodnosÂci: sÂwiadomosÂcÂ deklaracyjna i motywacyjna saÎ to dwa aspekty tej samej rzeczywistosÂci,
ktoÂrej nie mozÇna rozdzielacÂ16. Dla przykøadu cuda Jezusa nie tylko stanowiøy
o Jego mesjanÂskiej godnosÂci, ale i ujawniaøy mesjanÂskie roszczenia. PeøniaÎ one
tezÇ funkcjeÎ objawieniowaÎ, bo Objawienie dokonuje sieÎ w søowie i w czynach;
peøniaÎ funkcjaÎ chrystologicznaÎ ± objawiajaÎ Chrystusa; peøniaÎ funkcjaÎ soterycznaÎ, zbawczaÎ ± prowadzaÎ do zbawienia i realizujaÎ zbawienie; peøniaÎ funkcjeÎ
eklezjotwoÂrczaÎ ± przyczyniajaÎ sieÎ do budowania KosÂcioøa oraz nadaniu mu
okresÂlonych ksztaøtoÂw. Cuda speøniajaÎ tezÇ funkcjeÎ wiarotwoÂrczaÎ, a wieÎc przyczyniajaÎ sieÎ do powstawania wiary, bo na skutek cudoÂw wiele osoÂb uwierzyøo.
Cuda majaÎ takzÇe wymiar bonatywny ± realizujaÎ dobro, to naturalne, i to nadprzyrodzone zarazem. WidacÂ to, gdy Jezus uzdrawia paralityka i odpuszcza mu
16

W. Kasper, Jezus Chrystus, Warszawa 1983; H. Vorgrimler, Jesus ± Gottes und des Menschen Sohn, Freiburg im Br. 1984; Cz.S. Bartnik, Chrystus jako sens historii, Wrocøaw 1987; tenzÇe,
Dogmatyka katolicka, t. 1, Lublin 1999, s. 594-597; Dupuis, dz. cyt., s. 62-68; H. Seweryniak,
SÂwiadectwo i sens. Teologia fundamentalna, Pøock 2001, s. 221-277; M. Rusecki, MesjanÂska sÂwiadomosÂcÂ Jezusa, LTF, s. 780-788.
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grzechy. W tym konteksÂcie nalezÇy zapytacÂ o funkcjeÎ motywacyjnaÎ, do ktoÂrej
redukowano niegdysÂ znaczenie cudoÂw. OtoÂzÇ trzeba powiedziecÂ, zÇe w sÂwietle
najnowszych badanÂ funkcja motywacyjna to jakby drugi aspekt kazÇdej innej
funkcji, tak jak moneta ma awers i rewers ± jedna strona monety implikuje
drugaÎ. Analogicznie jest z funkcjaÎ motywacyjnaÎ ± ona nie jest abstrakcyjna,
oderwana od konkretnych wydarzenÂ, tylko jest drugaÎ stronaÎ funkcji objawieniowej, chrystologicznej, wiarotwoÂrczej itp17. Na problem sÂwiadomosÂci Jezusa
trzeba patrzecÂ tak, aby widziecÂ øaÎcznie jej aspekt deklaracyjny i motywacyjny.
We wspoÂøczesnym motywowaniu wiarygodnosÂci Objawienia zrealizowanego w Jezusie Chrystusie istotnaÎ roleÎ odgrywa argumentacja chrystologicznofundamentalna. OgoÂlnie trzeba powiedziecÂ, zÇe wszystkie argumenty, jakie formuøuje sieÎ na uzasadnienie wiarygodnosÂci Objawienia, tkwiaÎ, chocÂby implicite,
w samym Objawieniu. Odpowiada to naturze samego Objawienia, ktoÂre zrealizowaøo sieÎ w znakach epifanijnych. Objawienie posiada wymiar historyczny,
zdarzeniowy oraz tresÂci nadprzyrodzone. W Znaku, jakim jest Osoba Jezusa
Chrystusa ± Boga-Czøowieka, øaÎczy sieÎ to, co historyczne, widzialne, z tym, co
niewidzialne, transcendentne ± Boskie. Jezus jest przeciezÇ prawdziwym Czøowiekiem i prawdziwym Bogiem. W Jego Osobie rzeczywistosÂcÂ Boska jest zespolona z ludzkaÎ i przez ludzkaÎ natureÎ BoÂg manifestuje sieÎ w historii. PamieÎtacÂ
nalezÇy, zÇe w znaku nie mozÇna widziecÂ tylko elementu dostrzegalnego zmysøowo; nie mozÇna zatrzymacÂ sieÎ na czøowieczenÂstwie Jezusa Chrystusa bez odniesienia do Jego BoÂstwa, gdyzÇ popadamy wtedy w naturalizm. Natomiast gdy
pomija sieÎ sfereÎ historycznaÎ, zdarzeniowaÎ Objawienia i eksponuje tylko tresÂci
nadprzyrodzone, sprowadza sieÎ chrzesÂcijanÂstwo do mitologii. Tym samym religieÎ chrzesÂcijanÂskaÎ pozbawia sieÎ podstaw historycznych. Musi wieÎc istniecÂ
perychoreza historycznego z nadprzyrodzonym. JesÂli taka jest struktura Objawienia, to i struktura argumentoÂw, ktoÂre formuøujemy dla uzasadnienia jego
wiarygodnosÂci musi bycÂ adekwatna do uzasadnianej rzeczywistosÂci.
Dlatego dawne tezy, ktoÂre byøy lansowane w apologetyce, izÇ dyscyplina ta
w sposoÂb czysto racjonalny (naturalny) wykazuje nadprzyrodzony charakter
chrzesÂcijanÂstwa czy Boskie posøannictwo Jezusa Chrystusa, nie liczyøy sieÎ ze
zøozÇonaÎ naturaÎ badanego przedmiotu. W sposoÂb naturalny nie mozÇna dojsÂcÂ do
tego, co nadnaturalne, co Boskie. Poprawna metodologicznie zasada brzmi:
przedmiot wyznacza sposoÂb jego poznania i metody badawcze, a nie odwrotnie. To sam przedmiot decyduje o tym, jakie sposoby epistemiczne mamy
podejmowacÂ, zÇeby go wøasÂciwie poznacÂ. JesÂli zatem Objawienie ma struktureÎ
zøozÇonaÎ z elementoÂw Boskich ± nadprzyrodzonych oraz historycznych ± natu17

R. Latourelle, Miracles de JeÂsus et theÂologie du miracle, MontreÂal±Paris 1986; T. Hergesel,
Jezus CudotwoÂrca, Katowice 1987; M. Rusecki, Wierzcie moim dzieøom. Funkcja motywacyjna
cudu w teologii XX wieku, Katowice 1988; tenzÇe, Cud w mysÂli chrzesÂcijanÂskiej, Lublin 1991; tenzÇe,
Cud w chrzesÂcijanÂstwie, Lublin 1996; tenzÇe, Funkcje cudu, Sandomierz±Lublin 1997; tenzÇe, Cud,
LTF, s. 271-283; tenzÇe, Traktat o cudzie, Lublin 2006.
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ralnych, to i metoda poznania musi bycÂ zøozÇona, a wieÎc zawieracÂ w swej strukturze poznanie naturalne (to, co historyczne, winno bycÂ poznawane za pomocaÎ
metod historycznych, np. historyczne istnienie Jezusa) oraz nadprzyrodzone
(to, co nadprzyrodzone, mozÇe bycÂ poznane za pomocaÎ metod teologicznych).
Argumentacja chrsytologicznofundamentalna musi takzÇe odwoøywacÂ sieÎ do
wiary, bo w BoÂstwo Jezusa Chrystusa trzeba po prostu uwierzycÂ. Chrystologia
fundamentalna ma øaÎczycÂ poznanie naturalne z poznaniem przez wiareÎ; w tym
tkwi jej specyfika epistemiczna i metodologiczna.
Argumenty budowane w ramach chrystologii fundamentalnej dopiero wtedy speøniajaÎ swoje zadanie (uzasadniania wiarygodnosÂci), gdy roÂwnoczesÂnie
wyrazÇajaÎ to, co nadprzyrodzone, i to, co naturalne. Na przykøad obecnie zwraca
sieÎ uwageÎ, zÇe wyøaÎcznie racjonalne i historyczne ujeÎcie argumentu z proroctw
jest niewystarczajaÎce. Autorzy postulujaÎ, by proroctwu przywroÂcicÂ sens religijny. W proroctwie bowiem chodzi nie tyle o przepowiadanie przyszøosÂci, ile
o teologiczne (historiozbawcze) spojrzenie na dzieje przeszøe, terazÂniejsze
i przyszøe w sÂwietle Objawienia BozÇego. PrzyszøosÂcÂ dotyczy nie tyle samych
faktoÂw historycznych, ile ich zbawczego sensu. Dlatego tezÇ wypeønienie proroctw to przede wszystkim zrealizowanie sieÎ ich w totalnej tajemnicy Chrystusa, a nie tylko realizacja szczegoÂøowych przepowiedni Starego Testamentu
w Nowym Testamencie18.
Na argument biblijny trzeba wieÎc patrzecÂ zgodnie z BozÇym planem Objawienia i zbawienia, dlatego chrystologia fundamentalna argument ten buduje
z danych Objawienia, prorockich zapowiedzi o Mesjaszu oraz ich wypeønienia
sieÎ w Jezusie Chrystusie; na tej podstawie wnioskujemy o mesjanÂskim posøannictwie Jezusa. OczywisÂcie, proroctwo, jako søowo obietnicy BozÇej, nalezÇy do
Objawienia. W istocie rzeczy chodzi o jednosÂcÂ zbawczego planu BozÇego i jego
realizacji, ktoÂra ujawniøa sieÎ roÂwniezÇ w proroctwach. Prorocy uczestniczyli
w transmisji søowa BozÇego, BozÇych zamiaroÂw wobec narodu wybranego i caøej
ludzkosÂci. W tym sensie søowo prorockie jest formaÎ Objawienia starotestamentalnego, a zrealizowane obietnice BozÇe w Chrystusie i KosÂciele sÂwiadczaÎ o wiarygodnosÂci Objawienia. Proroctwa nie mozÇna ograniczacÂ jedynie do argumentu z werbalnego wypeønienia zapowiedzi, ale nalezÇy je prezentowacÂ w szerokiej
perspektywie historiozbawczej, w ktoÂrej obecna jest funkcja motywacyjna.
To samo trzeba powiedziecÂ o cudach Jezusa, ktoÂre sÂwiadczaÎ o Jego Boskim
posøannictwie, a zarazem nalezÇaÎ do dzieø BozÇych i saÎ formaÎ objawiania sieÎ Boga
w Jezusie. WspoÂøczesÂnie cud ujmuje sieÎ jako znak i symbol Objawienia. Cud
jako znak stanowi sÂrodek komunikacji mieÎdzyosobowej, poprzez ktoÂry twoÂrca
cudu-znaku, czyli BoÂg, przekazuje jego odbiorcy (czøowiekowi) jakisÂ komuni18

H. Fries, Fundamentaltheologie, Graz±Wien±KoÈln 1985, s. 254-272; R. Fisichella, La profezia come segno di credibilitaÁ della rivelazion, w: Ges Rivelatore. Teologia Fondamentale, red.
R. Fisichella, Casale Monferrato 1988, s. 208-226.
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kat, celem nawiaÎzania z nim kontaktu. WøasÂciwe odczytanie sensu wydarzenia
niezwykøego mozÇe sieÎ dokonacÂ jedynie w sÂwietle BozÇego Objawienia. Cud jest
znakiem ¹KogosÂº dla kogosÂ i znakiem ¹czegosÂº ± peøni funkcjeÎ komunikatywnaÎ i informatywnaÎ oraz uwierzytelniajaÎcaÎ. BoÂg nie tylko jest sprawcaÎ cudu, ale
jest w nim obecny ± dziaøa tu i teraz.
Wydarzeniem kluczowym dla demonstratio christiana jest Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Z Jego rangi dla wiarygodnosÂci Boskiego posøannictwa
i nadprzyrodzonego charakteru chrzesÂcijanÂstwa apologetyka i teologia fundamentalna zawsze zdawaøa sobie spraweÎ. WspoÂøczesÂnie jednak rezurekcjeÎ Jezusa rozumie sieÎ inaczej nizÇ w przeszøosÂci. PodkresÂla sieÎ, zÇe nie byøo ono tylko
reanimacjaÎ somatycznaÎ, ale uwielbieniem Jezusa Chrystusa, przejsÂciem do rzeczywistosÂci nadprzyrodzonej, eschatycznej. Zamanifestowaøa sieÎ ona w znakach
chrystofanii i pustego grobu. Ma nie tylko wymiar apologetyczny, ale jest wydarzeniem objawieniowym i zbawczym. Dlatego zmartwychwstania Jezusa nie
mozÇna rozpatrywacÂ tylko w kategoriach ¹dowoduº BoÂstwa i mesjanÂskiego posøannictwa Jezusa, chocÂ i taki argument stanowi, ale w kategoriach historiozbawczych. Rezurekcja Chrystusa to nie tylko Jego zwycieÎstwo nad sÂmierciaÎ i wielki znak Jego BoÂstwa, ale to takzÇe peønia Objawienia i zbawienia. Chrystus
w zmartwychwstaniu objawiø sieÎ jako Pan ZÇycia i ZwycieÎzca sÂmierci. DzieÎki
rezurekcji BoÂg wprowadziø pokoÂj mieÎdzy niebem a ziemiaÎ i daje czøowiekowi
realne podstawy nadziei na zÇycie wieczne. ZasiadajaÎc po prawicy BozÇej, otworzyø czøowiekowi brameÎ do domu Ojca, do wiecznego zÇycia19. Rezurekcja Jezusa ma zatem kolosalne znaczenie dla czøowieka, chrzesÂcijanÂstwa, caøej ludzkosÂci, a takzÇe dziejoÂw sÂwiata. Zmartwychwstaøy Pan swoim zbawczym dziaøaniem obejmuje nie tylko tych, ktoÂrzy juzÇ w Niego uwierzyli, ale takzÇe tych,
ktoÂrzy poszukujaÎ prawdy, sensu zÇycia, finalnego speønienia. Zmartwychwstanie
stanowi zÂroÂdøo wiary paschalnej oraz finalny akt eklezjogenezy ± odtaÎd KosÂcioÂø
zaczaÎø skutecznie i zbawczo dziaøacÂ w historii, a dziaøanie jego beÎdzie trwacÂ azÇ
do skonÂczenia sÂwiata.
Reinterpretacja tradycyjnej argumentacji chrystologicznofundamentalnej
Ç
wiaÎze sieÎ z caøosÂciowym uwzgleÎdnieniem w niej perspektywy objawieniowozbawczej. Trzeba stwierdzicÂ, zÇe nie tylko te tradycyjne argumenty saÎ mocno
osadzone w Objawieniu, ale takzÇe te nowe, ktoÂre formuøujemy wspoÂøczesÂnie.
W budowaniu nowych argumentoÂw pomagajaÎ nam znaki czasu. OtoÂzÇ poszczegoÂlne wydarzenia we wspoÂøczesnym sÂwiecie, ktoÂre majaÎ dla czøowieka znaczenie egzystencjalne, winny bycÂ zinterpretowane w sÂwietle Objawienia BozÇego.
19

E. KopecÂ, Historiozbawczy charakter zmartwychwstania Chrystusa, RTK 24(1977) z. 4,
s. 107-118; tenzÇe, Chrystofanie jako znaki zmartwychwstania Chrystusa, RTK 25(1978) z. 2, s. 21-29; L. Scheffczyk, Zmartwychwstanie, Warszawa 1984; T. Dola, PojeÎcie zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa, ¹Resovia Sacraº 6(1999), s. 15-26; W. Borowski, Chrystologia rezurekcyjna Waltera
Kaspera, Sandomierz 2001; Seweryniak, SÂwiadectwo i sens..., s. 329-389; M. Rusecki, Pan zmartwychwstaø i zÇyje! Zarys teologii rezurekcyjnej, Warszawa 2006.
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Ono przeciezÇ daje odpowiedzÂ na podstawowe problemy ludzkiego zÇycia. Ich
wøasÂciwe rozwiaÎzanie uwiarygodnia chrzesÂcijanÂstwo. Chrystus jest ¹wczoraj,
dzisÂ i na wiekiº, a Jego Objawienie nadal trwa, gdyzÇ zÇyje On w KosÂciele.
BoÂg dziaøaø nie tylko w przeszøosÂci, ale dziaøa takzÇe dzisÂ. W zwiaÎzku z tym
mozÇna powiedziecÂ, zÇe podobnie jak Chrystus rozwiaÎzywaø problemy ludzi
oÂwczesnego czasu, tak Jego nauka, Jego Objawienie rozwiaÎzuje problemy
wszystkich czasoÂw. Zatem trzeba wszelkie zjawiska interpretowacÂ w sÂwietle
BozÇego Objawienia20.
Tytuøem egzemplifikacji warto wskazacÂ, chocÂby w ogoÂlnym zarysie, trzy
nowe argumenty, ktoÂre wypracowuje chrystologia fundamentalna dla uzasadnienia Boskiego posøannictwa Jezusa Chrystusa i Jego dzieøa, czyli chrzesÂcijanÂstwa.
WspoÂøczesna chrystologia fundamentalna buduje argument agapetologiczny. Argument z miøosÂci chrzesÂcijanÂskiej bazuje na powszechnym przekonaniu
ludzkosÂci, zÇe miøosÂcÂ stanowi najwyzÇszaÎ wartosÂcÂ oraz zÇe zÂroÂdøem wszelkiej
miøosÂci jest BoÂg w TroÂjcy SÂwieÎtej Jedyny, ktoÂry jest samaÎ miøosÂciaÎ. Agape jest
naturaÎ Boga i zasadaÎ zÇycia wewnaÎtrztrynitarnego. W Jezusie Chrystusie miøosÂcÂ
zostaøa objawiona w peøni i staøa sieÎ zasadaÎ zÇycia chrzesÂcijanÂskiego. H.U. von
Balthasar søusznie twierdzi, zÇe wiarygodna jest tylko miøosÂcÂ21. Ona, realizujaÎc
sieÎ w zÇyciu wierzaÎcych w Chrystusa, czyni chrzesÂcijanÂstwo wiarygodnym22.
Sformuøowanie argumentu martyrologicznego jest zwiaÎzane z ujeÎciem wiarygodnosÂci jako wøasÂciwosÂci sÂwiadectwa samego Boga lub jako cechy sÂwiadectwa czøowieka, ktoÂry to sÂwiadectwo BozÇe przekazuje. W tym pierwszym przypadku argument martyrologiczny odnosi sieÎ do transcendentnej sÂwiadomosÂci
Jezusa Chrystusa ± Jezus jest Wiarygodnym SÂwiadkiem Boga. W drugim przypadku analizie podaje sieÎ sÂwiadectwo chrzesÂcijanÂskie, ktoÂre realizuje sieÎ w øaÎcznosÂci z Chrystusem i dzieÎki Jego øasce. Znak martyrologiczny rozumiecÂ mozÇna
w dwojaki sposoÂb: jako meÎczenÂstwo, czyli oddanie zÇycia za wiareÎ lub blizÂnich
albo jako sÂwiadectwo zÇycia. W pierwszym znaczeniu sÂwiadectwo jest jakby
mocniejsze, bardziej widoczne, w drugim mniej wyrazÂne i potrzeba wieÎcej
czasu, aby je dostrzec i rozpoznacÂ. Wzorem dla chrzesÂcijanina jest sÂwiadectwo
Chrystusa, ktoÂry gøoszonaÎ prawdeÎ potwierdziø zÇyciem, braterskaÎ postawaÎ wobec wszystkich ludzi, w tym takzÇe nieprzyjacioÂø, oraz meÎczenÂskaÎ sÂmierciaÎ.
20

I. Korzeniowski, P. RabczynÂski, Znaki czasu, LTF, s. 1378-1381; P. RabczynÂski, Znaki
czasoÂw wedøug Marie-Dominique Chenu, Olsztyn 2007.
21 Wiarygodna jest tylko miøosÂcÂ, KrakoÂw 1997.
22
R. Fisichella, Hans Urs von Balthasar. Amore e credibilitaÁ cristiana, Roma 1981; B. Mondin,
La TrinitaÁ mistero d'amore. Trattato di teologia trinitaria, Bologna 1993; M. Rusecki, MiøosÂcÂ jako
motyw wiarygodnosÂci chrzesÂcijanÂstwa, w: MiøosÂcÂ w postawie ludzkiej, red. W. Søomka (Homo
Meditans, t. 8), Lublin 1993, s. 229-247; von Balthasar, dz. cyt.; K.C. Kaucha, MiøosÂcÂ za miøosÂcÂ.
WiarygodnosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa wedøug Battisty Mondina, Lublin 2000; tenzÇe, Agapetologiczny argument, LTF, s. 31-35.
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ZÂroÂdøem chrzesÂcijanÂskiego sÂwiadectwa jest sam BoÂg ± w Nim chrzesÂcijanÂskie
sÂwiadectwo ma swoÂj poczaÎtek, trwanie oraz ostateczne wypeønienie23.
Uzasadnianie wiarygodnosÂci Boskiego posøannictwa Jezusa dokonuje sieÎ
Ç
takze na pøaszczyzÂnie argumentu sperancyjnego. Ten argument uwypukla znaczenie nadziei chrzesÂcijanÂskiej, ktoÂra pomaga w przezwycieÎzÇeniu rozpaczy
i zwaÎtpienia, a takzÇe nadaje zÇyciu ostateczny sens. Nadzieja chrzesÂcijanÂska
ma doniosøe znaczenie w sensie antropologicznym, spoøecznym, historycznym,
dziejowym i religijnym, gdyzÇ pozwala wyzwalacÂ sieÎ z poczucia beznadziejnosÂci
i braku wizji przyszøosÂci, ktoÂrej nie da sieÎ sensownie zamknaÎcÂ w immanencji
sÂwiata. Nadzieja, obok wiary i miøosÂci, zawsze w teologii byøa zaliczana do cnoÂt
teologalnych, najbardziej elementarnych i fundamentalnych zarazem. ChrzesÂcijanÂstwo jest religiaÎ nadziei, a jej sperancyjne przesÂwiadczenie zasadza sieÎ na
zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa24. Wydarzenie Zmartwychwstania Chrystusa staøo sieÎ ostatecznaÎ podstawaÎ naszej nadziei i sensu ludzkiego istnienia,
a takzÇe historii. Kerygmat wielkanocny moÂwiaÎcy o Bogu dziaøajaÎcym w Jezusie,
oznajmia, zÇe sÂmiercÂ nie jest kresem zÇycia ludzkiego. Speønienie sieÎ nadziei
chrzesÂcijanÂskiej jest osobowo zwiaÎzane z Jezusem Chrystusem25.
Poza wyzÇej omoÂwionymi argumentami mozÇna jeszcze wymienicÂ inne: staurologiczny, kulturotwoÂrczy, prakseologiczny, bonatywny, kaloniczny, werytatywny, personalistyczny. PowyzÇsze przykøady sÂwiadczaÎ, zÇe chrystologia fundamentalna ± obok rozwijania klasycznych argumentoÂw ± formuøuje nowe dla
uwierzytelnienia posøannictwa Jezusa i ukazania wiarygodnosÂci chrzesÂcijanÂstwa. MoÂwiaÎc o tym trzeba podkresÂlicÂ, zÇe mamy na uwadze nie tylko osobeÎ
Jezusa historycznego, istniejaÎcego w ograniczonym czasie i przestrzeni, ale
Jezusa Totalnego, czyli tego istniejaÎcego od wiekoÂw, obecnego i dziaøajaÎcego
na wszystkich etapach historii zbawienia.
OgoÂlnie rzecz ujmujaÎc, argumentacja chrystologicznofundamentalna musi
bycÂ dostosowana do natury uzasadnianego przedmiotu, a ten ma charakter
23
M. Rusecki, Argumentacja prakseologiczna w teologii fundamentalnej, RTK 34(1987) z. 2,
s. 111-140; H.U. von Balthasar, SÂwiadectwo i wiarygodnosÂcÂ, ¹Communioº. MieÎdzynarodowy przeglaÎd teologiczny 9(1989) z. 6, s. 107-114; G. Dziewulski, Martyrologiczny argument, LTF, s. 774779; tenzÇe, SÂwiadectwo chrzesÂcijanÂskie, LTF, s. 1189-1191; J. Mastej, SÂwiadectwo chrzesÂcijanÂskie
jako motyw wiary, ¹Roczniki Teologiczneº (dalej: RT) 48-49(2001-2002) z. 9, s. 69-88.
24
J. Mastej, ChrzesÂcijanÂstwo religiaÎ nadziei, w: BycÂ chrzesÂcijaninem, red. M. Rusecki, Lublin
2006, s. 744-755.
25
J. Moltmann, Theologie der Hoffnung, TuÈbingen 1964; M. KuÈhn, Theologie der Hoffnung,
Hoffnung fuÈr die Theologie, ¹Zeichen der Zeitº 19(1965), s. 400-404; J.B. Metz, Pour une theÂologie
du monde, Paris 1971; J. Moltmann, Der gekreuzigte Gott, MuÈnchen 1972; J. Arias, Christ toujours
nouveau, Paris 1972; M. Delmirani, Croce e speranza. Introduzione alla teologia di JuÈrgen Moltmann, Cassano±Bari 1976; E. Carli, La teologia della speranza di JuÈrgen Moltmann, Roma 1980;
M. Rusecki, Teologia nadziei wedøug JuÈrgena Moltmanna, w: Nadzieja w postawie ludzkiej, red.
W. Søomka, Lublin 1992, s. 41-67; M. Rusecki, Sperancyjny argument, LTF, s. 1126-1132; J. Moltmann, BoÂg nadziei, Lublin 2006.
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zøozÇony (Bosko-ludzki, nadprzyrodzono-historyczny). Wszystkie argumenty
stosowane w chrystologii fundamentalnej winny bycÂ odnoszone do Osoby Jezusa Chrystusa, Jego søoÂw i czynoÂw, a szczegoÂlnie Jego Zmartwychwstania,
gdyzÇ dzieÎki temu uzyskujaÎ wieÎkszaÎ siøeÎ motywacyjnaÎ26. Argumenty na uzasadnienie wiarygodnosÂci Boskiego posøannictwa Jezusa Chrystusa i nadprzyrodzonego charakteru chrzesÂcijanÂstwa powinny bycÂ traktowane øaÎcznie, gdyzÇ sieÎ
suponujaÎ, uzupeøniajaÎ, dopeøniajaÎ i wzmacniajaÎ, a tym samym dajaÎ wieÎkszaÎ
pewnosÂcÂ wiarygodnosÂci Objawienia. Argumenty te majaÎ prowadzicÂ do osobowego spotkania z Jezusem Chrystusem i umocnienia tej relacji, a jednoczesÂnie
z Chrystusa czerpiaÎ siøeÎ motywacyjnaÎ.
3. èAÎCZNOSÂCÂ CHRYSTOLOGII Z EKLEZJOLOGIAÎ
W TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ

BioraÎc pod uwageÎ dotychczasowe rozwazÇania dotyczaÎce demonstratio
christiana, nalezÇy zapytacÂ o mozÇliwosÂcÂ ujednolicenia przedmiotu teologii fundamentalnej w zakresie faktu chrystologicznego i eklezjologicznego. Chodzi
o spoÂjne ujmowanie w jednolitych kategoriach pojeÎciowych demonstratio christiana et catholica. SposÂroÂd kilku mozÇliwych propozycji dla przykøadu omoÂwione
zostanaÎ trzy, jak sieÎ wydaje najbardziej typowe, majaÎce najwieÎksze szanse powszechnego uznania i dalszego dopracowania. SaÎ to: koncepcja personalistyczna, historiozbawcza i symbolowa. W tych ilustratywnych koncepcjach ujednolicenia przedmiotu teologii fundamentalnej skupimy sieÎ na ujmowaniu KosÂcioøa w kategoriach, ktoÂre wskazÇaÎ wyrazÂnie na øaÎcznosÂcÂ KosÂcioøa z Chrystusem,
a zarazem Chrystusa z KosÂcioøem27.

3.1. ZASADA PERSONALISTYCZNA

PierwszaÎ zasadaÎ, pozwalajaÎcaÎ dokonacÂ ujednolicenia przedmiotu teologii
fundamentalnej, jest zasada personalistyczna. ZauwazÇycÂ trzeba, zÇe coraz wieÎcej
zwolennikoÂw zyskuje sobie personalistyczna koncepcja KosÂcioøa. Wprawdzie
nie zostaøa ona jeszcze w peøni opracowana, ale zasadnicze jej zreÎby zostaøy
wyrazÂnie okresÂlone (J.A. MoÈhler, Ch. Journet, P. Teilhard de Chardin, H. Urs
von Balthasar, J. Maritain, Cz.S. Bartnik, M. Rusecki)28.
26

M. Rusecki, Argumentacja w teologii fundamentalnej, LTF, s. 109 n.
M. Rusecki, èaÎcznosÂcÂ chrystologii z eklezjologiaÎ w teologii fundamentalnej w aspekcie
metodologicznym, w: SÂwiadek Chrystusowych cierpienÂ (1 P 5,1). Prace dedykowane KsieÎdzu Profesorowi Adamowi Kubisiowi, red. J. Morawa, KrakoÂw 2004, s. 669-688.
28
Cz.S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 2, Lublin 2003, s. 42-44.
27
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KosÂcioøa nie mozÇna ujmowacÂ tylko na pøaszczyzÂnie rzeczowej ± jako narzeÎdzia zbawienia dla sÂwiata, ale nalezÇy podkresÂlacÂ jego aspekt osobowy (podmiotowy) ± KosÂcioÂø jako zbiorowosÂcÂ osoÂb, ¹jedna osoba w wielu osobachº
(H. MuÈhlen). UjeÎcie personalistyczne ± wedøug Cz.S. Bartnika ± øaÎczy w sobie
pøaszczyzneÎ teoretycznaÎ i praktycznaÎ oraz przedmiotowaÎ i podmiotowaÎ29. KosÂcioÂø jest spoøecznosÂciaÎ osoÂb, ktoÂraÎ wspoÂøtworzaÎ: BoÂg Ojciec, Wcielony Syn
BozÇy i Duch SÂwieÎty oraz zbiorowosÂcÂ osoÂb wierzaÎcych, przy czym kazÇdy czøonek
KosÂcioøa jest w indywidualnej i realnej relacji do Osoby Chrystusa i Jego dzieøa
(wymiar wertykalny) oraz nawiaÎzuje wieÎzi z innymi osobami ludzkimi (wymiar
horyzontalny). Wzorem relacji czøonkoÂw KosÂcioøa mieÎdzy sobaÎ jest jednosÂcÂ
osoÂb w TroÂjcy, czyli komunia OsoÂb TroÂjcy SÂwieÎtej. Pojedyncza osoba, pozostajaÎca w øaÎcznosÂci z osobami Boskimi, nie stanowi jeszcze KosÂcioøa we wøasÂciwym znaczeniu; dopiero spoøecznosÂcÂ osoÂb ± pewnego rodzaju ¹podmiotowosÂcÂ
spoøeczna o strukturze religijnejº, speøniajaÎca te warunki, mozÇe bycÂ okresÂlana
mianem KosÂcioøa. WøasÂciwie KosÂcioÂø nie istnieje poza osobami. Realizacja
i uobecnienie KosÂcioøa dokonuje sieÎ tylko w osobach; w odniesieniu do osoÂb
ludzkich i Boskich. W centrum KosÂcioøa jest Jezus Chrystus, jako jego Zwornik, jako Zasada spoøecznosÂci religijnej, WzoÂr ukierunkowania ku Bogu Ojcu
w Duchu SÂwieÎtym, i Przykøad relacji do czøowieka. Zadaniem KosÂcioøa jest
przekazywanie BozÇego zbawienia ludziom, a polega ono na zjednoczeniu sieÎ
z osobowym Bogiem. KosÂcioÂø jest rodzajem personalizacji zbawczej ludzkosÂci
poprzez Jezusa Chrystusa, przy czym elementy instytucjonalne i przedmiotowe
odgrywajaÎ roleÎ pewnego nosÂnika i tworzywa w perspektywie zbawczej, søuzÇaÎcej
czøowiekowi30.
Personalistyczny charakter KosÂcioøa ujawnia sieÎ juzÇ w Chrystusowych inicjatywach eklezjotwoÂrczych. W Osobie Jezusa Chrystusa dokonywaøa sieÎ peønia Objawienia i zbawienia poprzez Jego søowo i dzieøa; podobnie jest z Jego
dziaøalnosÂciaÎ eklezjotwoÂrczaÎ. Wcielone Søowo søowem powoøuje apostoøoÂw
i ucznioÂw do wspoÂlnoty z sobaÎ, odpuszcza grzechy, ustanawia EucharystieÎ,
kapøanÂstwo, czyni cuda, nadaje urzeÎdy i posøugi. Jego Boskie søowo, tozÇsame
z Nim samym, jest tezÇ Søowem-mocaÎ, Søowem-aktem, dlatego w zakresie eklezjogenezy jest ono wspoÂlnototwoÂrcze i osobotwoÂrcze. Peøni wieÎc funkcjeÎ na
wskrosÂ interpersonalnaÎ i eklezjotwoÂrczaÎ zarazem.
Do tworzenia KosÂcioøa o charakterze interpersonalnej wspoÂlnoty przyczyniøy sieÎ czyny Jezusa. Do dzieø sÂcisÂle eklezjotwoÂrczych nalezÇy zaliczycÂ cuda
Jezusa, powoøanie i przygotowanie ucznioÂw do misji, dobrowolnaÎ ofiareÎ Jezusa na krzyzÇu, Zmartwychwstanie i chrystofanie oraz zesøanie Ducha SÂwieÎ29

TenzÇe, Osobowy byt KosÂcioøa, w: KosÂcioÂø w sÂwietle Biblii, red. J. Szlaga, Lublin 1984, s. 163175; tenzÇe, KosÂcioÂø Jezusa Chrystusa, Wrocøaw 1982, s. 323-329.
30
J. Maritain, De l'Eglise du Christ. La personne de I'Eglise et son personnel, Paris 1970;
Bartnik, KosÂcioÂø Jezusa Chrystusa, s. 57 n.; M. Rusecki, Czy KosÂcioÂø w Polsce jest wiarygodny?, w:
WiarygodnosÂcÂ KosÂcioøa wobec przemian w Polsce, red. M. Rusecki, Pelplin±Lublin 1994, s. 146-156.
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tego31. W wyniku przyjeÎcia w wierze tych dzieø powstaø KosÂcioÂø. Nauczanie
i dziaøanie Jezusa wyrazÂnie zmierzaøo do tego, by Jego dzieøo przyczyniøo sieÎ
do powstania wiary ucznioÂw (fundament KosÂcioøa) oraz by byli oni sÂwiadkami
Jego Osoby i posøannictwa azÇ po kranÂce ziemi. IdaÎc dalej mozÇna stwierdzicÂ, zÇe
KosÂcioÂø, jako osobowa wspoÂlnota Boga z ludzÂmi, w sposoÂb personalny urzeczywistnia sieÎ, gøoszaÎc Søowo adresowane do czøowieka i sprawujaÎc sakramenty sÂwieÎte, rozumiane jako znaki interpersonalnego spotkania osobowego Boga z osobaÎ ludzkaÎ, w ktoÂrym realizuje sieÎ personalna przemiana, rozwoÂj czøowieka oraz permanentne, dynamiczne stawanie sieÎ KosÂcioøa w czasie (permanentna personalna eklezjogeneza)32.

3.2. ZASADA HISTORIOZBAWCZA

Obok zasady personalistycznej organizacji przedmiotu teologii fundamentalnej mozÇna zaproponowacÂ zasadeÎ historiozbawczaÎ. Od czasu Soboru WatykanÂskiego II w sposoÂb wyrazÂny zaczyna sieÎ rozwijacÂ historiozbawcza koncepcja
KosÂcioøa, chocÂ nie jest ona jednak jednolicie rozumiana. GøoÂwnymi jej przedstawicielami saÎ: O. Cullmann, W. Kasper, J. Ratzinger, H. de Lubac, R. Fisichella, A. Beni, S. PieÂ-Ninot, J.A. SayeÂs, R. èukaszyk, Cz.S. Bartnik, A. KubisÂ,
B. Forte, K. GoÂzÂdzÂ33. NajczeÎsÂciej KosÂcioÂø ujmuje sieÎ jako historieÎ zbawienia,
rzeczywistosÂcÂ wspoÂørozciaÎgøaÎ z historiaÎ uniwersalnaÎ. W tym znaczeniu ± za
sÂw. Justynem, sÂw. Ireneuszem i sÂw. Augustynem ± moÂwi sieÎ o KosÂciele istniejaÎcym od poczaÎtku sÂwiata, czyli ab Abel. KosÂcioÂø Jezusa byøby osadzony w caøosÂci stworzenia i w caøym rodzaju ludzkim. Rozwijaøby sieÎ w dziejach wedøug
zbawczego planu Boga, jako zÇe preegzystowaø w planie BozÇym i byø niejako
zakodowany w logice stworzenia. KosÂcioÂø istniaø zatem w odwiecznym planie
Boga, a jego historiozbawcza rzeczywistosÂcÂ realizuje sieÎ przy udziale TroÂjcy
SÂwieÎtej: BoÂg Ojciec jest Inicjatorem historii zbawienia, Jezus jest jej Centralnym Kairosem, Duch SÂwieÎty jest Kontynuatorem historii zbawienia, a Lud
BozÇy jest jej nosÂnikiem34. Historia jest terenem wcielania sieÎ KosÂcioøa w dzieje.
Historia zbawienia na etapie starotestamentalnym zmierzaøa ku Chrystusowi,
ktoÂry jest ¹PeøniaÎ Czasuº. W Chrystusie i przez Niego dokonaøa sieÎ peønia
Objawienia i zbawienia oraz zaistniaø ostatecznie KosÂcioÂø, ktoÂry permanentnie
31

M. Rusecki, Boska geneza KosÂcioøa, w: KosÂcioÂø w czasach Jana Pawøa II, red. M. Rusecki,
K. Kaucha, J. Mastej, Lublin 2005, s. 72-77.
32
J. Mastej, Permanentna eklezjogeneza, w: KosÂcioÂø w czasach Jana Pawøa II, s. 113-125.
33
K. GoÂzÂdzÂ, Teologia historii zbawienia wedøug Oscara Cullmanna, Lublin 1996; tenzÇe, Historiozbawcza koncepcja KosÂcioøa, RT 45(1998) z. 2, s. 35-46; Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 2,
s. 41 n.; K. GoÂzÂdzÂ, Obrazy KosÂcioøa i gøoÂwne idee eklezjologiczne, w: KosÂcioÂø w czasach Jana Pawøa,
s. 95-97.
34
K. GoÂzÂdzÂ, Obrazy KosÂcioøa i gøoÂwne idee eklezjologiczne, s. 96.
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realizuje zbawczaÎ misjeÎ. KosÂcioÂø, beÎdaÎc ostatnim etapem historii zbawienia,
daÎzÇy do wypeønienia sieÎ w Eschatonie i jest miejscem historycznego procesu
zbawiania sieÎ ludzkosÂci35.
KosÂcioÂø nie tylko wchodzi w struktureÎ historii zbawienia i jaÎ wspoÂøtworzy,
ale roÂwniezÇ przyczynia sieÎ do jej realizacji i urzeczywistniania w czasie i przestrzeni. GøoszaÎc søowo BozÇe, z ktoÂrym zwiaÎzana jest øaska BozÇa, czy sprawujaÎc
sakramenty sÂwieÎte, KosÂcioÂø sprawia, zÇe zÇycie nadprzyrodzone uhistorycznia sieÎ
w czøowieku i we wspoÂlnocie, ktoÂra je przyjmuje. ObecnosÂcÂ Boga dziaøajaÎcego
i zbawiajaÎcego w KosÂciele ujawnia sieÎ takzÇe na wiele innych sposoboÂw, np.
w modlitwie, dzieøach miøosÂci, miøosierdzia. W ten sposoÂb proces zbawienia
przybiera realne ksztaøty, a historia celowo ukierunkowuje sieÎ na finalne wypeønienie w Eschatonie.

3.3. ZASADA SYMBOLOWA

KolejnaÎ zasadaÎ ujednolicenia przedmiotu teologii fundamentalnej jest zasada symbolowa. W naszych czasach symbolowaÎ koncepcjeÎ KosÂcioøa zaczaÎø
rozwijacÂ A. Dulles36. W rzeczywistosÂci czeÎsÂciej moÂwi on o sakramentalnym
modelu KosÂcioøa, ale oÂw model blizÇszy jest kategorii symbolu nizÇ sakramentu
i znaku, gdyzÇ w jego poglaÎdach symbolowa teologia Objawienia w sposoÂb wyrazÂny rzutuje na eklezjologieÎ. Wiele elementoÂw takiego mysÂlenia mozÇna znalezÂcÂ takzÇe u O. Semmelrotha, K. Rahnera, E. Schillebeeckxa, L. Boffa, M. Eliadego, M. Ruseckiego. W symbolowej koncepcji Chrystus jest epifaniaÎ Boga,
KosÂcioÂø zasÂ chrystofaniaÎ. Chrystofanijny charakter KosÂcioøa najlepiej oddaje
kategoria sakramentu i symbolu, ktoÂra uwidacznia to, co widzialne, empiryczne, dosÂwiadczalne, czasowe, ludzkie i historyczne, dziejowe, oraz to, co niewidzialne, ponadhistoryczne, ponaddziejowe, transhistoryczne, transtemporalne,
czyli Chrystusa uwielbionego, zøaÎczonego w nowy sposoÂb ze wspoÂlnotaÎ wierzaÎcych37.
35
J.S. Arrieta, Die heilsgeschichtliche Schau der Kirche auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil, w: Oikonomia. Heilsgeschichte als Thema der Theologie. Oscar Cullmann zum 65. Geburtstag
gewidmet, red. F. Christ, Hamburg 1967, s. 322-341; J. Ratzinger, La destineÂe de JeÂsus et l'Eglise, w:
L'Eglise aujourd'hui, Paris 1967, s. 31-49; A. KubisÂ, Chrystologia i eklezjologia w wykøadzie teologii
fundamentalnej, ¹Analecta Cracoviensiaº 10(1978), s. 211-272; B. Nadolski, Urzeczywistnianie sieÎ
KosÂcioøa w liturgii, PoznanÂ 1981; Bartnik, KosÂcioÂø Jezusa Chrystusa, s. 86-99; J.M.R. Tillerd,
L'Eglise de Dieu dans le dessein de Dieu, ¹Irenikonº 58(1985), s. 21-53; U. Casale, Il mistero della
Chiesa. Saggio di ecclesiologia, Leumann 1998.
36
A. Dulles, Models of Revelation, New York 1985; tenzÇe, Models of the Church, New York
1987; tenzÇe, The Catholicity of the Church, Oxford 1987; K. Kaucha, Teologia Objawienia i jej
eklezjologiczne konsekwencje w pismach Avery Dullesa, ¹Zeszyty Naukowe KULº 37(1994) nr 3-4,
s. 3-11; I. Smentek, Modele KosÂcioøa wedøug Avery Dullesa, RT 52(2005) z. 9, s. 51-76.
37
Dulles, Models of the Church, s. 171-173.
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Symbol teologiczny spaja ze sobaÎ dwa heterogenne strukturalne elementy:
symbolizujaÎcy i symbolizowany. W odniesieniu do Osoby Jezusa Chrystusa
oznacza to, zÇe øaÎczy On w sobie element ludzki i Boski. Takie rozumienie
symbolu mamy na uwadze w odniesieniu do KosÂcioøa. Symbolowe rozumienie
KosÂcioøa wyrazÇa sieÎ w dziaøaniu KosÂcioøa: zaroÂwno w gøoszeniu Dobrej Nowiny, jak i sprawowaniu sakramentoÂw. Ludzki wyraz søowa BozÇego oznajmia je
i objawieniowo-zbawczo realizuje. Sakramenty saÎ tego wyrazem, czyli w nich
spaja sieÎ rzeczywistosÂcÂ Boska, nadprzyrodzona i ludzka, przedmiotowa, historyczna. Gdy czøowiek spotyka sieÎ w sakramentach z Bogiem, zostaje symbolizowany.
W zastosowaniu symbolowej koncepcji KosÂcioøa mozÇna poÂjsÂcÂ dalej, wychodzaÎc z prostego stwierdzenia, zÇe Chrystus jest nie tylko obecny w KosÂciele, ale
takzÇe go wspoÂøtworzy; bez tego zwiaÎzku, bez sÂcisøego zespolenia Chrystusa ze
wspoÂlnotaÎ wiernych, nie byøoby KosÂcioøa. Jest on zøozÇonym bytem na wzoÂr
Jezusa Chrystusa, ktoÂry jako BoÂg-Czøowiek øaÎczyø w jednej Osobie dwie natury:
BoskaÎ i ludzkaÎ. Te podstawowe elementy konstytuujaÎce KosÂcioÂø saÎ heterogenne: jeden, gdy chcemy do wyrazÇenia KosÂcioøa zastosowacÂ kategorieÎ symbolu ±
jest naturalny, symbolizujaÎcy, tworzony przez wspoÂlnoteÎ wierzaÎcych, zjednoczonaÎ ze sobaÎ licznymi wieÎzami, drugi ± nadprzyrodzony, Boski, symbolizowany, nadajaÎcy tej wspoÂlnocie nowy byt, nowaÎ jakosÂcÂ ontycznaÎ i egzystencjalnaÎ.
KosÂcioÂø jako symbol jest bytem trwaøym, poniewazÇ beÎdzie on istniaø azÇ do
skonÂczenia sÂwiata. ¹NietrwaøosÂcÂ KosÂcioøaº, jego zanikanie ± odnosicÂ sieÎ mozÇe
tylko do poszczegoÂlnych wierzaÎcych czy okresÂlonych grup spoøecznych, ktoÂre
tracaÎ wieÎzÂ ze wspoÂlnotaÎ eklezjalnaÎ i z Chrystusem.
WspoÂøtworzenie KosÂcioøa przez Chrystusa oznacza tezÇ, zÇe wspoÂlnota wiernych jest przez Niego przenikana, dlatego dokonuje sieÎ w niej ciaÎgøy proces
personalizacji, socjologizacji i symbolizacji. KosÂcioÂø jako symbol to komunia
elementu symbolizujaÎcego z elementem symbolizowanym. To symbol zjednoczenia osobowego, to nowy byt personalny38. WspoÂøtworzenie KosÂcioøa rozpoczeÎøo sieÎ, kiedy nadprzyrodzone zÇycie przyniesione przez Chrystusa zaczeÎøo
przenikacÂ do wspoÂlnoty i jaÎ tworzycÂ. Miaøo to poczaÎtek juzÇ w czasie ziemskiego
zÇycia Chrystusa, kiedy Jezus tworzyø pewne zreÎby organizacyjne elementu
symbolizujaÎcego, ale w peøni nastaÎpiøo po wypeønieniu dzieøa zbawczego (meÎka, sÂmiercÂ krzyzÇowa, zmartwychwstanie). Proces symbolizacji wspoÂlnoty wierzaÎcych trwa nadal. Im bardziej jest ona przenikana przez zÇycie Boskie, tym
bardziej staje sieÎ symbolem, symbolem peøniejszym, silniejszym, czytelniejszym; i przeciwnie ± im zÇycie boskie przenika jaÎ mniej, tym jest søabsza, mniej
38

T. Todorov, TheÂories du symbole, Paris 1977; L.M. Chauvet, Du symbolique au symbole,
Paris 1979; M. Rusecki, Cud jako znak i symbol, RTK 28(1981) z. 2, s. 79-95; tenzÇe, PojeÎcie symbolu
religijnego a mozÇliwosÂcÂ zastosowania go w teologii, ¹Studia Paradyskieº 4(1994), s. 89-130; tenzÇe,
O pojeÎciu znaku religijnego, ¹Studia Semiotyczneº 19-20(1994), s. 257-279; tenzÇe, Cud w chrzesÂcijanÂstwie, Lublin 1996, s. 335-504; tenzÇe, Symbol, LTF, s. 1153-1158.
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czytelna. Hierarchia w KosÂciele-symbolu søuzÇy z jednej strony do ksztaøtowania, organizowania i jednoczenia elementu symbolizujaÎcego, a z drugiej ± poprzez posøugeÎ nauczania, udzielania sakramentoÂw i sprawowania liturgii oraz
aktualizujaÎc wydarzenia zbawcze ± powoduje sakramentalne jednoczenie elementu symbolizujaÎcego z symbolizowanym.
Przedstawione powyzÇej trzy zasady wewneÎtrznej organizacji przedmiotu
teologii fundamentalnej dajaÎ mozÇliwosÂcÂ poøaÎczenia chrystologii z eklezjologiaÎ.
Daje to szanseÎ ujmowania caøego przedmiotu dyscypliny w jednolitych kategoriach i mozÇliwosÂcÂ stosowania tych samych metod badawczych.
* * *

Przedmiotem niniejszego opracowania byøo zagadnieniem demonstratio
christiana w teologii fundamentalnej. Po ukazaniu, w jaki sposoÂb w apologetyce
tradycyjnej ujmowano problematykeÎ mesjanÂskiej sÂwiadomosÂci Jezusa i jak jaÎ
uzasadniano, zaprezentowano wspoÂøczesne ujeÎcie traktatu chrystologicznego,
ktoÂre bazuje na personalistycznym (odwoøujaÎcym sieÎ do osobowosÂci Jezusa)
i teologicznym (objawieniowo-zbawczym) rozumieniu mesjanÂskiej sÂwiadomosÂci Jezusa oraz poszczegoÂlnych argumentoÂw wchodzaÎcych w zakres demonstratio christiana.
Niezwykle wazÇnaÎ rzeczaÎ dla teologii fundamentalnej jest ujednolicenie dwu
tez przedmiotu tej dyscypliny. W artykule wskazano na trzy mozÇliwosÂci takiego
ujednolicenia. W rozumieniu personalistycznym tezeÎ chrystologicznaÎ stanowiøoby zbawcze i osobowe posøannictwo Jezusa Chrystusa, a tezeÎ eklezjologicznaÎ
± KosÂcioÂø jako spoøeczne i osobowe uobecnianie Objawienia oraz misji Chrystusa. W aspekcie historiozbawczym przedmiotem byøaby historia zbawienia:
w tezie chrystologicznej centralny problem stanowiøby fakt zbawczy w Chrystusie, natomiast w eklezjologicznej ± fakt zbawczy realizujaÎcy sieÎ w KosÂciele.
Rozumienie symbolowe w zakresie tezy chrystologicznej pojmuje Chrystusa
i Jego Objawienie jako symbol zespalajaÎcy w sobie Boskie z ludzkim i historycznym, zasÂ w zakresie tezy eklezjologicznej ± KosÂcioÂø jako symbol Chrystusa.
Methodology of Fundamental Theology. Demonstratio Christiana
Summary
The article addresses the issue of demonstratio christiana in fundamental theology in three parts. First, traditional grounds for revelation fulfilled in Jesus Christ
are demonstrated (1), followed by the contemporary presentation of the Christological treatise (2). Finally, a possibility of presentation of Christological and ecclesiological facts in harmonized categories is suggested (3).
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