
7

�Kieleckie Studia Teologiczne�
10 (2011), s. 7�26

Ks. Edward Chat � Kielce

CZ£OWIEK A S£OWO BOGA

I. Cz³owiek przez Boga stworzony, powo³any do dialogu
z Nim, potrzebuje Jego S³owa i Jego s³ów

1. Kim jest cz³owiek?

Niebo i ziemia stanowi¹ dwa wymiary rzeczywisto�ci; wyznaczaj¹ ob-
szar, po�ród którego stoi cz³owiek. �Wed³ug niemal zgodnej opinii wierz¹cych
i niewierz¹cych wszystko, co jest na ziemi powinno byæ odnoszone do cz³owie-
ka jako do centrum i punktu szczytowego wszelkiego istnienia�1, lecz równie¿
rozumiej¹cego siebie w duchu pokory i prawa Bo¿ego.

Nauka Ko�cio³a stawia cz³owieka w centrum �wiata. Na odwieczne py-
tanie: �Kim jest cz³owiek?�, odpowiedzi � zw³aszcza dzisiaj � padaj¹ ró¿ne,
a nawet wrêcz sprzeczne. Albo mówi siê o cz³owieku optymistycznie i ide-
alistycznie, jako o istocie wolnej, która powinna sama decydowaæ o swych
losach, przy czym cz³owiek stanowi czêsto sam dla siebie najwy¿sz¹ miarê,
przekonany, ¿e w imiê samorealizacji winien wyzwoliæ siê od wszelkich zale¿-
no�ci. Albo pojawia siê materialistyczny obraz cz³owieka jako �zespo³u wa-
runków spo³ecznych�, jako produktu i producenta spo³eczeñstwa, o którego
warto�ci decyduje u¿yteczno�æ dla spo³eczeñstwa i postêpu spo³ecznego.

Istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e cz³owiek ufaj¹c zbytnio wspó³czesnym
wynalazkom, bêdzie uwa¿a³, ¿e sam wystarcza sobie i nie bêdzie ju¿ szuka³
wy¿szych warto�ci2.

Wszystkie te odpowiedzi maj¹ jak¹� racjê cz¹stkow¹, ale w swej jedno-
stronno�ci nie odpowiadaj¹ ca³ej z³o¿onej rzeczywisto�ci cz³owieka, którego

1 Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Ko�ciele w �wiecie wspó³-
czesnym, w: Sobór Watykañski II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Pallottinum, Po-
znañ 2002 (dalej KDK), 12.

2 Por. KDK 57.
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tajemnicy nie mo¿na uj¹æ w jedn¹ jedyn¹, uproszczon¹ odpowied�. Bardziej
jeszcze niepokoj¹cy od tych jednostronnych przedstawieñ jest jednak fakt,
¿e wielu ludzi nie pyta dzi� w ogóle o sens swego istnienia, ¿e cz³owiek
ucieka przed samym sob¹ i w tej ucieczce siê gubi. Na tym polega chyba
najg³êbszy kryzys wspó³czesnego cz³owieka. Jest bowiem jedyn¹ z istot
¿yj¹cych, która mo¿e pytaæ sama o siebie, a spotyka siê w tym pytaniu z ta-
jemnic¹, której sama nie potrafi rozwi¹zaæ. Wszystkie najobszerniejsze i naj-
g³êbsze odpowiedzi na pytanie o tê tajemnicê pozostaj¹ tylko odpowiedziami
cz¹stkowymi, je�li nie patrz¹ na cz³owieka w aspekcie jego pocz¹tku oraz
przeznaczenia.

Wiek XX ods³oni³ cz³owieka w jego wielko�ci, ale i w okropnym upodleniu,
o czym �wiadcz¹ m.in. dokonywane masakry ludno�ci, wrêcz ludobójstwo,
niespotykane dot¹d niszczenie jednostek i ca³ych narodów, a tak¿e ateizm czy
bezideowo�æ.

Sobór Watykañski II w wielu dokumentach, a zw³aszcza w Konstytucji
o Ko�ciele w �wiecie wspó³czesnym (Gaudium et spes), w Konstytucji do-
gmatycznej o Objawieniu Bo¿ym (Dei Verbum) i w Deklaracji o wolno�ci
religijnej (Dignitatis humanae) wskaza³ na godno�æ i wielko�æ cz³owieka: cz³o-
wiek mo¿e zdobyæ prawdê, wolno�æ, mi³o�æ (por. KDK 15, 17); przez Boga
stworzony, utrzymywany i powo³any do dialogu z Nim (por. KDK 19). B³o-
gos³awiony Jan Pawe³ II akcentowa³ w swoich pismach i mowach godno�æ
osoby ludzkiej, która zosta³a odkupiona i u�wiêcona przez Chrystusa (por.
Encyklika Redemptor hominis). Sobór Watykañski II da³ nowe, pog³êbione
pojêcie cz³owieka.

2. Cz³owiek stworzony przez Boga

Fundamentalna odpowied� Pisma �wiêtego na pytanie: �Kim jest cz³o-
wiek?� brzmi: Cz³owiek jest stworzeniem Bo¿ym � zawdziêcza swój byt,
i taki w³a�nie byt, Bogu. Bóg chce istnienia cz³owieka i podtrzymuje je. Zasad-
niczym aktem naszego istnienia jest wiêc ufne dziêkczynienie.

Dziêkujê Ci, ¿e mnie stworzy³e� tak cudownie,
godne podziwu s¹ Twoje dzie³a.
I dobrze znasz moj¹ duszê,
nietajna Ci moja istota,
kiedy w ukryciu powstawa³em.
Oczy Twoje widzia³y me czyny
i wszystkie s¹ spisane w Twej ksiêdze;
dni, okre�lone zosta³y,
chocia¿, ¿aden z nich jeszcze nie nasta³.
Jak nieocenione s¹ dla mnie my�li Twe Bo¿e,
jak jest ogromna ich ilo�æ! (Ps 139,14-17).
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Czy tego rodzaju wypowiedzi o bezpo�rednim stworzeniu cz³owieka przez
Boga mo¿na podtrzymaæ w obliczu wspó³czesnej teorii ewolucji? Na to pyta-
nie odpowied� musi byæ w zasadzie ta sama, co na pytanie o ewolucjê innych
stworzeñ ¿ywych: moc stwórcza Boga, jako przyczyna obejmuj¹ca wszystko,
nie wyklucza przyczyn wtórnych, lecz w³¹cza je w swoje dzia³anie.

Niemniej Ko�ció³ uczy, ¿e powstanie cz³owieka ró¿ni siê od powstania
innych istot ¿ywych. Kwestiê, czy cia³o ludzkie powsta³o z ju¿ istniej¹cej ¿ywej
materii, z jakich� istot przedcz³owieczych, pozostawia co prawda nauce, stoi
jednak na stanowisku, ¿e �dusza ludzka stwarzana jest bezpo�rednio przez
Boga�3.

Cz³owiek jest zatem czym� wiêcej ni¿ rezultatem ewolucji biologicznej.
Nie jest przypadkowym produktem procesu rozwojowego, ale w swej indywi-
dualno�ci jest w sposób ca³kowicie osobisty chciany przez Boga. Ka¿dy cz³o-
wiek przedstawia indywidualn¹, stwórcz¹ my�l Bo¿¹ i osobow¹ odpowied� na
osobowe wezwanie Boga.

To stanowi najg³êbszy fundament jego godno�ci, jako osoby obdarzonej
dusz¹ duchow¹. I w tym wypadku Bóg, realizuj¹c swój stwórczy zamys³, po-
s³uguje siê przyczynami wtórnymi � zarówno gdy chodzi o powstanie pierw-
szego cz³owieka z istniej¹cych ju¿ form ¿ycia (hominizacja), jak i o powstanie
poszczególnego cz³owieka w akcie p³odzenia: rodzice przekazuj¹cy ¿ycie s¹
wspó³pracownikami mi³o�ci Boga Stwórcy, s¹ jakby jej wyrazicielami4.

Wypowied� wiary o szczególnym sposobie stworzenia przez Boga cz³o-
wieka podkre�la te¿ jego szczególne stanowisko po�ród reszty stworzeñ i uza-
sadnia jedyn¹ jego godno�æ. Spytajmy wiêc teraz, na czym ta godno�æ polega.

3. Bo¿e podobieñstwo w cz³owieku

Pismo �wiête wyró¿nia stworzenie cz³owieka od stworzenia pozosta³ych
istot ¿yj¹cych. Daje temu wyraz drugi, ale chronologicznie wcze�niejszy, biblij-
ny opis stworzenia. Cz³owiek zajmuje przy tym miejsce centralne. Cz³owiek
(adam) wziêty jest z ziemi (adamah), lecz oddech ¿ycia tchnie w jego nozdrza
bezpo�rednio sam Bóg (por. Rdz 2,7). Pierwszy (chronologicznie jednak pó�-
niejszy) opis biblijny widzi w stworzeniu cz³owieka punkt szczytowy ca³ego
dzie³a stworzenia. S³owa Pisma �wiêtego staj¹ siê tu szczególnie uroczyste,
a to, co wyró¿nia cz³owieka spo�ród reszty rzeczywisto�ci zostaje jego podo-
bieñstwem Bo¿ym.

3 Por. H. Denzinger, P. Hünermann, Enchiridion symbolorum, definitiorum et
declarationum de rebus fidei et morum, Freiburg im Br. 1991 (dalej DS), 3896; �Brevia-
rium Fidei�. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Ko�cio³a, oprac. S. G³owa SJ, L. Bieda
SJ, Poznañ 1988 (dalej BF), V 38.

4 Por. KDK 50.
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A wreszcie rzek³ Bóg: �Uczyñmy cz³owieka na Nasz obraz, podobnego Nam.
Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad byd³em, nad
ziemi¹ i nad wszystkimi zwierzêtami pe³zaj¹cymi po ziemi!� Stworzy³ wiêc Bóg
cz³owieka na swój obraz, na obraz Bo¿y go stworzy³: stworzy³ mê¿czyznê i nie-
wiastê (Rdz 1,26-27).

Ludzie s¹ osobnym dzie³em Stwórcy. Trzykrotnie podkre�lone podobieñ-
stwo do Boga polega na ich zdolno�ci panowania nad ziemi¹. Po�rednio mo¿na
st¹d wysnuæ wniosek, ¿e cz³owiek jest istot¹ nie tylko cielesn¹, lecz dziêki
obdarzeniu rozumem i wol¹ równie¿ duchow¹.

Na czym polega owo podobieñstwo do Boga? Odpowiedzi jest wiele.
Cz³owiek wyró¿nia siê ju¿ swoj¹ wyprostowan¹ postaw¹, znakiem wy¿szo�ci
nad innymi stworzeniami. Jest ustanowiony panem ziemi i innych stworzeñ,
oddanych mu w u¿ytkowanie i opiekê. Powo³any jest reprezentowaæ w³adzê
Boga nad �wiatem i wystêpowaæ w imiê Bo¿e.

Wyró¿nia siê swoj¹ dusz¹ duchow¹; obdarzony jest rozumem i woln¹ wol¹5.
Wszystkie te interpretacje zawieraj¹ czê�æ prawdy. Rzecz¹ decyduj¹c¹ jest
jednak to, ¿e szczególne stanowisko cz³owieka wynika nie z jego porównania
z tym, co od niego ni¿sze � ze �wiatem zwierz¹t, ale z tym, co wy¿sze �
z porównania z Bogiem. Cz³owiek jest jedyn¹ istot¹ ziemsk¹ mog¹c¹ nawi¹-
zaæ dialog z Bogiem, mog¹c¹ Go us³yszeæ i daæ Mu odpowied�.

Cz³owiek w swojej naturze my�li, tworzy pojêcia, wyra¿a je w s³owach.
Jest na ziemi jedynym stworzeniem, które mówi, które wypowiada swoje we-
wnêtrzne my�li i d¹¿enia.

Stworzony jako wspó³pracownik Boga, powo³any jest do wspólnoty
z Nim. W swym zwróceniu siê ku Bogu i uznaniu Jego panowania staje siê
prawdziwie cz³owieczy. Sensem i spe³nieniem jego istnienia jest oddanie chwa³y
Bogu: cz³owiek staje siê tu g³osem ca³ego niemego stworzenia. W porywaj¹cy
sposób mówi o tym Ksiêga Psalmów:

O Panie, nasz Bo¿e,
jak przedziwne Twe imiê, po wszystkiej ziemi!
Ty� swój majestat wyniós³ nad niebiosa (...)
czym jest cz³owiek, ¿e o nim pamiêtasz,
i czym � syn cz³owieczy, ¿e siê nim zajmujesz?
Uczyni³e� go niewiele mniejszym od istot niebieskich,
chwa³¹ i czci¹ go uwieñczy³e�.
Obdarzy³e� go w³adz¹ nad dzie³ami r¹k Twoich;
z³o¿y³e� wszystko pod jego stopy (...)
O Panie, nasz Panie,
jak przedziwne Twe imiê po wszystkiej ziemi!
(Ps 8,2.5-7.10; por. Syr 17,1-10)

5 Por. Mdr 2,23.
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Z podobieñstwa cz³owieka do Boga Stwórcy wynikaj¹ wa¿ne postulaty
dla jego istnienia i powo³ania:

a) Cz³owiek ze swej istoty jest przeznaczony dla Boga i dlatego zdolny
jest do otwarcia siê na Jego s³owo i na Jego powo³anie: a podstawowe powo-
³anie cz³owieka polega na odczytaniu wielko�ci i mi³o�ci Stwórcy i oddawaniu
Mu uwielbienia w �duchu i prawdzie�.

Z podobieñstwa cz³owieka do Boga wynika godno�æ cz³owieka, ale i kon-
stytutywna podstawa do pokory.

b) Jeden Bóg w Trójcy Osób jest Stwórc¹ cz³owieka i przeznaczy³ go nie
tylko dla siebie, ale równie¿ ukszta³towa³ go w g³êbi jego natury jako �istotê
spo³eczn¹, która bez kontaktów z innymi nie mo¿e ani ¿yæ, ani rozwijaæ siebie
samego i swoich uzdolnieñ�6.

Przede wszystkim Bóg stworzy³ cz³owieka jako mê¿czyznê i jako
kobietê (por. Rdz 1,27). Bêd¹c obrazem Boga, oboje s¹ w swej odmienno�ci
równorzêdni i tyle samo warci. Wszelka dyskryminacja ze wzglêdu na p³eæ
jest sprzeczna z wiar¹ chrze�cijañsk¹. Ale i mê¿czyzna, i kobieta znajduj¹ swe
spe³nienie tylko we wzajemnym zwróceniu siê ku sobie i we wspó³dzia³aniu.
Wiê� miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹ jest dlatego w Pi�mie �wiêtym obrazem
Bo¿ego przymierza z lud�mi (por. Oz 1-3; Iz 54; Ef 5,21-33). Ich wzajemna
mi³o�æ stanowi jednocze�nie s³u¿bê ¿yciu. W zjednoczeniu mê¿czyzny i kobie-
ty dany jest cz³owiekowi udzia³ w stwórczej mocy Boga: Bóg im b³ogos³awi³,
mówi¹c do nich: �B¹d�cie p³odni i rozmna¿ajcie siê, aby�cie zaludnili
ziemiê i uczynili j¹ sobie poddan¹� (Rdz 1,28). To zadanie s³u¿enia ¿yciu
maj¹ ma³¿onkowie, zgodnie z istot¹ mi³o�ci, wype³niaæ w poczuciu osobistej
ludzkiej i chrze�cijañskiej odpowiedzialno�ci przed Bogiem i wzajemnie przed
sob¹7.

c) Bóg jest Stwórc¹ ca³ego kosmosu. Szczególne miejsce cz³owieka
w rzeczywisto�ci stworzonej wyznacza mu rolê i stanowisko wobec reszty
stworzeñ, mianowicie panowanie nad �wiatem. Cz³owiek mo¿e i powinien po-
s³ugiwaæ siê �wiatem stworzonym i cieszyæ siê nim. Panowanie nad �wiatem
nie oznacza jednak samowoli i samolubstwa w korzystaniu z dóbr natury, za-
k³ada poszanowanie ¿ycia i odpowiedzialno�æ za ¿ycie na ziemi.

Nazywaj¹c rzeczy i stworzenia, cz³owiek uznaje to, czym s¹, okre�la je
same i miejsce, które im przypada. Ca³e stworzenie ma przecie¿ sw¹ warto�æ
dan¹ mu przez Boga, ma w³a�ciwe sobie prawa, które cz³owiek musi uszano-
waæ, je¿eli nie chce zniszczyæ �wiata, w którym ¿yje (por. Rdz 2,19-20).

d) Wreszcie cz³owiek ma zobowi¹zania wobec samego siebie. Pismo
�wiête mówi w tym kontek�cie o sercu cz³owieka. Nie ma tu na my�li tylko

6 KDK 12.
7 Por. KDK 50 i 51; Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio

(dalej FC), 28.
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centralnego cielesnego narz¹du organizmu ludzkiego; serce jest tu raczej sym-
bolem osobowego centrum cz³owieka, jego wnêtrza. W tym swoim wnêtrzu
cz³owiek poznaje g³os Boga, s³ucha Go albo zamyka siê przed Nim.

Tu w sercu, swoim wnêtrzu, cz³owiek prze¿ywa najwa¿niejsze my�li, uczu-
cia, pragnienia oddania siê Bogu i bli�nim. Wnêtrze duchowe cz³owieka nie
jest jednak przestrzeni¹ zamkniêt¹, lecz w nim kszta³tuj¹ siê relacje osobowe
zarówno wewnêtrzne, jak i zewnêtrzne religijne �do Boga�, �do cz³owieka�,
�do wspólnoty�.

Relacje zewnêtrzne cz³owiek wyra¿a w s³owach, gestach, uczynkach
i w samoofiarowaniu siê.

Cz³owiek jako osoba jest przeznaczony byæ �ku Bogu, ku cz³owiekowi
i ku �wiatu�.

Mo¿emy powiedzieæ, ¿e w³a�nie w swoim sercu cz³owiek jest sob¹, jest
osob¹. Osobowo�æ oznacza, ¿e przy ca³ej i w ca³ej swej otwarto�ci na Boga,
na �wiat i ludzi cz³owiek nie zatraca siebie, pozostaje sob¹, tak ¿e sam w sobie
przedstawia zawsze warto�æ i godno�æ jedynego rodzaju, i ponosi te¿ odpowie-
dzialno�æ za to, co my�li, co mówi, co czyni i czego zaniedbuje.

Posiada przy tym nie tylko zewnêtrzn¹, ale te¿ wewnêtrzn¹ sferê dzia³a-
nia: zajmuje siê sam sob¹ w swym wnêtrzu i zdolny jest do samorefleksji.
Mo¿e siê �miaæ z siebie i drugich. Cz³owiek, który jako osoba zna odniesienia
do samego siebie i jest skonfrontowany sam ze sob¹, ma zarazem odniesienia
do Boga. Dlatego jego osobistym przeznaczeniem jest wspólnota z Bogiem,
która dope³nia siê w Jezusie Chrystusie i przez Niego. �Cz³owiek bowiem
ma w sercu wpisane przez Boga prawo [w g³osie sumienia]; pos³uszeñstwo
temu prawu stanowi w³a�nie o jego godno�ci, i wed³ug niego on sam bêdzie
os¹dzony�8.

4. Z prawdy, ¿e cz³owiek �stworzony jest na obraz i podo-
bieñstwo Bo¿e�, wynikaj¹ donios³e konsekwencje:

a) Fundamentalna równo�æ. W czasie rewolucji francuskiej (1791)
g³oszono has³o: �libertè, egalitè, fraternitè�, (wolno�æ, równo�æ, braterstwo),
które równocze�nie w nieludzki sposób ³amano, morduj¹c dziennie po 300�400
ludzi, a zatem has³a te g³oszono bez podstaw fundamentalnych podobieñstwa
do Boga.

Godno�æ ka¿dego cz³owieka w obliczu Boga jest podstaw¹ jego godno�ci
w obliczu innych ludzi. Stanowi najg³êbsz¹ zasadê fundamentalnej równo�ci
i braterstwa wszystkich ludzi, niezale¿nie od ich rasy, narodowo�ci, p³ci, po-
chodzenia, wykszta³cenia, klasy spo³ecznej.

8 KDK 16; por. Rz 2,14-16.
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By³o to kiedy� stwierdzenie rewolucyjne dla starego �wiata i jest nim tak-
¿e we wspó³czesnym �wiecie, w którym nadal istniej¹ dyskryminuj¹ce ró¿nice
dziel¹ce ludzi. Poniewa¿ na oblicze ka¿dego cz³owieka pada jaki� odblask chwa³y
Bo¿ej, �wiête i nienaruszalne jest przede wszystkim ¿ycie ka¿dego cz³owieka
(por. Rdz 9,6). Pi¹te przykazanie Dekalogu: Nie bêdziesz zabija³ (Wj 20,13;
Pwt 5,17) obowi¹zuje, poniewa¿ Bóg po³o¿y³ sw¹ rêkê na ka¿dym z ludzi,
w szczególno�ci na s³abych i ubogich, i poniewa¿ On jeden tylko jest Panem
¿ycia i �mierci. Jak podkre�la Konstytucja Gaudium et spes:

Ponadto wszystko, cokolwiek jest wrogie wobec samego ¿ycia, jak na przyk³ad
wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, aborcja, eutanazja, a nawet dobro-
wolne samobójstwo; wszystko to, co pogwa³ca integralno�æ osoby ludzkiej, jak:
okaleczenia i tortury zadawane cia³u lub umys³owi, a nawet próby zniewolenia
samego ducha; wszystko to, co obra¿a godno�æ ludzk¹, jak niegodne cz³owieka
warunki ¿ycia, bezprawne uwiêzienie, deportacja, niewola, prostytucja, handel
kobietami i m³odzie¿¹, haniebne warunki pracy, gdy robotnicy traktowani s¹ jak
narzêdzia zysku, nie za� jak wolne i odpowiedzialne osoby: wszystko to i inne tego
rodzaju rzeczy s¹ hañb¹, a zatruwaj¹c cywilizacjê ludzk¹, bardziej plami¹ tych,
którzy tak postêpuj¹, ni¿ tych, którzy doznaj¹ niesprawiedliwo�ci, i bardzo sprze-
ciwiaj¹ siê czci Stwórcy9.

¯adnej jednostce ani wspólnocie osób, spo³eczeñstwu czy pañstwu nie
wolno wiêc nigdy traktowaæ cz³owieka jako rzeczy, musi byæ w nim uznana
i uszanowana istota.

b) Bóg stworzy³ integralnego cz³owieka: jego cia³o i duszê. Materialne
cia³o i duchowa dusza stanowi¹ jedn¹ i niepodzieln¹ naturê cz³owieka. Zatem
powinni�my mówiæ, ¿e cz³owiek jest cia³em i jest dusz¹ i duchem, nie za� ¿e
ma cia³o i duszê.

Teologia katolicka stwierdza jedno�æ cz³owieka w jego ciele i duszy;
odrzuca interpretacje zarówno jednostronnie materialistyczne, jak i jedno-
stronnie spirytualistyczne10.

c) Równie¿ zbawienie obejmuje ca³ego cz³owieka. Cz³owiek dobrowol-
nie podejmuje starania o wierno�æ Bogu, wype³niaj¹c Jego wolê.

Obowi¹zkiem podstawowym jest mo¿liwie najpe³niejsza harmonia
duszy i cia³a. Jej osi¹gniêcie jest naszym sta³ym zadaniem. Cz³owiek musi
zintegrowaæ potrzeby swego cia³a z ca³o�ci¹ swej osobowo�ci i perspektyw
jej przeznaczeñ. Na odwrót: my�l i wola musi siê realizowaæ w konkretnych
czynach. Cz³owiek musi wyraziæ sw¹ duszê w ca³o�ci kultury swego ¿ycia,
tak¿e w kulturze swego cia³a. Kultura cia³a to jednak nie kult cia³a, jego

9 KDK 27.
10 Por. DS 800, 3002; BF V 10, 19; KDK 14.
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piêkno�ci i zdrowia. Chodzi o zachowanie prymatu ducha i o tê m¹dro�æ,
która kieruje ³agodnie cz³owieka ku najwy¿szym celom11.

Istnieje wroga duchowi cielesno�æ, ale istnieje te¿ duchowo�æ wroga cia-
³u. Niestety, równie¿ i Ko�ció³ � wprawdzie nie w swoim Urzêdzie Nauczy-
cielskim, nierzadko jednak w praktyce pastoralnej, pedagogicznej, ascetycznej
� ulega³ tej wrogo�ci wobec cia³a. Sferê cielesn¹ deprecjonowano i krêpowa-
no, zamiast j¹ uszlachetniaæ i roztropnie rozwijaæ. W prawdziwie chrze�ci-
jañskiej, niespaczonej wizji cz³owieka nie ma miejsca na pogardê dla cia³a.
Rzetelne duszpasterstwo musi te¿ obj¹æ trosk¹ sprawy cia³a, nios¹c tu kon-
kretn¹ pomoc ¿yciow¹. Nie mo¿e ograniczyæ siê w nauczaniu do s³ów,
abstrakcyjnych formu³ i pojêæ, musi pos³u¿yæ siê tak¿e obrazem, symbolik¹,
pie�ni¹, aby przemówiæ do ca³ego cz³owieka i w³¹czyæ go w dzieje zbawienia.

5. Cz³owiek � obrazem Boga niewyobra¿alnego

Nauka o cz³owieku podobnym do Boga nale¿y do podstawowych twier-
dzeñ judaistyczno-chrze�cijañskiej antropologii.

W Starym Testamencie klasycznym miejscem dla tej nauki jest zdanie
z kap³añskiego opisu stworzenia w Ksiêdze Rodzaju (1,26): Uczyñmy cz³o-
wieka na nasz obraz i podobieñstwo (por. Rdz 5,1.3; 9,6). Tutaj jednak
powstaje pytanie, gdzie znajduje siê p³aszczyzna podobieñstwa pomiêdzy
Bogiem jako modelem a cz³owiekiem jako obrazem?

Otó¿ obraz Boga w cz³owieku wyra¿a siê:
a) w jego duchowej naturze;
b) w jego uczestnictwie w panowaniu Boga nad �wiatem. Bóg nakaza³

bowiem równie¿ cz³owiekowi panowaæ nad stworzonym �wiatem: � Niech
panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad ziemi¹
i nad wszystkimi zwierzêtami na ziemi! (...) B¹d�cie p³odni i rozmna¿ajcie
siê, aby�cie zaludnili ziemiê i uczynili j¹ sobie poddan¹ (Rdz 1,26.28);

c) w jego celu. W Ksiêdze Kap³añskiej zawarte jest tzw. �Prawo �wiêto-
�ci� (rozdzia³y 17�26), które streszczaj¹ lapidarne s³owa: B¹d�cie �wiêtymi,
bo Ja jestem �wiêty, Pan, Bóg wasz! (19,2; 20,7.8.26; 21,6.8.15.23;
22,9.16.32);

d) ponadto podobieñstwo cz³owieka do Boga w Trójcy �wiêtej zawiera
siê w s³owie: Bóg mówi i cz³owiek mówi. Istnieje jednak pod tym wzglêdem
szczególnie wielka ró¿nica.

Bóg Ojciec w Boskim wewnêtrznym ¿yciu wypowiada S³owo � Logos,
które jest Drug¹ Osob¹ Bosk¹, wspó³istotn¹ z Bogiem Ojcem, i objawia liczne
s³owa o sobie i powo³aniu cz³owieka i �wiata przez patriarchów, proroków,
a zw³aszcza przez Wcielone S³owo � Jezusa Chrystusa.

11 Por. KDK 15.
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6. Podobieñstwo cz³owieka do Boga jest analogiczne

Kiedy Moj¿esz prosi³: �Pozwól mi ogl¹daæ Twoj¹ chwa³ê�, otrzyma³ od-
powied�:

Ja uka¿ê ci mój majestat i og³oszê przed tob¹ imiê Jahwe, bo ja wy�wiadczam
³askê, komu chcê, i mi³osierdzie, komu Mi siê podoba (...). Nie bêdziesz móg³
ogl¹daæ mojego oblicza, gdy¿ ¿aden cz³owiek nie mo¿e ogl¹daæ mojego oblicza
i pozostaæ przy ¿yciu (Wj 33,18-20).

Istnieje w Starym Testamencie szereg wypowiedzi, jakby sprzeciwu
wobec mówienia o podobieñstwie i obrazie Boga zarówno w kulcie, jak
i w cz³owieku. Drugie przykazanie Dekalogu nakazuje: Nie bêdziesz czyni³
¿adnej rze�by, ani ¿adnego obrazu tego, co jest w niebie wysoko, ani
tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemi¹ (Wj
20,4; por. Pwt 5,8).

Nawet je�li w oparciu o biblijny sposób my�lenia s³usznie mówimy o cz³o-
wieku jako obrazie Boga, jest to w³a�ciwe jedynie wtedy, kiedy pamiêtamy,
¿e ¿aden ludzki obraz nie mo¿e ogarn¹æ Boga. Gdziekolwiek Bóg by³by
w obrazie, tam taki obraz nie jest wcale obrazem Boga. Napiêcie miêdzy
podobieñstwem stworzenia do Stwórcy wyra¿one zosta³o w klasyczny sposób
na IV Soborze Laterañskim w 1215 r.: �Inter creatorem et creaturam non
potest similitudo notari, quin inter eos maior sit dissimilitudo notanda�12. (�Po-
miêdzy Stwórc¹ a stworzeniem nie mo¿na wyobraziæ sobie takiego podobieñ-
stwa, które nie zawiera³oby jeszcze wiêkszego niepodobieñstwa�.)

Napiêcie miêdzy obrazowo�ci¹ a bezobrazowo�ci¹ zosta³o zachowane
w dziejach teologii poprzez napiêcie pomiêdzy teologi¹ pozytywn¹ i nega-
tywn¹. O ile pierwsza stara siê zbli¿yæ do Boga na drodze pozytywnych
stwierdzeñ i definicji, o tyle druga czyni to samo, przeciwstawiaj¹c siê okre-
�leniom i definicjom Boga. Na drodze negacji odsuwa ona od Boga wszy-
stko, co nie jest Boskie, wskazuje na niedostêpno�æ Boga, prowadz¹c w ten
sposób � mistagogicznie � cz³owieka na drodze ku niewypowiedzianej tajem-
nicy Boga.

7. Bóg jest wszechmocny, a cz³owiek ograniczony

Je�li Bóg jest nieskoñczonym, transcendentnym, prostym i doskona³ym
bytem, jest równie¿ wszechobecny i wieczny. Stoi ponad wszelkim czasem
i nie jest ograniczony ¿adn¹ przestrzeni¹.

Bóg jest jeden, natomiast stworzeñ: duchów, ludzi, planet... jest wiele.

12 DS 806.
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Metafizyczna nauka o Bogu umacnia i podbudowuje my�lowo centraln¹
wypowied� Biblii mówi¹c¹ o jedyno�ci Boga. To samo znaczenie ma okre�le-
nie Boga jako actus purus. Jest ono zapo¿yczone z filozofii Arystotelesa
i oznacza, ¿e Bóg jest najczystsz¹ rzeczywisto�ci¹ istnienia, która nie zawiera
w sobie w najmniejszym stopniu mo¿no�ci (potentia). Jest doskona³o�ci¹
w pe³ni i w spe³nieniu. Pojêcia takie jak nieskoñczono�æ, prostota, doskona³o�æ,
nie mog¹ w �ci�le metafizycznym sensie odnosiæ siê do wielu. Religia polite-
istyczna jest filozoficznie nie do przyjêcia.

Dogmatyka chrze�cijañska nie dosz³a do swej nauki o Bogu w wyniku
metafizycznych spekulacji czy �dowodów na istnienie Boga�, lecz na drogach
Objawienia, które zosta³y przedstawione w Pi�mie �wiêtym. Dopiero, gdy je
prze�ledzi³a, zapyta³a ludzkiego rozumu: czy i on mo¿e odnale�æ �lady tego
Boga, który objawi³ siê w historii zbawienia i którego zna wiara? Zdecydowa-
ne �tak� chrze�cijañskiej teologii ka¿e cz³owiekowi wierz¹cemu tym bardziej
ufaæ Bogu Objawienia.

Dzisiaj trzeba te zagadnienia podj¹æ na nowo. Drêczy nas problem, czy
nasze wysi³ki poznawcze docieraj¹ rzeczywi�cie do Boga ¿ywego, czy tylko
do konstrukcji powsta³ej z naszych rozwa¿añ. �wiatu, w jakim ¿yjemy obecnie,
musimy przedstawiaæ prawdziwego i ¿ywego Boga, którego przekazuj¹ nam
s³owa Objawienia.

8. Nieskoñczono�æ Boga

Termin ten by³ stosowany w teologii patrystycznej i �redniowiecznej.
W teorii poznania jednak dopiero w czasach nowo¿ytnych zyska³ przewod-
ni¹ rolê.

Nieskoñczono�æ jest bowiem, w przeciwieñstwie do wszystkich ogra-
niczeñ, doskona³o�ci¹. Problem le¿y w tym, ¿e w odniesieniu do Boga nie-
skoñczono�æ musi byæ pomy�lana dalej, ni¿ jako samo przeciwieñstwo
skoñczono�ci. Nieskoñczony Bóg i skoñczone stworzenia nie znajduj¹
siê naprzeciw siebie jak w pewnym sensie równouprawnione na tej
samej p³aszczy�nie. Co wiêcej, dopiero Bóg nieskoñczony zapewnia stwo-
rzeniom ich skoñczone istnienie13.

Teologiczne rozwa¿anie o obrazie Boga w cz³owieku, czyli o podobieñ-
stwie cz³owieka do Boga, ma wielkie znaczenie dla pojêcia o Bogu jako �Bogu
mi³o�ci�. Z mi³o�ci bowiem Bóg przez s³owo stwórcze uczyni³ cz³owieka, aby
panowa³ nad �wiatem, co podkre�la jego godno�æ i wielko�æ. Niemniej to, co
powiedzieli�my dot¹d o randze i piêknie stworzenia i o powo³aniu cz³owieka,
mo¿e wydawaæ siê nierealistyczne i naiwnie optymistyczne. Jak bowiem

13 Por. W. Pannenberg, Systematische Theologie I, Göttingen 1988, s. 377�389.
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w obliczu O�wiêcimia i Hiroszimy, ¿eby wymieniæ tylko te dwa miejsca-sym-
bole grozy naszej epoki, chwaliæ Boga, który wszystko stworzy³ i wszystkim
rz¹dzi? Ju¿ jednak niepojêta ró¿nica istnieje pomiêdzy nieskoñczenie doskona-
³ym Bogiem a kruchym mimo wszystko stworzeniem, jakim jest cz³owiek.
W zwi¹zku z tym nale¿a³oby wskazaæ na wyra¿anie siê o Bogu i Jego relacji
do stworzeñ w sposób analogiczny14.

W³a�ciwym miejscem upodobnienia Boga do cz³owieka jest w Starym
Testamencie, a stamt¹d w judaistyczno-chrze�cijañskiej tradycji nie obraz,
ale Bo¿e s³owo i imiê. Odpowiednio do napiêcia pomiêdzy obrazem i bezobra-
zowo�ci¹ Boga nale¿y w judaistyczno-chrze�cijañskim orêdziu �Nasz Bóg
mówi� zauwa¿aæ napiêcie pomiêdzy mówieniem i milczeniem Boga. Milcze-
nie Boga nie mo¿e jednak byæ zbyt po�piesznie identyfikowane z zamilkniê-
ciem15. Jak zauwa¿a papie¿ Benedykt XVI:

Milczenie Boga jest przed³u¿eniem Jego poprzednich s³ów. W tych mrocznych
chwilach przemawia On w misterium swego milczenia. Dlatego w dynamice
Objawienia chrze�cijañskiego milczenie jawi siê jako wa¿ny wyraz S³owa
Bo¿ego16.

II. Logos � S³owo Wcielone, Osoba Trójcy �wiêtej,
Wspó³twórca �wiata i cz³owieka odnawia stworzony
�wiat i zbawia ludzko�æ

1. Nadprzyrodzone podobieñstwo cz³owieka do Boga
w Nowym Przymierzu

Dopiero w Jezusie Chrystusie otwiera siê nam ca³a tajemnica cz³owieka.
Jedynie ten, kto pozna³ Jezusa Chrystusa, zna te¿ w pe³ni cz³owieka. Chry-

stus jest Obrazem Boga (por. 2 Kor 4,4; Kol 1,15), w którym otwiera siê nam
dopiero w pe³ni i w pe³ni realizuje podobieñstwo Bo¿e cz³owieka. Jako Syn
Bo¿y jest wiêc Jezus Chrystus zarazem nowym Adamem, nowym cz³owie-
kiem (por. 1 Kor 15,47-49; Rz 5,14). �Chrystus, nowy Adam, ju¿ w samym
objawieniu tajemnicy Ojca i Jego mi³o�ci objawia w pe³ni cz³owieka samemu

14 Por. W. Pannenberg, Analogie, RGG I, s. 350�353; ten¿e Analogia fidei, LThK,
t. I, s. 473�476 (t³um. E. Przywara).

15 Por. H. Waldenfels, Wort und Schweigen. Ein Vergleich zwischen Buddismus
und Christentum, w: R. Sesterhenn (Hrsg.), Das Schweigen und die Religionen,
München 1983, s. 11�31.

16 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini (dalej VD), 21.
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cz³owiekowi i okazuje mu najwy¿sze jego powo³anie�17. W Nim Bóg przezna-
czy³ nas na to, aby�my siê stali na wzór obrazu Jego Syna [Boga Cz³owie-
ka], aby On by³ pierworodnym miêdzy wielu braæmi (Rz 8,29).

To nowe, którym obdarza nas Chrystus, nie jest czym� zewnêtrznie za-
szczepionym naszej ludzkiej naturze. Jeste�my do tego nowego przeznaczeni
ju¿ z g³êbi naszej istoty, na mocy naszego Bo¿ego podobieñstwa wynikaj¹cego
ze stworzenia, ale nie mo¿emy go osi¹gn¹æ o w³asnej sile.

Tym nowym jest wspólnota z Bogiem w Trójcy Jedynym. Urzeczywistni³a
siê ona w sposób jedyny w Jezusie Chrystusie, Synu Bo¿ym, który sta³ siê
cz³owiekiem. Dziêki Jego Duchowi zostali�my przybranymi dzieæmi Bo¿ymi
(por. Rz 8,14-17; Ga 4,4-6). Otrzymuj¹c przez Chrystusa udzia³ w naturze
Boskiej (por. 1 P 1,4), otrzymujemy nieskoñczenie wiêcej ni¿ to, o co prosimy
lub pojmujemy (Ef 3,20). A przy tym to, co ju¿ otrzymujemy, jest tylko zadat-
kiem (por. 2 Kor 1,22; Ef 1,13-14), natomiast pe³niê swoj¹ znajdziemy wtedy,
kiedy ogl¹daæ bêdziemy Boga twarz¹ w twarz (por. 1 Kor 13,12). Bo to jest
¿ycie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego,
którego pos³a³e�, Jezusa Chrystusa (J 17,3).

Teologia odró¿nia³a wynikaj¹ce ze stworzenia naturalne podobieñstwo
cz³owieka do Boga od podobieñstwa nadprzyrodzonego, bêd¹cego darem
³aski. Opiera³a siê przy tym pocz¹tkowo na rozró¿nieniu pojêæ �obraz� i �podo-
bieñstwo� (por. Rdz 1,26-27). Choæ egzegeci nie podtrzymuj¹ ju¿ dzisiaj
podobnej interpretacji tego tekstu, odpowiada jednak ona w pe³ni ca³o�ci
perspektyw Pisma �wiêtego. Stworzenie jest bowiem dla Pisma jedynie
pocz¹tkiem i za³o¿eniem, którego dzieje zbawienia nie znosz¹, lecz przewy¿-
szaj¹. Je�li teologia mówi przy tym o nadprzyrodzonym porz¹dku zbawienia,
to dlatego, ¿e jakkolwiek w wyniku naszej zale¿no�ci jako stworzeñ od Boga
tego zbawienia, wspólnoty z Bogiem � �wiadomie czy nie�wiadomie � prag-
niemy i oczekujemy, to jednak si³ami naszej natury osi¹gn¹æ nie mo¿emy,
i to ani drog¹ ewolucji, ani rewolucji.

Osobowa wspólnota ¿ycia z Bogiem mo¿e byæ dla cz³owieka tylko Bo¿ym
darem, czystym darem Jego ³aski, to znaczy danej nam bez jakiejkolwiek na-
szej zas³ugi, w sposób wolny i dobrowolny, przekraczaj¹cy porz¹dek naszej
natury. Lecz w³a�nie jako dar jest zbawienie przewy¿szaj¹cym wszystko
spe³nieniem. Stosunku natury do ³aski nie nale¿y wiêc wyobra¿aæ sobie na
podobieñstwo dwóch piêter albo dwóch porz¹dków niemaj¹cych nic wspól-
nego z sob¹. I w porz¹dku natury, i w porz¹dku ³aski chodzi o realizacjê je-
dnego planu zbawienia w Jezusie Chrystusie.

Zwi¹zek pomiêdzy natur¹ a ³ask¹ wyra¿a s³ynna zasada scholastyczna:
£aska, darowana w Jezusie Chrystusie, zak³ada naturê i dope³nia j¹. £aska
ukierowana jest bowiem na odbiorcê, który mo¿e j¹ przyj¹æ lub odrzuciæ.

17 KDK 2.
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Zak³ada wiêc wzglêdnie samoistn¹ naturê, albo lepiej: zak³ada osobê i jej
wolno�æ. Zak³ada jednak tê osobê jako �kogo��, kto przez sw¹ otwarto�æ
i dynamikê siêga poza siebie, a swe spe³nienie znajduje jedynie w Bogu.

Chrystus pozwala nam zrozumieæ, dlaczego cz³owiek jest istot¹ przekra-
czaj¹c¹ nieskoñczenie sam¹ siebie, bêd¹c¹ wci¹¿ w drodze, niemog¹c¹ siê
nigdzie zatrzymaæ, staj¹c¹ stale w obliczu nowych horyzontów, nigdy na tym
�wiecie w pe³ni niezadowolon¹, nieznaj¹c¹ spokoju i spoczynku. Chrystus
uczy, ¿e jeste�my istotami niezmierzonych têsknot i nadziei, ale te¿ bezdennej
trwogi przed zatraceniem siebie. Cz³owiek miotany nadziej¹ i lêkiem � to
nie tylko cz³owiek naszej wspó³czesno�ci, to w gruncie rzeczy cz³owiek wszy-
stkich czasów18.

Zatem dla zbawienia eschatologicznego stworzy³ wszechmog¹cy Bóg
ludzi. Prowadzi³ ich zawsze swoj¹ Opatrzno�ci¹ i Mi³osierdziem do celu.
W Starym Testamencie poucza³ i upomina³ swój lud s³owami proroków,
a w Nowym Testamencie osobowy Logos, Odwieczne S³owo Bo¿e, Syn Bo¿y
dokona³ odnowy kosmosu, dope³ni³ objawienia Bo¿ych tajemnic i dokona³
zbawienia ludzko�ci.

2. Logos � S³owem stwarzaj¹cym, objawiaj¹cym
i u�wiêcaj¹cym (Logos prophorikos)19

a) Logos � S³owo stwarzaj¹ce

Stworzenie �wiata dokonuje �Ojciec przez Syna i w Duchu �wiêtym�20.
Powo³anie do istnienia i ¿ycia stworzeñ jest dla Boga rzecz¹ naturaln¹,

bowiem jest On Udzielaj¹cym samego siebie, Obdarowuj¹cym istnieniem
i dobrem. Ju¿ sam¹ wieczno�æ Boga, pomin¹wszy stworzenie �wiata, okre�la

18 Por. �w. Augustyn, Wyznania, Kraków 1995, Ksiêgi XI�XIII.
19 Czy jest mo¿liwa wspó³czesna odnowa chrystologii na podstawie pojêcia

Logosu? Ten problem stawia protestancki teolog Wolfhart Pannenberg w dziele Grun-
dzüge der Christologie (Wyd. G. Mohn, Gütersloh 1972, s. 166�169). Stwierdza on, ¿e
teologiczne kierunki stara³y siê po pierwszej wojnie �wiatowej o odnowê staro¿ytnej
chrystologii w ogóle, a szczególnie teologii Logosu. Natrafia³y jednak na wielkie trud-
no�ci wprowadzenia pojêcia Logosu jako po�rednika pomiêdzy transcendentnym
Bogiem a stworzeniem �wiata ze wzglêdu na nowe ujêcie praw natury. Jednak nie-
którzy teologowie, jak E. Brunner czy K. Barth, podjêli siê odnowy chrystologii Logo-
su, id¹c za �w. Ignacym Antiocheñskim (List do Magnezjan 8, 2) i �w. Ireneuszem,
k³ad¹c u fundamentów chrystologii Logosu teologiê objawienia � Jezus jest S³owem
objawiaj¹cym Ojca.

20 A. Ganoczy, Nauka o stworzeniu, Kraków 1999, s. 87; por. �w. Augustyn,
De civitate Dei, 11, 28; PL 41, 337.
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siê przez samoprzekazywanie siebie. Ojciec zawsze przekazuje Synowi-Logo-
sowi � przez rodzenie � swoje bycie-Bogiem. Ojciec i Syn zawsze przekazuj¹
to samo bycie-Bogiem Duchowi �wiêtemu21. Bóg Ojciec przez wewn¹trztry-
nitarne rodzenie przekazuje bycie-Bogiem Synowi � S³owu Odwiecznemu �
Logosowi, a przez Logos � S³owo Odwieczne, które jest moc¹ i m¹dro�ci¹
Bo¿¹, s³owem stwórczym przekazuje stworzeniu istnienie22.

Pismo �wiête wyra¿a pe³ne orêdzie o Logosie � S³owie stwarzaj¹cym:
Na pocz¹tku by³o S³owo, a S³owo by³o u Boga, i Bogiem by³o S³owo. Ono
by³o na pocz¹tku u Boga. Wszystko przez Nie siê sta³o, a bez Niego nic
siê nie sta³o, co siê sta³o (...) (J 1,1-4). Na �wiecie by³o [S³owo], a �wiat
sta³ siê przez Nie, lecz �wiat Go nie pozna³ (J 1,10-11).

Chrystus � On jest obrazem Boga niewidzialnego � Pierworodnym
wobec ka¿dego stworzenia, bo w Nim zosta³o wszystko stworzone (...).
Wszystko przez Niego i dla Niego zosta³o stworzone. On jest przed wszyst-
kim i wszystko w Nim ma istnienie (Kol 1,15-17).

b) Logos � S³owo objawiaj¹ce

S³owo Bo¿e, Druga Osoba Trójcy �wiêtej � Syn Bo¿y przyj¹³ ludzk¹
naturê do swej Osoby Boskiej i przekaza³ �wiatu, który zosta³ przez Niego
stworzony, pe³niê nadprzyrodzonego objawienia o Bo¿ym ¿yciu. Je¿eli to sa-
mowyra¿enie siê Boga przyjmuje formê ludzkiego s³owa, to mamy do czynie-
nia z tym, co nazywa siê po prostu s³owem Bo¿ym: orêdzie proroków, Jezusa,
aposto³ów, Ko�cio³a, s³owo Bo¿e w Pi�mie �wiêtym. Ze wzglêdu na swój
charakter � s³owo ludzkie ma mo¿no�æ bycia s³owem Bo¿ym, nie pomniejsza-
j¹c przy tym s³owa Bo¿ego i nie sprowadzaj¹c go do s³owa w gruncie rzeczy
tylko ludzkiego. Bóg sprawia, ¿e staje siê ono s³owem Bo¿ym, i u¿ywa tego
s³owa jako takiego w trojaki sposób: a) Pod charyzmatycznym wp³ywem Boga
s³owo zostaje w proroku tak ukszta³towane, ¿e wyra¿a to, co Bóg chce cz³o-
wiekowi powiedzieæ; b) S³owu ludzkiemu towarzyszy ³aska, tak ¿e akt jego
s³uchania w wierze jest podtrzymywany przez ³askê, czyli ostatecznie przez
samego Boga, nie zamyka tego obiektywnego s³owa w czysto ludzkiej mo¿li-
wo�ci swego poznania, nie sprowadza go do s³owa s³uchanego w sposób wy-
³¹cznie ludzki; c) W ten sposób s³owo to jest zasadniczo s³owem skutecznym,
a w sensie najbardziej radykalnym owa skuteczno�æ realizuje siê w sakramen-
tach, poniewa¿ przez ³askê, która mu towarzyszy, sam skutek, jaki wyra¿a
s³owo, staje siê obecny23.

21 Por. tam¿e, s. 86; �w. Augustyn, De Trinitate, VIII, 3, 9n. PL 42, 949.
22 Por. VD: Analogia s³owa Bo¿ego (7); Stworzenie cz³owieka (9); Chrystologia

S³owa (11).
23 Por. K. Rahner, H. Vorgrimler, Ma³y s³ownik teologiczny, Warszawa 1996,

kol. 497.
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Pismo �wiête wyra¿a to pe³ne orêdzie o Logosie:

Wielokrotnie i na ró¿ne sposoby przemawia³ niegdy� Bóg do ojców przez pro-
roków, a w tych ostatecznych dniach przemówi³ do nas przez Syna. Jego to usta-
nowi³ dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego te¿ stworzy³ wszech�wiat. Ten
[Syn], który jest odblaskiem Jego chwa³y i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje
wszystko s³owem swej potêgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiad³
po prawicy Majestatu na wysoko�ciach (Hbr 1,1-3).

c) Logos � S³owo u�wiêcaj¹ce

Jezus dla zbawienia i u�wiêcenia ludzi przekaza³ orêdzie Ewangelii i usta-
nowi³ sakramenty �w. W pierwszym rzêdzie sakramenty oznaczaj¹ i sprawiaj¹
spotkanie z Jezusem Chrystusem i z Jego zbawczym dzia³aniem � kiedy�
i teraz. Tym samym oznaczaj¹ i sprawiaj¹ now¹ i g³êbsz¹ jedno�æ z Bogiem,
Ojcem Jezusa Chrystusa. Równocze�nie oznaczaj¹ i sprawiaj¹ now¹ jedno�æ
ludzi ze sob¹, pokój obejmuj¹cy tak¿e ca³e stworzenie. Elementy, �owoce�
stworzenia staj¹ siê integraln¹ czê�ci¹ sakramentalnych czynno�ci, a przez
to potwierdzaj¹ zbawcz¹ wolê Boga, Jego polecenie i zobowi¹zanie do ich
troskliwego zachowywania. Poza tym sakramenty oznaczaj¹ i daj¹ mi³o�æ oraz
uznanie (tak¿e mi³o�æ przebaczaj¹c¹), sens, pociechê i nadziejê siêgaj¹c¹ dalej
ni¿ �mieræ. Mo¿na to, mniej czy bardziej wyra�nie, wykazaæ w odniesieniu do
wszystkich sakramentów, niekiedy nawet bezpo�rednio, uwzglêdniaj¹c ich
sakramentalne czynno�ci-symbole. Ale mo¿na te¿ wykazaæ, ¿e pojedyncze
sakramenty mog¹ byæ przyporz¹dkowane szczególnym aspektom zbawie-
nia, chocia¿ tego momentu nie musi siê specjalnie podkre�laæ.

3. Skuteczno�æ u�wiêcaj¹ca sakramentów �w.,
s³owa Bo¿ego i innych form dzia³ania Ko�cio³a

Dalszych szczegó³ów dotycz¹cych natury sakramentów oraz ich sku-
teczno�ci dostarczyæ mo¿e porównanie ich z innymi rodzajami dzia³ania Ko�cio-
³a, w stosunku do których wykazuj¹ one pewne podobieñstwa, ale zarazem
i ró¿nice. S¹ to: g³oszenie zawartego w Biblii s³owa Bo¿ego i tzw. sakramentalia.

W ostatnich dziesiêcioleciach szeroko s¹ dyskutowane relacje zacho-
dz¹ce miêdzy s³owem a sakramentem.

S³owu Bo¿emu i jego g³oszeniu Pismo �wiête przypisuje jeszcze wiêksz¹
moc zbawcz¹ ni¿ sakramentom. S³owo to poucza o ³asce i zbawieniu, zachêca
do prowadzenia ¿ycia zgodnego z wol¹ Bo¿¹ i daje wierz¹cemu udzia³ w zba-
wieniu. S³owo Bo¿e jest s³owem skutecznym.

Skuteczno�æ jego dzia³ania podkre�la ju¿ Stary Testament: Czy moje
s³owo nie jest jak ogieñ � wyrocznia Pana � czy nie jest jak m³ot kru-
sz¹cy ska³ê? (Jr 23,29; por. Iz 55,10n). Wed³ug wywodz¹cego siê z tradycji
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kap³añskiej opisu stworzenia �wiata, Bóg stworzy³ �wiat swoim s³owem
(por. Rdz 1,1-2,4a). W Nowym Testamencie jedynym, wszystko ogarniaj¹cym
S³owem Boga jest Jezus Chrystus (por. J 1,14), Dobra Nowina, któr¹ jest
On sam, któr¹ przyniós³ i poleci³ g³osiæ swoim uczniom, która wzbudza wiarê
oraz daje ³askê i zbawienie. Ewangelia jest moc¹ (dynamis) Bo¿¹ ku zba-
wieniu dla ka¿dego wierz¹cego (Rz 1,16; por. Hbr 4,12n). Liczne teksty
Nowego Testamentu potwierdzaj¹ ten �dynamiczny� charakter s³owa, który
na pewno nie jest niezale¿ny od jego tre�ci, ale te¿ z ca³¹ pewno�ci¹ oznacza
co� wiêcej ni¿ tylko tre�ciowe pouczenie: Wy ju¿ jeste�cie czy�ci dziêki
s³owu, które wypowiedzia³em do was (J 15,3; por. 1 P 1,23).

O relacji miêdzy s³owem a sakramentem w historii teologii wypowiadano
siê raczej tylko okazyjnie, kiedy na przyk³ad �w. Augustyn nazywa³ sakrament
verbum visibile (s³owo widzialne). Przez d³u¿szy czas natomiast zachowywa-
³a ¿ywotno�æ biblijna idea zbawczej skuteczno�ci s³owa Bo¿ego; niektóre ele-
menty biblijnego s³owa Bo¿ego (obietnice proroków, �Ojcze nasz�) okre�lano
nawet terminem sacramentum. Z czasem jednak � zw³aszcza w reakcji na
reformacyjne przeakcentowanie znaczenia s³owa � w s³owie Objawienia
zaczêto dostrzegaæ tylko medium obiektywnych prawd, które Bóg poda³
ludziom do wierzenia. Dopiero w dobie Soboru Watykañskiego II po stronie
katolickiej zaczê³a siê rozwijaæ teologia s³owa i zaczêto siê zastanawiaæ nad
stosunkiem s³owa do sakramentu.

Pojawi³y siê dwie tendencje: podczas gdy jedni analizowali s³owo i jego
g³oszenie w perspektywie sakramentalnej i uwa¿ali je za quasi-sakrament
(Otto Semmelroth), drudzy widzieli w sakramencie najwy¿sz¹ realizacjê sku-
tecznego s³owa (Karl Rahner). Inni teologowie (np. Walter Kasper), nie chc¹c
zajmowaæ stanowiska jednostronnego, szukali rozwi¹zañ po�rednich; dopiero
obustronne relacje s³owa i sakramentu realizuj¹ skuteczno�æ zbawcz¹ w per-
spektywie konkretnej sytuacji cz³owieka i kondycji cz³owieczeñstwa. Skutecz-
no�æ s³owa Bo¿ego bywa te¿ czêsto interpretowana przy zastosowaniu teorii
jêzyka. Obok zdañ informuj¹cych s¹ tak¿e zdania realizuj¹ce. Przy czym
trzeba podkre�liæ, ¿e brak jest wyra�nych wypowiedzi Urzêdu Nauczyciel-
skiego Ko�cio³a dotycz¹cych stosunku s³owa do sakramentu.

Sobór Trydencki przypisuje zbawcz¹ skuteczno�æ sakramentom, przez
które �wszelka rzeczywista sprawiedliwo�æ albo siê rozpoczyna, albo zaczêta
wzrasta, albo je�li siê j¹ utraci, zostaje odzyskana�24. O wierze rodz¹cej siê
ze s³uchania s³owa Bo¿ego (por. Rz 10,17) mówi jednak, ¿e �jest pocz¹t-
kiem naszego zbawienia (...), fundamentem i korzeniem wszelkiego uspra-
wiedliwienia�25. Skuteczno�æ s³owa Bo¿ego wielokrotnie podkre�la Sobór
Watykañski II:

24 DS 1600; BF VII 208.
25 DS 1532; BF VII 67.
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Tak wielka za� tkwi w s³owie Bo¿ym moc i potêga, ¿e jest ono dla Ko�cio³a pod-
por¹ i si³¹ ¿ywotn¹, a dla synów Ko�cio³a utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy
oraz �ród³em czystym i sta³ym ¿ycia duchowego26.

Zwraca on tak¿e uwagê na dialogowo-osobowy charakter s³owa Bo¿ego27.
Dla teologii reformacyjnej wszelkie zbawienie rodzi siê ze s³owa Bo¿ego,

z jego g³oszenia i z wiary (solo verbo � sola fide). Sakramenty stanowi¹
szczególne (nie najwa¿niejsze!) formy realizacji zbawczego s³owa. St¹d po-
nowne odkrycie �zbawczej mocy s³owa� w teologii katolickiej mo¿e tu ozna-
czaæ pewne zbli¿enie. Po stronie ewangelickiej musia³oby temu odpowiadaæ,
oczywi�cie, docenienie specyficznej warto�ci symbolu jako skutecznego
po�rednictwa Objawienia, a tym samym zbawienia. Pojawiaj¹ siê ju¿ oznaki
takiej orientacji. S³owo i sakrament to dwie podstawowe formy ko�cielnego
po�redniczenia. Przy ca³ym ich podobieñstwie � obie s¹ znakami � nie mo¿na
ich do siebie redukowaæ. W okre�laniu ich wzajemnych relacji mo¿na by
wychodziæ z odpowiadaj¹cych im sytuacji. G³oszenie s³owa przynosi cz³owie-
kowi zbawienie w tym sensie, ¿e mo¿e je dobrowolnie realizowaæ w danej
sytuacji. Sakramenty natomiast w ¿yciu cz³owieka, który je z wiar¹ przyjmuje
i z nimi wspó³dzia³a, skutecznie udzielaj¹ ³aski i tworz¹ one zarazem wspólnotê
zbawienia z Chrystusem. Poza tym w sakramencie s³owo i znak s¹ bardzo
�ci�le ze sob¹ zwi¹zane. Specyficzny sens sakramentów jako dzia³ania zbaw-
czego domaga siê dalszych jeszcze wyja�nieñ antropologicznych.

III. S³owo Wcielone � Jezus Chrystus ustanawia urz¹d
pos³ugi s³owa Bo¿ego i udziela charyzmatu
nieomylno�ci w dziedzinie wiary i moralno�ci
swojemu Ko�cio³owi

1. Pos³uga s³owa Bo¿ego w Ko�ciele

Jezus Chrystus powo³uje 12 Aposto³ów (por. Mt 10,1-16; 28,16-20;
J 20,21,15-17) i przekazuje im prawo i obowi¹zek nauczania w Jego imieniu.
�wiêty Pawe³ pisze w Pierwszym Li�cie do Koryntian o ró¿nych pos³ugach
w Ko�ciele: I tak ustanowi³ Bóg w Ko�ciele najprzód aposto³ów, po wtóre
proroków, po trzecie nauczycieli, a nastêpnie tych, co maj¹ dar czynienia
cudów, wspierania pomoc¹, rz¹dzenia oraz przemawiania rozmaitymi
jêzykami (1 Kor 12,28).

26 Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo¿ym �Dei
Verbum� (dalej KO), 21.

27 Por. KO 8.
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Po za³o¿eniu królestwa Bo¿ego i wype³nieniu do koñca woli Ojca, Jezus
Chrystus przekaza³ Aposto³om i ca³emu Ko�cio³owi ostateczny nakaz: Id�cie
na ca³y �wiat i g³o�cie Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy
i przyjmie chrzest bêdzie zbawiony; a kto nie uwierzy, bêdzie potêpiony
(Mk 16,15-16; por. Mt 28,18-20).

W powszechnym nakazie misyjnym zawiera siê wielka proklamacja
objawionego s³owa przez Wcielone S³owo Bo¿e dla zbawienia cz³owieka,
który uwierzy temu s³owu, a w pokornym dialogu z Bogiem wypowiada swoj¹
wiarê, nadziejê i mi³o�æ s³owami modlitwy.

2. Charyzmat nieomylno�ci w dziedzinie wiary i moralno�ci

Dzieje Apostolskie przekaza³y nam przez �w. Paw³a wezwanie do bisku-
pów, aby czuwali nad czysto�ci¹ nauki Chrystusowej:

Uwa¿ajcie na samych siebie i na ca³e stado, nad którym Duch �wiêty ustanowi³
was biskupami, aby�cie kierowali Ko�cio³em Boga, który On naby³ w³asn¹ krwi¹.
Wiem, ¿e po moim odej�ciu wejd¹ miêdzy was wilki drapie¿ne, nie oszczêdzaj¹c
stada. Tak¿e spo�ród was samych powstan¹ ludzie, którzy g³osiæ bêd¹ prze-
wrotne nauki, aby poci¹gn¹æ za sob¹ uczniów (Dz 20,28-30).

Jezus � Wcielony Logos � wyznaczy³ Ko�cio³owi misjê nauczania, misjê
u�wiêcania i rz¹dzenia. On pozostaje na zawsze absolutn¹ Prawd¹, Drog¹
i ̄ yciem.

Te dwa paragrafy o pos³udze s³owa Bo¿ego i o nieomylno�ci Ko�cio³a
wymagaj¹ obszernego, osobnego opracowania.

3. Wspó³pracownicy S³owa Bo¿ego w Ko�ciele

a) W�ród Ludu Bo¿ego niedo�cig³ym wzorem �wspó³uczestnictwa pracy
dla Prawdy� (por. 3 J 8) w s³uchaniu i wype³nianiu s³owa Bo¿ego objawionego
o Jezusie-S³owie Wcielonym jest Jego Matka � Naj�wiêtsza Maryja Panna.
Pasterze udali siê te¿ z po�piechem i znale�li Maryjê, Józefa i Niemowlê,
le¿¹ce w ¿³obie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zosta³o obja-
wione o tym Dzieciêciu (...). Lecz Maryja zachowywa³a wszystkie te spra-
wy i rozwa¿a³a je w swoim sercu (£k 2,16-19)28.

b) Na pocz¹tku publicznej dzia³alno�ci Jezus Chrystus powo³a³ do grona
najbli¿szych uczniów 12 Aposto³ów, aby ich przygotowaæ do pos³ugi S³owa, do
diakonii, liturgii i dawania �wiadectwa. Nastêpnie powo³a³ innych 72 uczniów.

28 Por. VD: Maryja �Mater Verbi Dei� (27); Mater fidei (28).
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W Ko�ciele Seminaria Duchowne przygotowuj¹ lektorów do czytania
s³owa Bo¿ego, a diakonów i prezbiterów do przepowiadania s³owa Bo¿ego.

Odpowiedzialno�æ duszpasterska, która ma nadawaæ kszta³t ca³emu wychowaniu
alumnów, wymaga tak¿e, aby oni sami starannie zaprawiali siê w tym, co w szcze-
gólny sposób dotyczy �wiêtej pos³ugi, zw³aszcza w katechizacji i g³oszeniu kazañ,
w kulcie liturgicznym i udzielaniu sakramentów29.

Benedykt XVI w Adhortacji Verbum Domini pisze, ¿e liturgia jest uprzy-
wilejowan¹ przestrzeni¹ s³owa Bo¿ego:

jest to uprzywilejowane �rodowisko, w którym Bóg przemawia do nas w tera�niej-
szo�ci naszego ¿ycia, przemawia dzi� do swego ludu, który s³ucha i odpowiada
(...). Widaæ to równie¿ w m¹drej pedagogii Ko�cio³a, który g³osi Pismo �wiête
i s³ucha go w rytmie roku liturgicznego. To g³oszenie i s³uchanie s³owa Bo¿ego
ma miejsce w szczególno�ci w Eucharystii oraz w Liturgii Godzin30.

c) Nierozerwalny zwi¹zek istnieje miêdzy s³owem Bo¿ym i s³owami
ludzkimi, miêdzy s³owem Bo¿ym a kultur¹. Literatura i muzyka czêsto s¹ inspi-
rowane przez Pismo �wiête. Powinny wiêc dbaæ o godny i szlachetny styl
swoich wypowiedzi w mowie i pi�mie. Równie¿ s³owo ludzkie w �rodkach
spo³ecznego przekazu, prasie, radiu, telewizji i Internecie powinno byæ otwarte
na s³owo Bo¿e, z niego czerpaæ inspiracje i jemu w duchu apostolskim s³u¿yæ.
�W obrazach i tekstach tych �rodków powinno byæ widoczne oblicze Chrystu-
sa i s³yszalny Jego g³os, bowiem tam, gdzie nie ma miejsca dla Chrystusa, nie
ma go równie¿ dla cz³owieka�31.

Je�li cz³owiek w mowie i przez mowê wyró¿niony jest podobieñstwem do
mówi¹cego Boga, to ludzie we wzajemnej komunikacji, w swojej codziennej
mowie powinni zachowaæ szlachetno�æ, czysto�æ i kulturê w swoim sposobie
wypowiadania, w s³owach i gestach.

Twoje s³owo [Panie] jest lamp¹ dla moich kroków i �wiat³em na mo-
jej �cie¿ce (Ps 119,105).

29 Sobór Watykañski II, Dekret o formacji kap³añskiej Optatam totius, 19; por.
KPK 255�258.

30 VD 52.
31 Jan Pawe³ II, Orêdzie na XXXVI �wiatowy Dzieñ �rodków Spo³ecznego Prze-

kazu (24.01.2002), L�Osserwatore Romano, wyd. polskie, nr 4 (2002), s. 7.
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Zusammenfassung

DER MANN UND GOTTESWORT

Die nachbiblischen Apologeten unterscheiden auf dem biblischen Befund
die Existenz des Logos im trinitätsinneren Geheimnis (Logos entiathetos) und
den Logos, der den Kosmos, das Leben und das wahre Licht geschaffen hat
(Logos prophorikos).

1. Logos � das göttliche Wort, der fleischgeworden ist enthält alles, was Gott
den Menschen offenbaren will. Im Logos des Prologs sieht Johannes den höchsten
Offenbarer des unsichtbaren Gottes (J 1,18; vgl. Hbr 1,1-3) und zugleich in der Gott
wesensgleichen Person den objektiv en Inhalt der Offenbarung selbst.

2. Jesus Christus hat den Aposteln, den Evangelisten, den Priestern und den
Katecheten den Gotteswortdienst überwiesen.

3. In den Sakramenten wurde das Wort von Christus als das heilsame, erlösende
Wort eingesetzt.

4. Die katholische Kirche soll die Aufsicht über die Wahrhaftigkeit des Gotte-
swortes ausüben.

Jesus Christus hat das gesamte Bischofskollegium mit und unter dem Papst
das höchste kollegiale Leistungsgremium der Kirche gestiftet und dem Papst die
Unfehlbarkeit in der Glaubens � und Morallehre versichert. Der katholische Christ
erhält die unfehlbare Wahrheit im offenbarten Gotteswort, das in der Bibel enthält.

Die Pflichte des Christen dem Gotteswort gegenüber: das Gotteswort hören,
kennenlernen, studieren und schätzen. Mit dem Gotteswörtern betten in der Liturgie,
das menschliche Wort mit dem Gotteswort vereinigen im Dienst der Liebe.
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