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Akcent na historyczność wiary nienaruszajac
 a depozytu wiary jest jedna
z podstawowych cech nauki Soboru Watykańskiego II (KDK 62)1. Kośció
ma charakter historyczny i powinien w kazdej epoce historii gosić wiare
w Chrystusa w sposób zrozumiay i dostosowany do mentalności ludzi. Dlatego tez wśród propozycji kolejnych recepcji tegoz Soboru wskazuje sie zarówno na potrzebe odczytywania jego litery, nauki, by pozostać wiernym
substancji wiary, jak i ducha Soboru, czyli doświadczenia przez jego uczestników bliskości Boga wobec Kościoa i świata dzisiaj2 i bedacej
 niejako przeduzeniem tego doświadczenia tozsamości historycznej wiernych. W czym
wyraza sie historyczny wymiar wiary katolickiej, ukazanej od strony biblijnej
i teologicznej w Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bozym i w jej pastoralnym ukierunkowaniu w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie
wspóczesnym? Czy ów historyczny wymiar wiary ma znaczenie dla gebszego
rozumienia teologii i wiary w Jezusa Chrystusa, zmartwychwstaego Pana
historii ozywianej przez Jego Ducha oraz dla nowego sposobu ksztatowania
historii osobistej i spoecznej oraz dla spenienia sie czowieka? Czy soborowa
i posoborowa nauka potwierdza teze Balthasara, ze „im bardziej w teologii
odsania sie historyczność, tym bardziej rozwija sie sama teologia”3? Potwierdzenie tej tezy jest istotne dla wszystkich dyscyplin teologicznych bedacych

w suzbie wierze tak poszczególnego chrześcijanina jak i caego Kościoa.

1. TEOLOGIA I WIARA CHRZEŚCIJAŃSKA A HISTORIA
– WPROWADZENIE HISTORYCZNE

O historycznym wymiarze wiary mozna mówić jedynie w ramach historii
świata, w której rozgrywa sie historia zbawienia. Wspóczesne zsekularyzowane pojecie historii upatruje podstawe historii w czowieku, w jego istocie,
biblijne jej rozumienie sytuuje ja w Bogu. W jezyku polskim termin „historia” ma dwojakie znaczenie: 1) podmiotowe, obejmujace:
 a) wiedze oparta na
ogladaniu

i poznawaniu wydarzeń, ludzi i rzeczy; b) nauke o dziejach czo-

1

Por. takze Jan XXIII, „Gaudete Mater Ecclesia. Przemówienie wygoszone w dniu otwarcia Soboru Watykańskiego II” (11 X 1962), w Andrzej Michalik, Odkryć Sobór. Szkic historyczno-teologiczny Soboru Watykańskiego II (Tarnów: Wydawnictwo BIBLOS, 2006), 126.
2
Michel Fédou, „Le Concile Vatican II: un enjeu d’interpretation”, w Vatican II sous le
regard des historiens, red. Ch. Theobald, 149-153 (Médiasèvres, 2006).
3
Hans Urs von Balthasar, Burzenie bastionów, tum. J. Zakrzewski (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2000), 14.
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wieka w czasie i przestrzeni (od XIX w.); 2) przedmiotowe, oznaczajace:

a) wiedze oparta na widzeniu faktów; b) „dzieje”, czyli to, co sie dzieje
w określonym czasie i przestrzeni, wydarzenia, czyny4.
Historia zbawienia, choć w dokumentach Kościoa jest o niej mowa dopiero na Soborze Watykańskim II (KL 16; KDK 16. 41; KO 2), nie jest czymś
nowym, gdyz nauczano o niej wcześniej w kazaniach, na katechezie itp.
Wcześniej jednakze zbawienie rozumiano jako coś pozahistorycznego, a droge
do świetości pojmowano w znacznej opozycji do świata i wybierano ucieczke
od niego (fuga mundi) i tego, co sie w nim dziao. Wyrazenie „historia zbawienia” jest kategoria biblijno-teologiczna i oznacza dziaanie Boga wobec
czowieka majace
 charakter progresywnego objawienia mu siebie samego
i swego zbawczego planu realizowanego w ramach historii świata  nierzadko
nawet wbrew tendencjom w nim panujacym

 wedug kategorii: obietnica
i spenienie, i w określonym nastepstwie wydarzeń: grzech pierworodny,
powoanie ojców, wyjście z Egiptu, zawarcie przymierza, objecie w posiadanie ziemi, wcielenie Sowa, krzyz i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,
ustanowienie Kościoa, ponowne przyjście Zmartwychwstaego5.
Podobnie jak historia świata, takze historia zbawienia moze być rozpatrywana: a) od strony podmiotowej, czyli od strony przekazu, sowa Bozego
o zbawieniu, opowiadania biblijnego, relacji historycznej, nauki teologicznej;
b) od strony przedmiotowej, czyli „dziejów zbawienia”, na które skadaja sie
czyny Chrystusa, dziea Ducha Świetego, wydarzenia zbawcze i sakramentalne, odkupienie, usprawiedliwienie itp. Bartnik, jako zwolennik historii personalistycznej, dodaje do tego postulat „wyzszej syntezy” wymiaru podmiotowego i przedmiotowego dokonujacej
 sie w osobie ludzkiej mozliwej do uzyskania dzieki Jezusowi Chrystusowi, tak iz cay czowiek staje sie „historia
zbawcza”
 i „dziejami zbawienia”6.

4
Czesaw Stanisaw Bartnik, Historia ludzka i Chrystus. Szkice z chrześcijańskiej wizji
dziejów (Katowice: Ksiegarnia św. Jacka, 1987), 7-8. Termin „dzieje” pochodzi od . Górnickiego (XVI w.). Odpowiada niem. terminowi Geschichte (w odróznieniu od Historie  obietywne dokumentowanie faktów z przeszości, nauka o nich), oznaczajacemu

„polityczny, kulturowy
i spoeczny przebieg procesu rozwoju określonego zakresu geograficznego lub kulturowego”, jak
równiez wydarzenia, które do niego przynaleza,
 DUDEN Deutsches Universalwörterbuch, hrsg
G. Drosdowski i in., Dudenverlag (MannheimWienZürich: Dudenverlag, 1983), 485.
5
Paul Hubert Schünglel, Historia zbawienia, w Praktyczny sownik biblijny, red. A. Grabner-Haider (Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX; Wydawnictwo Ksiezy Pallotynów, 1994),
443-445.
6
Czesaw Stanisaw Bartnik, Chrystus jako sens historii (Wrocaw: Wydawnictwo Wrocawskiej Ksiegarni Archidiecezjalnej, 1987), 122-123.
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Teologia od poczatku

widziaa w Logosie Wcielonym podstawowe zaozenie prawdy w sensie kosmologicznym i metafizycznym. Augustyńskie Państwo Boze uznawano za dogmatyczny wykad prawdy – raz objawionej i ustalonej – goszonej w historii świeckiej podporzadkowanej

Bogu jako jej Panu
i historii świetej, tj. historii bedacej

seria aktów wiary w Opatrzność Boza
porzadkuj

ac
 a dzieje czowieka i przekraczajac
 a je, ku temu, by wierni  po
urzeczywistnieniu przez Kośció jego posannictwa  mogli być doprowadzeni
do pozadoczesnego celu  zbawienia7. Tryumf „państwa Bozego” nad „państwem ziemskim”, miości Bozej nad miościa wasna zalezy, wedug Augustyna, od zwyciestwa wiary w sercu pojedynczego czowieka, przez które
przebiega linia walki pomiedzy dobrem a zem.
Wraz ze scholastyka średniowieczna (XII-XIII w.) teologia staa sie nauka
w sensie arystotelesowskim, dedukcyjnym, akcentujacym

dogmaty wiary i historia zbawienia, jako jej istotny przedmiot, staa sie jedynie jej zaozeniem.
Negatywnym skutkiem tego bya utrata przez nia struktury narracyjnej a objawienie zaczeto interpretować w duchu metafizycznym8. „Niedorozwiniete
pojecie historyczności – twierdzi Balthasar – zahamowao nie tylko rozwój
nauki o Kościele w czasach średniowiecza, ale równiez pozycje Kościoa
wobec otaczajacego

świata”9, takze tego niechrześcijańskiego.
W epoce nowozytnej, w której zaczeto akcentować praktyczny cel nauki
w opanowaniu si przyrody, zrodzia sie wiara w naukowo-techniczny i cywilizacyjny postep. Wskutek tego wiara nadprzyrodzona, od której wcześniej
oczekiwano nie tylko zbawienia, ale i dóbr ziemskich utraconych wraz z utrata raju ziemskiego, zostaa jakby „przesunieta na inny poziom  poziom
jedynie prywatny i pozaziemski  a równocześnie staa sie w jakiś sposób
nieistotna dla świata”10. Osabio to w duzej mierze jej wpyw na ksztatowanie historii.
Od czasów Oświecenia  wskutek dominacji racjonalizmu  Objawienie
chrześcijańskie byo sprowadzane do wymiaru czysto historycznego i poddawane prawom racjonalizacji tworzacej

sie wówczas nauki historycznej i jej

7

Karl Löwith, Historia powszechna i dzieje zbawienia. Teologiczne przesanki filozofii
dziejów, tum. J. Marzecki (Kety: Wydawnictwo ANTYK, 2002), 160-167.
8
Carlo Greco, „Rivelazione e Storia nella prospettiva del Concilio Vaticano II”, w Il Concilio venti anni dopo, t. I. L’ingresso della categoria della ‘storia’, red. E. Cattaneo (Roma:
Editrice A.V.E, 1985), 121.
9
Balthasar, Burzenie bastionów, 14-15.
10
Benedykt XVI, Encyklika ‘Spe salvi’. O nadziei chrześcijańskiej (Kraków: Wydawnictwo M, 2007), 17, 32.
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metodom. Racjonalizm i „filozofia historii” (Wolter), w której zacza
 liczyć
sie jedynie czowiek oraz jego naturalne mozliwości i cele, prowadziy do zeświecczenia historii. To myślenie miao wpyw na teologie, która wówczas
oddalia sie od swej historycznej, biblijnej podstawy, w tym m.in. od idei
przymierza i staa sie „doktryna wiary”, która trzeba byo racjonalnie uzasadniać i bronić. Wiara zostaa w duzej mierze sprowadzona do wymiaru noetycznego, poznawczego. Wieksze znaczenie uzyskaa wtedy apologetyka.
Teologowie katoliccy musieli bronić wiarygodności objawienia Bozego wobec
empirystów (deiści, encyklopedyści) negujacych

opisy cudów w nim zawarte.
Szukali wiec racjonalnych argumentów przemawiajacych

za wiarygodnościa
cudów i proroctw jako „zewnetrznych znaków” objawienia przydatnych do
tego, by wiara bya rozumiana i przezywana jako „posuszeństwo zgodne
z rozumem” (Rz 12,1). Wycofujac
 sie na pozycje obronne teologia nie bya
w stanie w sposób twórczy nawiazać

dialogu z rodzacymi

sie wówczas dyscyplinami naukowymi i uczestniczyć w rozwoju konceptu nowozytnej racjonalności. Ten stan rzeczy w duzej mierze tumaczy, dlaczego w dokumentach
Soboru Watykańskiego I przewazaa wizja atemporalna i esencjalna objawienia11, która przetrwaa az do odrodzenia sie teologii historii w XX w.
Sens historii próbowaa objaśniać od XIX w. filozofia historii inspirujaca

sie myśla Hegla i Karola Marksa. Zdaniem Adama Schaffa, Marks  dokonujac
 analizy spoeczeństwa kapitalistycznego  odkry obiektywne prawa rza
dzace
 historia i przeksztaci ówczesna „historiografie idealistyczna”,
 polegajac
 a jedynie na opisie jednostkowych zjawisk w historiografie naukowa uzasadniana badaniami historycznymi na gruncie materializmu historycznego,
czyli materialistycznego pojmowania dziejów12. Czowieka uzna jedynie za
element „caoksztatu stosunków spoecznych”. Pojecia heglowskiej teorii
spoeczeństwa: „alienacja”, czyli pozostawanie w konflikcie z innymi ludźmi
oraz „uprzedmiotowienie” czowieka i spoeczeństwa uzna Marks za produkt
kapitalizmu, a „rozwiazanie

sprzeczności” widzia w uświadomieniu sobie
owej alienacji i w rewolucji socjalistycznej. By przekonany, ze przez przemiany spoeczne dokonane metoda „walki klas” ludzkość osiagnie

wyzwolenie
z niesprawiedliwości i ustanowi sprawiedliwy system spoeczny, uzyska postep zbiorowy i upragniony stan szcześcia. Marksizm jest przykadem wiary,

11

Bartnik, Chrystus jako sens historii, 124.
Adam Schaff, Obiektywny charakter praw historii. Z zagadnień marksistowskiej metodologii historiografii (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955), 22.
12
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myślenia i organizowania zycia spoecznego „odbierajacym

Bogu sens historii
13
i osoby” .
To zeświecczone widzenie historii i wiara w postep naukowo-techniczny
w XIX i XX w. zastepoway w znacznej mierze religie. W odpowiedzi na
zagrozenie ze strony marksizmu Kośció gosi wiare w istnienie transcendentnego i osobowego Boga, od którego zalezy byt czowieka i jego spenienie
sie oraz prawdziwy sens historii ludzkiej.
Świadomość historycznego modelu wiary ujawniaa sie stopniowo. Jej
poczatki
 zwiazane

sa z odnowa biblijna,
 patrystyczna,
 liturgiczna i ekumeniczna w dobie przedsoborowej. Zwrot teologów ku Biblii by najpierw motywowany polemika z racjonalizmem pozytywistycznym i z modernizmem
(Loisy) i w tym celu odwoywali sie oni do historii (problemy zwiazane

z chronologia wydarzeń, uwzglednienie Sitz im Leben, czyli kontekstu historycznego rekonstytuowanego dzieki badaniu źróde historycznych, archeologicznych). Dopiero w latach czterdziestych XX w. zwrot ten zaowocowa
studiami naukowymi, które pomogy w gebszym rozumieniu sowa Bozego
i w ksztatowaniu wiary chrześcijańskiej14, w której świetle mozna peniej
odczytywać sens historii czowieka i ludzkości.
Nalezy tu wspomnieć takze o wkadzie w teologie historii tzw. nouvelle
theologie lat czterdziestych i piećdziesiatych

XX w. wypracowanej w dominikańskim centrum poszukiwań teologicznych w Le Saulchoir we Francji. Chenu, opierajac
 sie na postulatach A. Gardeila, postulowa wówczas, by dokonać
odnowy teologii przywracajac
 w niej pierwszeństwo danym objawienia. We
wcześniejszej metodzie dedukcyjnej tezy teologiczne byy uzasadniane (probatur) wedug schematu: ex Scriptura, ex Traditione i ex ratione. W owym
schemacie, wedug Chenu, dane objawienia suzyy jedynie za zbiory argumentów i byy podporzadkowane

rozumowo przyjetemu rozwiazaniu,

podczas
gdy powinny być uznane za źródo dla wiary Kościoa i suzyć poznaniu
tajemnic chrześcijańskich oraz odpowiedniemu urzeczywistnieniu historii.
Dominikański uczony postulowa takze  w odróznieniu od modernistów
i antymodernistów katolickich  by status historyczny chrześcijaństwa uznać
za konstytutywny, zakorzeniony w tajemnicy Wcielenia15. „Wiara nie jest

13

Henri de Lubac, Ateizm i sens czowieka, tum. O. Scherer (Paris: Éditions du Dialogue,
1969), 51.
14
Roger Aubert, La teologie catholique au milieu du XX siècle (TournaiParis: Casterman,
1954), 11-23.
15
Giuseppe Alberigo, „Cristianesimo come storia e teologia confessante”, w Marie-Domnique
Chenu, Le Saulchoir. Una scuola di teologia (Casale Monferrato: Casa Editrice Marietti, 1982), XI.
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skazona przez to Wcielenie  pisa  tak samo jak Sowo nie zostao pomniejszone przez to, ze stao sie ciaem. Podwójne misterium teandryczne lub
raczej jedyne misterium bedace
 tajemnica Chrystusa, w którym to, co boskie
i to, co ludzkie stanowia jedno: jedyna Osobe, w która wiara mnie wszczepia,
Syna wiecznego Boga, który wszed w historie”16.

2. WIARA JAKO ODPOWIEDŹ NA HISTORYCZNE OBJAWIENIE BOZE
WEDUG DEI VERBUM

Prace przygotowawcze nad Konstytucja Dei Verbum pokazay, jak stopniowo na Soborze ksztatowao sie przekonanie o historycznej naturze objawienia. Schemat De depositio fidei pure custodiendo, czyli drugi dokument poprzedzajacy
 definitywny tekst Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bo17
zym , określa objawienie jako „sowo”, tj. doktryne, prawde komunikowana przez Boga czowiekowi, na która ten winien odpowiedzieć wiara18. Uzasadnia historyczny charakter objawienia tym, ze: 1) dokonao sie ono w kontekście historii zbawienia, rozumiejac
 ja jako szereg wydarzeń zbawczych
(longa illa series eventuum salutarium) kulminujacych

w zyciu, śmierci
i zmartwychwstaniu Chrystusa; 2) określone fakty (cuda, proroctwa, zmartwychwstanie Chrystusa, istnienie Kościoa), skadajac
 sie na Objawienie, sa
pomocne w przyzwoleniu waściwym dla aktu wiary19. Choć w porównaniu
z nauka Soboru Trydenckiego o objawieniu, w której nie ma nawet wzmianki
o historii zbawienia i o szczegóowym sposobie przekazu objawienia, stanowi
on postep, z racji podtrzymania intelektualnego pojecia objawienia, historia
zbawienia jest w nim tak przeciwstawiona objawieniu, jak zwyke fakty (mera
facta) sa przeciwstawione prawdom (veritates) wiary20. Intelektualistyczne

16

Chenu, Le Saulchoir, 47.
Pierwszym projektem by dokument: De duobus fontibus revelationis, opracowany przez
Komisje Teologiczna w latach 1960-1962 i brak w nim byo określenia pojecia objawienia,
jego natury i przedmiotu. Eugeniusz Florkowski, „Objawienie Boze wedug Konstytucji Dei
Verbum”, w Idee przewodnie soborowej Konstytucji o Bozym Objawieniu, red. Stanisaw Grzybek (Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1968), 32-33.
18
Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum Secundum, Schemata Constitutionum
et decretorum de quibus disceptabitur in Concilii Sessionibus. Seria prima (Typis Polyglottis
Vaticanis, 1962), IV, 28.
19
Enrico Cattaneo, „La categoria ‘storia’ nel Vaticano II”, w Il Concilio venti anni dopo. 1. Ingresso della categoria ‘storia’ (Roma: Editrice A.V.E, 1985), 17.
20
Cattaneo, „La categoria ‘storia’ nel Vaticano II”, 17.
17
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ujecie objawienia jest skierowane przeciw modernistom i nie ma w nim
mowy o dialogicznej, interpersonalnej i egzystencjalnej relacji. Modernizm
zmierza do dostosowania chrześcijaństwa do wymagań wspóczesnego myślenia i do postepu zawdzieczanego naukom, takze historycznym, nie unikna

jednakze pokusy redukowania wiary, dogmatu do zakresu rozumowego,
w którym kierowa sie zaozeniami i metodami pozytywizmu naukowego.
Sprowadza chrześcijaństwo do „faktów” historycznych; Chrystusa wiary
przeciwstawia Jezusowi historycznemu a natchnionemu Pismu Świetemu Biblie jako ksiege jedynie ludzka.
 Ten bad
 zauwazy i z nim sie rozprawia
m.in. Blondel, wskazujac
 na nieuzasadnione oddzielanie historii od dogmatu
przez modernistów i na konieczność tworzenia miedzy nimi syntezy21.
Konstytucja Gaudium et spes mówi, ze stworzony na obraz Bozy czowiek,
znieksztacony przez grzech i odnowiony przez Chrystusa, jest wplatany

w historie, w której toczy sie ciezka walka przeciw mocom ciemności, stad

tez musi on sie ciagle

trudzić, aby wytrwać w dobrym i z pomoca aski
Bozej dojść do zjednoczenia z Bogiem i zostać odnowionym w swym czowieczeństwie (por. KDK 37). Bóg nie udziela czowiekowi aski w sposób
odlegy, ale wkracza w jego historie, aby sie mu w niej objawić. „Bóg niewidzialny (por. Kol 1,15; 1Tm 1,17) w nadmiarze swej miości zwraca sie do
ludzi jak do przyjació (por. Wj 33,11; J 15,14-15) i obcuje z nimi (por. Bar
3,38), aby ich zaprosić do wspólnoty z soba i przyjać
 ich do niej” (KO 2).
Bóg zywy, osobowy objawia sie ludziom w Jezusie Chrystusie, Sowie Wcielonym, aby ich uczynić uczestnikami swego wewnetrznego zycia, swej natury
(Ef 2,18; 2P 1,4) (KO 2). Oczekuje od nich osobowej odpowiedzi wiary.
Chodzi tu o podmiotowy wymiar objawienia o charakterze nadprzyrodzonym.
Dalej czytamy: „Ten plan objawienia urzeczywistnia sie przez czyny i sowa wewnetrznie powiazane,

tak ze czyny dokonane przez Boga w historii
zbawienia (historia salutis) ilustruja i umacniaja nauke oraz sprawy sowami
wyrazone; sowa zaś obwieszczaja czyny i odsaniaja tajemnice w nich zawarta”
 (KO 2). Jest to przedmiotowy wymiar objawienia, zawarty w depozycie
wiary, czyli w Piśmie Świetym i Tradycji, określanymi „najwyzszym prawidem wiary” (KO 21). Nie tylko to, co zawiera sie w sowie Bozym – jak
formuowa to Sobór Watykański I22, ale „czyny i sowa wewnetrznie ze

21

Marco Ivaldo, “Aspetti della controversia Loisy-Blondel”, w Attualità del pensiero di
Maurice Blondel, red. P. Henrici i in. (Milano: Editrice Massimo, 1975), 143.
22
Constitutio dogmatica de fide catholica, Dei Filius, rozdz. III 28 w: Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst aciński i polski, t. IV (1511-1870), oprac. A. Baron, H. Pietras
(Kraków: Wydawnictwo WAM, 2005), 897-901.
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soba powiazane”

tworza razem „jedno wydarzenie objawienia”23. Sowa objawienia bez towarzyszacych

im czynów pozostaja puste, jakby mniej wiarygodne. Czyny dokonane w historii zbawienia w powiazaniu

ze sowami, które
je objaśniaja,
 maja równiez charakter rewelatywny. Dzieki temu historia,
w której sytuuja sie sowa i czyny, nie jest juz jedynie przedmiotem pośrednim objawienia, czy  jak uwazano wcześniej  dowodem apologetycznym
jakiejś prawdy objawionej24, ale staje sie czymś wewnetrznym dla aktu objawienia  miejscem spotkania czowieka z Bogiem25. Potwierdza to dalsza
wzmianka cytowanej Konstytucji mówiaca
 o objawieniu sie Boga „sowami
i czynami ludowi nabytemu […] azeby Izrael doświadczy, jakie sa drogi
Boze w stosunku do ludzi” (KO 14). Objawienie w tym szerszym rozumieniu jest procesem rozciagaj
 acym

sie w historii, w której Bóg w swej dobroci
nie tylko zniza sie do ludzi, ale i przekazuje im swe zbawcze plany, zasady
postepowania itp., wzywajac
 ich do kroczenia Jego „drogami”. Jego sowo
cechuje sie dynamika dziaania, „nie powraca do Niego bezowocne zanim nie
[…] speni pomyślnie swego posannictwa” (Iz 55,11).
W czym wyraza sie historyczna natura wiary w progresywnym rozwoju
objawienia? Mozna ja dostrzec śledzac
 stopniowa realizacje przez Boga ekonomii zbawienia (oeconomia salutis)26 uwidaczniajacej

sie najpierw w Starym (DV 14-16), a nastepnie w Nowym Testamencie (DV 17-20). W świetle
Dei Verbum mozna wyodrebnić pewne etapy objawienia i korelatywnie historycznego rozwoju wiary: 1) „trwae świadectwo” Boga Stwórcy pozostawione
w dzieach stworzonych (DV 3), na które czowiek powinien odpowiedzieć
wiara i wdziecznościa (Ps 136); 2) objawienie udzielone pierwszym rodzicom
„na poczatku”

historii (DV 3), które jednakze nie doprowadzio do uksztatowania sie trwaej i wiernej relacji z Bogiem z powodu odwrócenia sie czowieka od Niego przez grzech. Bóg jednak nie pozostawi wówczas czowieka

23

Paul Hubert Schüngel, „Objawienie przez sowo”, Praktyczny sownik biblijny, tum.
T. Mieszkowski, P. Pachciarek, red. A. Grabner-Haider (Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX,
Wydawnictwo Ksiezy Pallotynów, 1994), 853.
24
Cattaneo, „La categoria ‘storia’ nel Vaticano II”, 18.
25
O historii zbawienia (historia salutis) Dei Verbum mówi jeden raz (nr 2).
26
To pojecie patrystyczne, niewystepujace
 w Biblii, wprowadzono ponownie na Soborze
Watykańskim II, by uwydatnić historyczność chrześcijaństwa. Ekonomia zbawienia, w odróznieniu od dawnej teologii mówiacej

o „Bogu w sobie”, mówi o „Bogu dla nas” i oznacza
Boski plan zbawienia ludzkości (Ef 1, 3-14) wywodzacy
 sie z woli Bozej, realizowany stopniowo w przestrzeni i czasie, czyli w historii zbawienia. Jej centrum stanowi Chrystus, Józef
Kudasiewicz, „Biblia Ksiega zbawienia”, w Biblia o odkupieniu, red. R. Rubinkiewicz SDB
(Lublin: RW KUL, 2000), 22-24.
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samemu sobie, ale „otworzy mu droge do zbawienia” (Rdz 3,15; DV 3),
zamierzajac
 je urzeczywistnić w peni czasów w Jezusie Chrystusie. Ufna
i pena wiary modlitwa o uzyskanie przebaczenia i zbawienia bedzie odtad

pewnym znamieniem doświadczenia duchowego Izraelitów (Ps 51); 3) objawienie sie Boga narodowi izraelskiemu za pośrednictwem patriarchów i proroków poczawszy

od Abrahama, któremu Bóg przekaza obietnice, iz stanie
sie ojcem wielu narodów (Rdz 12,2; 15,5), Mojzesza, przez którego wyprowadzi lud izraelski z niewoli egipskiej i uczyni go wolnym narodem zawierajac
 z nim przymierze (Wj 3,15; 19-20). Stad
 tez w Izraelu wiara bedzie
ukazywana jako postulat wynikajacy
 z zawartego przymierza27.
Objawienie Starego Przymierza byo ukierunkowane na Chrystusa (por.
Hbr 1,1), który „przez caa swoja obecność i okazanie sie przez sowa i czyny, przez znaki i cuda, zwaszcza zaś przez śmierć swoja i pene chway
zmartwychwstanie, a wreszcie przez zesanie Ducha Prawdy, objawienie doprowadzi do końca i do doskonaości (revelationem complendo perficit)”
(KO 4). Jezus Chrystus, jako wysannik Ojca, jest pośrednikiem, a jako objawiajacy
 Go w swym czowieczeństwie jest penia Objawienia. Objawienie
w Jezusie Chrystusie, sowie Wcielonym i Wydarzeniu zyskuje szczególne
bogactwo wyrazu prawdy Bozej w wymiarze podmiotowym i przedmiotowym.
Jezus oczekiwa od suchajacych

Go wiary w prawde, która usysza od Ojca
(J J 8,40) i w zbawcze czyny, których dokonywa (J 10,25), potwierdzajac
 je
cudami: „[…] niewidomi wzrok odzyskuja,
 chromi chodza […]” (k 7,22).
Wiara wedug Dei Verbum nie odnosi sie wiec do idei, prawd abstrakcyjnych,
ale do „Prawdy osobowej, która pojawia sie w historii, dziaaa w historii
i stamtad
 nadaje kierunek dziejom”28.
Ewangelia, która Chrystus gosi (Evangelium Christi) i poleca apostoom,
aby ja przekazywali wszystkim narodom (Mt 28,18), staje sie w ich ustach
Ewangelia o Chrystusie (Evangelium de Christo) przyjmowana z wiara przez
coraz to nowych uczniów29. Jest ona w dalszym ciagu

zywym sowem
o Nim, dzieki temu, ze Duch Świety, Paraklet prowadzi apostoów, ich nastepców i cay Kośció do peni prawdy o Bogu i zbawieniu czowieka
w Chrystusie (J 16,13)  ujawniajacej
 sie peniej dopiero w świetle uwielbie-

27

Jacques Dupont, „Wiara”, w Sownik teologii biblijnej, tum. K. Romaniuk, red.
X. Léon-Dufour (PoznańWarszawa: Pallottinum, 1973), 1026.
28
Henri de Lubac, Sowo Boze w historii czowieka. Objawienie Boze, tum. B. Czarnomska (Kraków: Cerf–Kairos; Wydawnictwo M; ZNAK, 1997), 43.
29
Georges Chantraine, „‘Dei Verbum’. Un enseignement et une tache”, Nouvelle Revue
Théologique 107(1985): 835.
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nia Go przez Ojca w misterium paschalnym  ozywia wiare ludu Bozego
i poucza wewnetrznie jego czonków o sposobie moralnego i duchowego
postepowania droga Chrystusowa.
 Duch jest Tym, który ozywia Tradycje
wywodzac
 a sie od Apostoów (traditio ab apostolis) tak, iz moze sie ona,
dzieki przepowiadaniu Ewangelii przez pasterzy Kościoa, rozwijać i wzrastać,
gdy chodzi o rozumienie objawienia, kontemplacje tajemnic Bozych, dociekanie przez wiernych prawdy wiary w sobie i w relacji do osobistego zycia
oraz doświadczalne pojmowanie spraw duchowych (KO 8).
„Bogu objawiajacemu

sie nalezy okazać posuszeństwo wiary (por Rz 16,
26; por. Rz 1,5; 2Kor 10,5-6), poprzez które czowiek z wolnej woli cay
powierza sie Bogu, okazujac
 ‘pena ulegość rozumu i woli wobec Boga objawiajacego’

i dobrowolnie uznajac
 objawienie przez Niego dane” (KO 5).
Lubac podkreśla, ze „zarówno objawienie Boze przyniesione przez Chrystusa,
jak i wiara, która na nie odpowiadamy, stanowi fundamentalna cześć skadowa Kościoa”30. Tylko wtedy, gdy na to historyczne objawienie, czyli objawienie dokonane w dziejach Starego i Nowego Przymierza zostanie udzielona
odpowiedź wiary, „zakorzenia sie” ono w postawie czowieka i doświadcza
on zbawienia. Historyczne judeochrześcijańskie objawienie, przyjete i zinterpretowane przez Kośció, jest streszczone w wielu prawdach wiary (fides
quae), stanowiacych

pewien system prawd, odpowiedź zaś udzielona Bogu na
nie i powierzenie sie Mu w Duchu Świetym skada sie na podmiotowy wymiar wiary (fides qua). Odpowiedź ta, wedug Dei Verbum, winna być wyrazem idacej
 za poznaniem woli i wolności czowieka, jego caościowego zaangazowania sie po uświadomieniu sobie wezwania pochodzacego

od objawiaja
cego sie Boga, Jego dobroci i miości, a nie jedynie „powinnościa”,
 jak
twierdzia Konstytucja Dei Filius31, choć o tej odpowiedzi jest powiedziane
w Dei Verbum, ze „jest nalezna” Bogu i ze mozna jej udzielić jedynie dzieki
asce Bozej. Z porównania nauki Dei Verbum na temat aktu wiary z tym, co
czytamy o wierze w Dei Filius, wynika ze w tym wcześniejszym dokumencie,
wskutek tego, ze powtarza on nauke z Sacrosancta Soboru Trydenckiego32
odnośnie do określenia treści objawienia i natury aktu wiary33  chodzi
o nauke bardziej apologetyczna i intelektualna w sensie akcentowania tego

30

Lubac, Sowo Boze w historii czowieka, 79.
Konstytucja Dei Filius, rozdz. III, 28.
32
Sessio IV (sub Paulo III). Recipitur libri sacri et traditiones apoostolorum, 1, w Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst aciński i polski, t. IV (1511-1870): 210-212.
33
Por. Ghislain Lafont, „La Constitution ‘Dei Verbum’ et ses précédents conciliaires”,
Nouvelle Revue Théologique 110(1988): 60.
31
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elementu w akcie wiary. Dei Verbum daje wyraźnie do zrozumienia, ze prawdy objawione nie sa prawdami abstrakcyjnymi, ale sa skadowymi Bozego
planu zbawienia ludzkości.

3. WAZNOŚĆ HISTORYCZNEGO WYMIARU TEOLOGII I WIARY
DLA KSZTATOWANIA HISTORII
I ESCHATOLOGICZNEGO SPENIENIA STWORZENIA

Sobór Watykański II by „darem Ducha” i „proroctwem” dla Kościoa oraz
świata i w dalszym ciagu
 „pozostaje wydarzeniem o fundamentalnym znaczeniu,
które pozwala nie tylko zrozumieć historie Kościoa w ostatnim stuleciu, ale
takze  i przede wszystkim  upewnić sie o nieustannej obecności Zmartwychwstaego u boku Oblubienicy, dzielacej
 doświadczenia tego świata”  stwierdzi
34
Jan Pawe II . Kośció Chrystusowy, pielgrzymujacy
 do Królestwa Ojca, czuje
sie w dalszym ciagu
 „zespolony z rodzajem ludzkim i jego historia”,
 dlatego
tez winien uczestniczyć w pomyślnych i niepomyślnych doświadczeniach ludzi
zyjacych

w świecie i dzielić sie z nimi oredziem zbawienia (KDK 1).
„Kośció z biegiem wieków daz
 y stale do peni prawdy Bozej, az wypenia
sie w nim sowa Boze” (KO 8). To „coraz peniejsze uczestnictwo w prawdzie Bozej” oznacza „wzbogacenie wiary” zarówno pod wzgledem jej treści
(znaczenie obiektywne) jak jej świadomości u wiernych (znaczenie podmiotowe)35. Owo „wzbogacenie wiary kard. Wojtya uznawa za zasadniczy postulat realizacji duszpasterskiego celu Vaticanum II.
3.1. Wewnetrzny zwiazek

teologii i wiary chrześcijańskiej
z historia ludzka i mozliwość jej ksztatowania
Objawienie, przyjete wiara,
 jest źródem dla wiedzy teologicznej, której
wskazania maja znaczenie dla historii ludzkiej, dla tego jak nalezy wierzyć
i jak wedug wiary postepować.
Ponowne odkrycie biblijnego i historycznego wymiaru teologii i wiary
w latach trzydziestych XX w. we Francji i pogebienie go w dokumentach
soborowych uwolnio w duzej mierze teologie od neoscholastyki skupiajacej


34

Jan Pawe II, „Przemówienie do uczestników Konferencji na temat realizacji nauczania
Powszechnego Soboru Watykańskiego II” (27 II 2000), w Michalik, Odkryć Sobór, 161.
35
Karol Wojtya, U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II (Kraków: Polskie
Towarzystwo Teologiczne, 1972), 11, 14.
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sie na metafizycznych tezach o boskim Absolucie i zwrócio ja ku rzeczywistości ludzkiej, konkretnej, ku światu i temu, czym on zyje. Gaudium et
spes domaga sie, by teologia uwzgledniaa badania podejmowane przez
historie i przez to stawaa sie nauka historyczna nawet w spekulatywnym
zgebianiu waściwego dla niej przedmiotu (KDK 62). Nie powinna ona zaniedbywać zwiazku

z teraźniejszościa,
 przez co stanie sie bardziej pozyteczna
dla duszpasterstwa, ewangelizacji, formacji postaw moralnych i duchowych.
Teologia posoborowa staa sie teologia wydarzenia, wewnetrzna prawda
realnego wydarzenia odkrywana w świetle wiary chrześcijańskiej, mogacego

mieć wpyw na inne wydarzenia historii. Chodzi tu zarówno o wydarzenia
zawarte w judeochrześcijańskim objawieniu, o Wydarzenie Jezus-Chrystus,
które nie nalezy tylko do przeszości, ale jest aktualne, teraźniejsze dla czowieka dzisiejszego, jak i te pojawiajace
 sie w aktualnie dziejacej

sie historii
odczytywane w świetle tych pierwszych36.
Chrześcijaństwo opiera sie na wierze w to, ze Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi (1Tm 2,4), dlatego tez nie tylko historia poszczególnych osób
wierzacych,

ale caa historia ludzka, poczynajac
 od przyjścia Chrystusa, stanowi dzieje zbawienia. Chrześcijańska wiara aczy

sie z historia,
 poniewaz
jest wiara w zbawcze dziaanie Boga uwidaczniajace
 sie na rózne sposoby na
przestrzeni historii Izraela oraz historii ludzkiej (Hbr 1,1) ksztatowanej przez
Kośció.
Najbardziej wewnetrzny zwiazek

wiary chrześcijańskiej z historia ludzka
ujawnia sie w tym, ze w centrum jednej i drugiej znajduje sie Jezus Chrystus.
Jako Syn Bozy, posany przez Ojca, wszed On przez swe wcielenie w historie świata, przez swe zycie wypenione goszeniem Królestwa Bozego i jego
podstawowego przykazania  miości Boga i bliźniego, a zwaszcza przez swa
meke, śmierć i zmartwychwstanie wyzwoli wszystkich z niewoli grzechu
i wysuzy im aske przybranego synostwa Bozego (Rz 8,15). Dlatego „jeden
jest Pan dziejów ludzkich (historiae humanae) i dziejów zbawienia (historiae
salutis)” – podaje Gaudium et spes (41), dokonujac
 rozróznienia pomiedzy
jedna a druga historia i zarazem acz
 ac
 je w jedna historie w Chrystusie.
Kośció zmierza do tego, aby Wydarzenie Jezus-Chrystus byo uznane
przez czowieka za centrum takze jego osobistej historii, gdyz Syn Bozy
przez swe wcielenie „zjednoczy sie jakoś z kazdym czowiekiem” (KDK 22),
a dzieki temu, ze ofiarowa swe zycie za wszystkich i ze zosta wskrzeszony

36

Angelo Scola, „Wydarzenie Jezusa Chrystusa dzisiaj”, w Chrystus – Zbawiciel, Communio 17(1997): 13.
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przez Ojca moca Ducha Świetego, a nastepnie wywyzszony i ustanowiony
Panem chway  „moze czowiekowi przez Ducha swego udzielić świata
i si, aby zdolny by odpowiedzieć najwyzszemu swemu powoaniu” (KDK
10). Nalezy dodać za Gaudium et spes, ze ostateczne powoanie tak chrześcijanina, jak i kazdego czowieka jest jedno  boskie (22).
Wiara chrześcijańska ma zdolność ksztatowania historii ludzkiej i nadawania jej moralnego i duchowego sensu, ukierunkowania czowieka i tego, co
czyni, na Boga. Chodzi tu nie tylko o wiare oparta na tradycji duchowej
Kościoa, ale przede wszystkim o wiare czerpana na biezaco
 z medytacji
sowa Bozego, z katechezy, z przepowiadanej tajemnicy Chrystusa i z uczestnictwa w uobecnianej zbawczej ofierze Chrystusa w Eucharystii, o wiare
bedac
 a darem Ducha Świetego uświecajacego

Kośció (Rz 5,5) i rozświetlajacego

drogi historii. Postepujaca
 laicyzacja i dramatyczne aspekty historii
skoniy Kośció na poczatku

XXI w. do ponownego zaakcentowania wazności sowa Bozego w jego zyciu i misji wobec świata (XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów (5-26 X 2008 r.). Sowo Boze jest racja
[Kościoa] w tych dwóch wzgledach i dlatego konieczne jest ciage

poznawanie go i zycie nim tak, by nauczanie Kościoa zostao uznane w świecie za
wiarygodne37.
Poznaniu sowa Bozego suza zwaszcza egzegeza i teologia. W badaniu
tekstów biblijnych egzegeza  obok historyczno-krytycznej metody niezbednej
dla objaśnienia historycznych wydarzeń  powinna: a) uwzgledniać ich wymiar teologiczny, „czytać i interpretować Pismo Świete w tym samym Duchu,
w jakim zostao napisane” (DV 12) oraz pamietać o jedności caego Pisma;
b) czerpać z zywej tradycji caego Kościoa, której źródem i inspiratorem
jest Duch Świety; c) nie pomijać analogii wiary, czyli regu rozumienia wiary, które uzyskuja swoja penie sensu w chrystologii38. Jedynie oparcie sie
na hermeneutyce wiary pozwala tak interpretować Pismo Świete, by byo ono
źródem prawdy i zycia dla caego Kościoa i by ukazywao zbawcze dziaanie Boga w historii.
Przyjmujac
 jedność Pisma Świetego, która nie oznacza uznania jakościowej
ciagości

miedzy Starym i Nowym Testamentem, tak jakoby ten drugi Testament by jedynie prosta kontynuacja pierwszego, chrześcijańska teologia

37

Benedykt XVI, „Homilia (5 października 2008). Bez Boga czowiek jest samotny,
a spoeczeństwo zagubione”, L’Ossevatore Romano 29(2008), 12: 9.
38
Benedykt XVI, „Egzegeza nie tylko historyczna, ale i teologiczna”, 14 X – XIV Kongregacja, L’Osservatore Romano 29(2008), 12: 34; Tenze, Jezus z Nazaretu, cześć I. Od chrztu
w Jordanie do Przemienienia, tum. W. Szymona (Kraków: Wydawnictwo M, 2007), 8-9.
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i wiara winny poszukiwać gebszego poznania historii zbawienia, w tym
historii Jezusa Chrystusa i historyczno-spoecznego gruntu swego zakorzenienia w Starym Testamencie, o czym  w imie czystości wiary i trzymania
sie „istoty” Nowego Testamentu  niekiedy zapominano39. Zwaszcza teologiczna wizja historii w ujeciu św. Pawa jest geboko zakorzeniona w Starym
Testamencie i prezentuje nierozerwalna jedność dziejów zbawienia w caej ich
rozciagości

(Ga 3,6; Rz 9-11).
Jak ukaza Gerhard von Rad, wiara Izraela „oparta na wydarzeniach historycznych i stale przeksztacana zgodnie ze zmieniajac
 a sie sytuacja”
  pod wpywem ingerencji Boga  „jest ugruntowana w teologii historii”, dla której punktem wyjściowym sa akty objawiajacego

sie Boga, a przedmiotem materialnym
 prawdy wiary odnoszace
 sie do Jahwe i spisane świadectwa wiary40. Profetyczne tradycje Izraela maja charakter odrebny od dawnych czynów Jahwe, gdyz
gosza, zapowiedziane wcześniej „nowe rzeczy” (Iz 43,18-19), tj. nowe czyny za
pomoca których Bóg dokona zbawienia w przyszości41. Zdaniem Lohfinga,
historie Izraela nalezy rozumieć nie tylko linearnie z nastawieniem na przyszość,
ale takze zgodnie z obecna w niej ‘zasada powtórzeń’, gdyz kazde pokolenie
Izraela (historia linearna) w nawiazaniu

do faktu wyjścia ludu izraelskiego
z Egiptu, moze w duchu wiary podczas świat
 paschalnych powrócić do tamtego
wydarzenia i niejako wziać
 w nim udzia, gdy  zgodnie z podanym rytuaem
 zabije baranka i spozyje go (zasada powtórzeń). Wówczas zrozumie swa teraźniejszość w perspektywie wydarzenia zbawczego z przeszości. W typologicznie
rozumianej historii izraelskiej „przeszość i przyszość odpowiadaja sobie nawzajem”42. To rozumienie historii jest pomocne dla katolickiej teologii liturgii i dla
wiary chrześcijańskiej. To, o czym mówi historia, ze dokonao sie jeden raz, to
ze historia zbawienia mówi, iz Jezus Chrystus jako arcykapan „zozywszy raz
na zawsze jedna ofiare za grzechy, zasiad po prawicy Boga” (Hbr 10,12), to
sakrament odnawia (renovat) przez celebracje eucharystyczna wiele razy; historia
przypomina to wydarzenie zbawcze, a liturgia sprawia, ze przeszość nie jest zapomniana, nie w tym sensie, ze miaaby sie na nowo dokonać (non faciendo),

39

Georges Chantraine, „Eschatologia i historia zbawienia”, Communio [Nadzieja i eschatologia] 4(1984): 53.
40
Wilfrid Harrington, Teologia biblijna, tum. J. Marzecki (Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1977), 67.
41
Tamze, 72-75.
42
Norbert Lohfing, Pieśń Chway, tum. J. Doktór (Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX,
1982), 132-134.
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ale w tym znaczeniu, ze sie ja celebruje (sed celebrando)43, ze  jak sie aktualnie objaśnia  misterium zbawcze sie uobecnia. W liturgii wazna jest ‘zasada powtarzania’ rozumiana jako uobecnianie w Eucharystii tego, co wydarzyo sie
w tajemnicy wcielenia i odkupienia44 i czerpanie stad
 świata i mocy na drodze
wiary ku przyszości, ku paruzji Chrystusa, w której chrześcijanie upatruja kres
historii.
Zakadajac
 owo fundamentalne doświadczenie religijne z prehistorii Izraela
(por. Wj 6,4-8), Bruno Forte w swej teologii historii objaśnia judeochrześcijańska wiare jako „ruch wyjściowy (esodale) serca i jako powierzenie siebie”
Bogu, który przychodzi (avviene) i sie objawia45. Ma na myśli „objawienie”, które jest udzielane czowiekowi przez Ducha Świetego, aby móg peniej zrozumieć obiektywne objawienie i urzeczywistnić jego wskazania
w swym zyciu, w historii. Jego zdaniem, akt wiary wymaga zawsze od czowieka transcendentnego otwarcia ducha, wyjścia ze swojej konkretnej aktualnej sytuacji historycznej ku Bogu, który przychodzi, objawia sie przez swoje
wcielone Sowo. Akt ten prowadzi do spotkania (incontro) z Bogiem w Chrystusie, w którym, jak w symbolu, to co boskie i ludzkie aczy

sie w jedno46.
Ten „exodalny i adwentowy” model wiary i teologii, jak go określa teolog
z Neapolu, uwzglednia konkretna historyczność. Nadaje sie wiec do zgebiania sensu historii ludzkiej i przezywania jej w duchu wychodzenia z siebie
i poszukiwania waściwego kierunku rozwoju – wasnego zycia i historii 
z uwzglednieniem dynamiki historycznej pochodzacej

z nadziei na paruzje
Chrystusa i spotkanie z Nim. Zdaniem Theobalda, akt wiary i samo chrześcijaństwo wspóczesne koniecznie potrzebuja odniesienia do historii biblijnej,
do „biblijnego projektu wiary”, i istotnych prawd (zapowiedzi mesjańskie)
i norm moralnych (przykazania) z nia zwiazanych

i wymagaja zarazem reinterpretacji w świetle wspóczesnej kultury, aby mogy ksztatować chrześcijańska tozsamość47.
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S. Augustinus, Sermo 220: PL 38, 1089.
Lohfing, Pieśń Chway, 135.
45
Bruno Forte, La teologia come compagnia, memoria e profezia. Introduzione al senso
e al metodo della teologia come storia (Milano: Edizioni San Paolo, 1996), 57.
46
Bruno Forte, La Parola della fede. Introduzione alla Simbolica ecclesiale (Milano:
Edizioni San Paolo, 1996), 42.
47
Christoph Theobald, „Seguendo le orme …” della Dei Verbum. Bibbia, teologia e pratiche di lettura (Bologna: Edizioni Dehoniane di Bologna, 2011), 11-120.
44
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3.2. Wiara i chrześcijański kierunek ksztatowania historii świata
Konstytucja Gaudium et spes ukazuje świat jako stworzony przez Boga,
dobry i przeznaczony do tego, by po upadku grzechowym i odkupieniu przez
Chrystusa, „dozna przemiany i doszed do peni doskonaości” (KDK 2)48.
W owym świecie, „widowni historii rodzaju ludzkiego”, w toczacej

sie jego
historii Kośció ma penić zbawcza misje. Ma gosić powszechne powoanie
do braterstwa w Jezusie Chrystusie i przypominać, ze objawiony w Nim Bóg
jest Ojcem wszystkich ludzi (KDK 92). Ma prowadzić wszystkich do zbawienia i suzyć odnowie poszczególnych spoeczeństw (KDK 3).
Urzeczywistnienie ewangelicznego stylu zycia w świecie napotyka na duze
trudności, gdyz nie brak jest w nim wrogości i konfliktów, które czowiek
wznieca i bywa ich ofiara (KDK 8). Zwaszcza od czasu hekatomby Zydów
 Auschwitz stawiane jest pytanie o rezultaty wiary w Europie po dwu tysia
cach lat od poczatków

jej ewangelizacji. Nie mozna w nie zupenie watpić,

skoro to samo stulecie „byo naznaczone jakimś szczególnym dziaaniem
Boga” bogatego w miosierdzie, a takze i dobrem czynionym przez czowieka,
które „wyznaczaja miare zu” w dziejach czowieka49. Takze XX wiek zrodzi wielu świetych i meczenników. W historii ludzkiej dochodzi niejednokrotnie do zderzenia sie dobra ze zem i na tle tego drugiego pierwsze jeszcze bardziej ujawnia sie w swej mocy (Rz 5,20).
Dziaanie Boga w historii nie jest prowadzone z pozycji siy, nie jest ono
konkurencyjne wzgledem dziaania ludzkiego, ale jest naznaczone poszanowaniem godności i wolności czowieka, miościa i przyjaźnia.
 Wzorujac
 cie na
nim i poddajac
 sie mu czowiek powinien, z pomoca Boza,
 zdobywać sie na
analogiczne dziaanie wobec innych.
Na obecnym etapie dziejów ujawniaja sie rózne tendencje kulturowe i duchowe określane jako postmodernistyczne: relatywizm poznawczy i moralny;
zwatpienie

w naukowo-techniczny rozwój i w postep historii, w który wcześniej wierzono i aczono

z nim nadzieje na wieksza wolność i szcześliwe
zycie; nihilizm „sprowadzajacy
 kazda wartość do rangi wymiany” (A. del
Noce); ekstremalny materializm jako styl zycia, konsumizm wynikajacy
 z wygenerowania nowych potrzeb i oferowania nowych dóbr materialnych; naturalizm skaniajacy
 czowieka do zdania sie na wasne instynkty i poszukiwania

48

Antonio Cannizzo, „Quattro concetti giovannei. In margine al dibattito sulla Gaudium
et spes”, w Il Concilio venti anni dopo. 3. Il rapporto Chiesa-mondo (Roma: Editrice A.V.E.,
1986), 109.
49
Jan Pawe II, Pamieć i tozsamość (Kraków: Wydawnictwo ZNAK, 2005), 57, 24.
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na tej paszczyźnie autorealizacji negujac
 prawo Boze i nie liczac
 sie
z obiektywnym dobrem wasnym (zdrowie) i wspólnym (mazeństwo, rodzina,
przyszość spoeczeństwa). Tendencje te sa wynikiem rozczarowania wartościami czasów nowozytnych i goszonymi wówczas „nowymi wartościami”,
które obecnie uznaje sie nierzadko za „mity”. Sprowadzaja one czowieka do
sfery immanentnej, sfery potrzeb materialnych i skaniaja go do wtopienia sie
w kulture typu instant, gaszac
 w jego sercu pragnienie wartości wyzszych,
duchowych, Boga. Przyczyniaja sie do kwestionowania prawd wiary i do
relatywizowania ewangelicznych zasad moralności50.
Obok tych tendencji w wielu rejonach świata mozna zaobserwować tragiczne kontrasty spoeczno-ekonomiczne i nowe, niespotykane dotad
 formy
ubóstwa, biedy wynikajace
 z nieopanowanej chciwości pieniadza

i wadzy
jako źróde wszelkiego za. Ubodzy pragna wyzwolenia z trudnej sytuacji
i przemiany ich świata na lepszy. Wedug teologa historii, Brunona Forte,
teologia aktualna winna interesować sie nie tylko postepem cywilizacyjnym,
kulturowym dokonujacym

sie w świecie, ale takze „druga,
 [negatywna]
 strona
historii” i nieść wyzwalajace
 i zbawcze przesanie w Jezusie Chrystusie tym,
którzy go potrzebuja.
 Dziaania na rzecz sprawiedliwości i rozwoju czowieka
nie sa wstepem do ewangelizacji, ale sa integralna jej cześcia i suza pozytywnej „transformacji historii, w której panowanie Boga jest juz obecne, choć
jeszcze niedostatecznie urzeczywistnione”51.
Ponadto zadaniem Kościoa jest badanie róznych zjawisk spoecznych,
„znaków czasu” i odróznianie tego, co w historii ludzkiej jest zgodne z postulatami i z obecnościa Królestwa Bozego od tego, co jest im przeciwne
(KDK 44). Teologowie sa wezwani do analizowania w sposób krytyczny
nowych nurtów myślenia w świecie wskazujacych

na ewentualny kryzys
wartości religijnych i rozeznawania stanu nowych ruchów religijnych w Kościele, czuwania nad zachowaniem wierności tradycji apostolskiej i pomagania
wiernym we waściwym rozumieniu zmysu wiary (sensum fidelium)52. Wraz
z duszpasterzami i świeckimi powinni rozeznawać wymienione zjawiska
w wierze, gdyz ta „rozjaśnia wszystko nowym światem i ujawnia Bozy za-

50
Wojciech Wójtowicz, „Wspóczesne zagrozenia wedug kardynaa Josepha Ratzingera”,
Studia Koszalińsko-Koobrzeskie 10(2005): 238-251.
51
Gerhard Müller, Ubóstwo i godność czowieka, tum. S. Śledziewski (Sandomierz:
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2015), 155.
52
Federazione Intelectuale delle Università Cattoliche, La posta in gioco. Memoria del
Concilio e futuro della Chiesa nella riflessione di teologi dei cinque continenti, red. M. Lamberigts i in. (Bologna, 2016), 122.
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mys odnośnie do penego powoania czowieka; dlatego kieruje ona umys
do rozwiazań

w peni ludzkich” (KDK 11).
Powoanie chrześcijańskie zawiera w sobie i urealnia powoanie ludzkie,
gdyz czowiek stworzony przez Boga z miości, zosta ukierunkowany ontycznie na swego Stwórce i wezwany do naśladowania Chrystusa, w którym jaśnieje penia czowieczeństwa. Dlatego przyjecie Chrystusa z wiara i zycie
w Duchu Świetym nie jest nadbudowa nad czowieczeństwem, ale sposobem
zycia, które prowadzi czowieka grzesznego do przemiany i do zjednoczenia
z Bogiem owocujac
 odnowionym czowieczeństwem. „Osoba ludzka […] ma
być zbawiona, a ludzkie spoeczeństwo odnowione” (KDK 3), podkreśla
Sobór, dajac
 do zrozumienia, ze czowiek w zakresie indywidualnym i spoecznym jest celem misji Kościoa. A to oznacza, ze w teologii historii
i w jej ostatecznej fazie, jaka jest eschatologia, winna być uwzgledniona antropologiczno-teologiczna przesanka.
Wedug dynamicznej soborowej antropologii, zawartej w zarysie w Gaudium
et spes, czowiek jest istota, która staje sie w historii, realizuje sie w swym
chrześcijańskim powoaniu i w swym rozwoju ludzkim, osobowym. Ojcowie Soborowi ukazali integralna wizje czowieka jako bytu cielesno-duchowego, spoecznego, zyjacego

w określonym miejscu i czasie, otwartego na transcendencje,
na Boga. Podstawa dla niej jest nie tylko jego rozumność, wolność, zdolność do
miości i sumienie (KDK 15-17), ale takze fakt, iz czuje sie on „nieograniczony
w swych pragnieniach i [jest] powoany do wyzszego zycia” (KDK 10), którego
jednak nie jest w stanie osiagn
 ać
 o wasnych siach, gdyz jako grzeszny upada
i doznaje rozdarcia w samym sobie. Pomimo tego jest „nieustannie pobudzany
przez Ducha Bozego i nigdy nie bedzie zupenie obojetny na problemy religijne
[…] bowiem zawsze bedzie pragna
 wiedzieć, choćby nawet niejasno, jaki jest
sens jego zycia, dziaalności i śmierci” (KDK 41). Na te wszystkie pytania homo
religiosus moze znaleźć pena sensu odpowiedź w Chrystusie, którego ziemskie
zycie byo waczone

w historie ludzka i przez nia byo ksztatowane, a od Jego
misterium paschalnego stao sie historiotwórcze i nadajace
 ex post sens zyciu
wszystkich ludzi53. Dlatego susznie podkreślono, iz „Pan [zmartwychwstay]
jest celem ludzkich dziejów, punktem do którego zwracaja sie pragnienia historii
oraz cywilizacji, ośrodkiem rodzaju ludzkiego, weselem wszystkich serc i penia
ich pozadań”

(KDK 45).
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Hans Urs von Balthasar, Teologia dziejów, Zarys, tum. J. Zychowicz (Kraków: Wydawnictwo ZNAK, 1996), 73.
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3.3. Wartość zaangazowania doczesnego dla eschatologicznego
spenienia sie stworzenia
Skoro Jezus Chrystus jest transcendentnym celem czowieka i celem ludzkich dziejów, jaki jest sens dziaalności ludzkiej w historii i jak maja sie jej
skutki do wieczności? Chodzi tu o dziaalność chrześcijanina jako obywatela
„państwa ziemskiego”, podejmowana w duchu wiary, która ujawnia swa coraz
wieksza dojrzaość w miości (Ga 5,6), w uczynkach miości.
Najpierw nalezy zauwazyć, ze dziaanie czowieka oraz oczekiwane przez
niego owoce zderzaja sie w jego świadomości z tym, co go ogranicza,
a zwaszcza z grzechem, którego „narzedziem” moze sie stać to, co czyni.
Zamiast suzyć prawdziwemu dobru osoby ludzkiej, dobru wspólnemu, jego
wytwory moga zostać skierowane przeciw niemu samemu (KDK 37). Dlatego
historia ludzka jest stale miejscem walki przeciw mocom ciemności i czowiek ciagle

potrzebuje oczyszczenia w sowie Bozym i w sakramentach Kościoa z pychy i z pozadliwości,

aby jego sposób dziaania móg być udoskonalony. Nowy sposób dziaania uzyskuje on uczac
 sie od Chrystusa i trwajac

w ulegości Jego Duchowi, bedac
 przekonanym, iz prawem przeksztacenia
świata i prawdziwego postepu jest „nowe przykazanie” (KDK 38), miość,
która domaga sie wziecia na siebie krzyza trudów i obowiazków.

Ponadto czowiek wraz ze swoimi planami przyszości i ze swym dziaaniem musi zmierzyć sie z kwestia śmierci, która rodzi w nim lek przed unicestwieniem jego bytu i jego dziaania. Wszystkie jego wysiki i zdobycze
techniczne nie sa w stanie go od niej wyzwolić, a jedynie o jakiś czas ja
opóźnić. Jest na nia ciagle

narazony, jak przekonuje to wszystkich obecny
czas pandemii spowodowanej koronawirusem. Mysterium mortis czowiek
moze gebiej pojać
 i pokonać lek przed nia,
 gdy z wiara przylgnie do Chrystusa, zmartwychwstaego Pana, zwyciezcy śmierci (1Kor 15,57). Wymownym
przykadem takiej postawy sa meczennicy, którzy w akcie meczeństwa, przyjetym heroiczna wiara,
 transcenduja doczesna paszczyzne dziejowa i osiagaj
 a
paszczyzne pozaczasowa,
 eschatologiczna,
 w której otwiera sie przed nimi54
– nowe niebo i nowa ziemia (Ap 21,1), nowa historia w Bogu i z Bogiem.
W podobny, choć nie az tak radykalny sposób relatywizuja doczesna paszczyzne dziejowa mnisi, gdy wyrzekaja sie świata i jego dóbr, takze tych
godziwych i odnosza zwyciestwo nad potrójna pozadliwości

a:
 ciaa, czyli

54

Fidel F. Gonzalez, „Meczeństwo, pamieć o świetych i problemy zwiazane

z beatyfikacja-kanonizacj

a meczenników”, tum. L. Balter, w Meczennicy XX wieku (Kolekcja Communio 14) (Poznań: Pallottinum, 2001), 414.
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zmysowościa;
 oczu, czyli urokiem pozorów; pycha zycia, czyli pycha wynikajac
 a z posiadanego bogactwa (1J 2,16). Wydaje sie, ze owa relatywizacja
stracia na sile wraz z otwarciem sie Kościoa na świat w dobie Soboru Watykańskiego II i wiekszego waczenia

zakonników w misje Kościoa wobec
świata. Nie negujac
 wartości zwiazanych

z pciowościa,
 samodzielnym decydowaniem o sobie i uzasadnionym dysponowaniem dobrami materialnymi,
osoby konsekrowane sa wezwane do prowadzenia zycia, w którym wobec
kultury hedonistycznej ukaza świadectwo czystości ewangelicznej, wobec
postaw materialistycznych, immanentnych zwróca uwage na pierwszeństwo
Boga i dóbr przyszych, wobec zego uzywania wolności w świecie ukaza
posuszeństwo Bogu i Jego woli55. Dzieki temu świadectwu „charakterystyczne przymioty Jezusa – dziewictwo, ubóstwo i posuszeństwo – staja sie w pewien swoisty i trway sposób «widzialne» w świecie, a spojrzenie wiernych
zwraca sie ku tajemnicy Królestwa Bozego, które juz jest obecne w historii,
ale w peni urzeczywistni sie w niebie” (VC 1).
W zupenie inny sposób uczestnicza w historii świata ludzie świeccy,
których zadaniem, z racji ich powoania, jest „szukać Królestwa Bozego
zajmujac
 sie sprawami świeckimi i kierujac
 nimi po myśli Bozej” (KK 31).
Bycie powoanym do świata i pozostawanie w nim oraz uświecanie go „na
ksztat zaczynu od wewnatrz”

(KK 31) skadaja sie na charakter świecki
(indoles secularis) laikatu i maja wpyw na ksztatowanie jego tozsamości.
Od Vaticanum II nalezy owa tozsamość postrzegać jako waczon

a w misje
56
Kościoa w świecie widzianym pozytywnie i uznanym w jego prawach
i wartościach zapewniajacych

mu istnienie i rozwój, które czowiek ma stopniowo poznawać i respektować. W świetle duchowości świeckich aktywność
ludzka odpowiada zamysowi Bozemu i wyraza sie w realizacji otrzymanego
od Stwórcy polecenia, by czynić sobie ziemie poddana (Rdz 1,28; 9,2-3). Nie
chodzi tu o sakralizacje dziaalności czowieka, ale jedynie o „odniesienie”
jej do Boga Stwórcy i Jego przykazań, jak i o odniesienie siebie samego oraz
caej rzeczywistości doczesnej z róznymi jej zakresami (rodzina, polityka,
gospodarka, kultura), a przez to takze o moralne jej uporzadkowanie

(KDK
34). Gaudium et spes akcentuje dwojaki cel dziaalności ludzkiej: a) podmiotowy, czyli samego czowieka i jego integralny rozwój; b) przedmiotowy,

55

Jan Pawe II, Adhortacja ‘Vita consecrata’, nr 85-92( Zabki:

Apostolicum, 1996), 153-163.
Przedsoborowa wizja Kościoa bya bardzo zhierarchizowana i cechowaa sie opozycja
wobec świata i potwierdzaniem swej niezalezności od wadzy świeckiej. W tej optyce świeckość nie bya rozpoznana w jej prawach i wartościach. Georges Chantraine, Laikat. Chrześcijanie w świecie, tum. K. Domagalski (Warszawa: Pallottinum, 1993), 21.
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czyli wykonywane przez niego dziea suzace
 postepowi cywilizacyjnemu 
i wyjaśnia, ze „norma aktywności ludzkiej jest to, zeby zgodnie z planem
Bozym i wola Boza odpowiadać prawdziwemu dobru rodzaju ludzkiego i pozwolić czowiekowi na realizowanie i wypenianie penego swojego powoania
badź
 indywidualnie, badź
 spoecznie” (KDK 35).
Rozam miedzy wiara a zyciem codziennym wskazuje na to, ze rola zaangazowania ziemskiego i sposób realizacji chrześcijańskiego powoania nie sa
pojmowane jednakowo zobowiazuj
 aco,

co skutkuje zajmowaniem niewaściwych postaw moralnych wobec zadań doczesnych. Jedni, wychodzac
 z zaozenia, ze skoro „nie mamy tutaj trwaego miasta, ale szukamy tego, które ma
przyjść” (Hbr 13,14), sadz
 a,
 ze czowiek moze zaniedbać swoje obowiazki

ziemskie. Drudzy, ulegajac
 nadmiernej aktywności podejmowanej w świecie
w celu wzbogacenia sie, osiagnie
  cia sukcesu itp., tak pograz
 aja sie w sprawach ziemskich, ze praktyki religijne staja sie dla nich jedynie czymś formalnym, odizolowanym od zycia, osobistej i biezacej
 historii (KDK 43). Dlatego
tez pierwsi powinni zaangazować sie w budowanie „państwa ziemskiego”, bo
nadzieja zycia wiecznego nie zwalnia chrześcijanina od realizacji przykazania
miości bliźniego. Drudzy winni przyjać
 i realizować nakaz Bozy przekazany
pierwszym rodzicom (Rdz 1,28) i uczyć sie wykonywać swa prace w duchu
uczestnictwa w dziele Stwórcy oraz w tajemnicy paschalnej Chrystusa (Mt
16,24), ofiarujac
 Bogu w Eucharystii trud swej pracy. Ideaem jest tu „synteza zyciowa”, do której prowadzi „zycie aski przezywane w zadaniach ziemskich” i zadania ziemskie penione w duchu ulegości woli Boga i Jego asce
stanowiacej

dla nich jakby „ozywiajac
 a krew”57. Oznacza ona twórczy
udzia chrześcijan w ksztatowaniu historii.
Czy zaangazowanie w budowanie „państwa ziemskiego”, wedug zamysu
Bozego, bedzie miao wpyw na królestwo Boze przychodzace
 w Chrystusie
u kresu historii doczesnej i na uczestnictwo czowieka w nim, czy tez bedzie
ono czymś zupenie nowym? Od poczatku

ksztatowania sie teologii rzeczywistości ziemskich i eschatologii XX wieku mozna tu mówić o pewnej ewolucji w postrzeganiu relacji historii do Królestwa Bozego.
Przed Soborem, w latach piećdziesiatych,

znana bya „eschatologia kreatywna” Metza goszaca
 inkarnacjonizm, czyli wcielenie Sowa Bozego jako
poczatek

ery eschatologicznej, akcentujaca
 wielka,
 aktywna wartość nadziei
chrześcijańskiej. „Nadzieja ta, ukierunkowana na przyszość wiary chrześci-
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Giuseppe Lazzatti, Świeccy a chrześcijańskie zaangazowanie w sprawy doczesne, tum.
Z. Ziókowski (Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1988), 100.
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jańskiej, nie moze sie zrealizować nie interesujac
 sie światem i jego przyszościa”
  pisa tenze teolog  ale „powinna przyjać
 odpowiedzialność za jedyna
przyszość obiecana”
 przez Boga58. Mniej wiecej w tym samym czasie inni
teologowie podkreślali potrzebe wiekszego waczenia

sie Kościoa, np. poprzez ksiezy robotników w środowisko świata i uznania pewnych elementów
kultury, a takze ich absorpcji przez Kośció celem ulepszenia przekazu tajemnic wiary; nadzieja na zbawienie miaaby tu obejmować  obok dóbr niebieskich  takze dokonania czowieka zrealizowane pod wpywem aski Chrystusa wcielajacej

sie w historie świata, antycypujace
 w jakimś sensie przysze
ujawnienie sie królestwa Bozego (M.I. Montuclard)59. Z kolei Teilhard de
Chardin gosi autotranscendencje historii osiagan
 a w ogólnym procesie ewolucji przed wcieleniem Sowa Bozego i po nim. Jego zdaniem „Chrystus
czeka ze swoim drugim i ostatecznym przyjściem, az spoeczność ludzka,
wyczerpawszy cakowicie swe mozliwości ‘przyrodzone’, stanie sie w końcu
zdolna przyjać
 od Niego spenienie nadprzyrodzone”60. Wedug tej „wizji”
nadzieja nie ma dwóch przedmiotów, Boga i efektów ludzkich dziaań, ale
tylko jeden: Ducha Bozego dziaajacego

w ludzkich poczynaniach, poprzez
które przygotowywane sa coraz lepsze warunki do ujawnienia sie, za sprawa
Boga, Królestwa niebieskiego61.
Wypowiedzi Ojców Vaticanum II nie sa gloryfikacja postepu materialnego
i cywilizacyjnego, który określili „wielkim dobrem” i zarazem czymś niosa
cym ze soba „olbrzymia pokuse”, np. troski jedynie o wasne sprawy a nie
o innych (KDK 37). Oto dlaczego aktywność ludzka wymaga dogebnej przemiany moca aski Chrystusa, by moga stać sie „tworzywem Królestwa niebieskiego” (KDK 38). Dziaanie, dokonywane z wiara we wcielenie Boga
w historii i z miościa do innych, nie okaze sie daremne, gdyz jego „owoce
[…] odnajdziemy potem [w Królestwie niebieskim] na nowo, ale oczyszczone
ze wszystkiego brudu, rozświetlone i przemienione” (KDK 39).
Posoborowa relacje pomiedzy historia a Królestwem Bozym mozna określić umiarkowanym eschatologizmem, reprezentowanym m. in. przez Y. Congara i von Balthasara. Teolog szwajcarski uwaza, ze trudno jest mówić o postepie w historii świetej, jaka jest historia odkupienia świata przez Chrystusa
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Johann Baptista Metz, Sulla teologia del mondo (Brescia: Queriniana, 1974), 88.
Carlo Molari, „La storia della teologia cattolica postconciliare”, w Il Concilio venti anni
dopo. 1. L’ingresso della categoria ‘storia’ (Roma: Editrice A.V.E., 1985), 62-63.
60
Pierre Teilhard de Chardin, Zarys wszechświata personalistycznego i inne pisma, tum.
M. Tazbir, K. Waloszczyk (Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1985), 200.
61
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i obecności w nim Kościoa, gdyz definitywnego stanu Królestwa Bozego nie
da sie zrealizować tak w duszy ludzkiej, jak i w historii świata i w jego
strukturach spoecznych, nawet dziaaniem wspomaganym aska Ducha, poniewaz dziaanie to, choć ujawnia wartość pozytywna,
 wymaga integracji z ostatecznym porzadkiem

zaprowadzonym przez Boga62. „Dzieje maja swój immanentny eidos, ale od kiedy Chrystus, który zstapi
 do otchani a nastepnie
wstapi
 do nieba i siedzi po prawicy Ojca, zabra go ze soba,
 moga one osta63
tecznie tam go odnaleźć” .

4. WNIOSKI KOŃCOWE

Na podstawie przeprowadzonej analizy zwiazku

teologii i wiary z historia
zbawienia i historia świecka nasuwaja sie nastepujace
 spostrzezenia i wnioski:
1. Odkrycie historycznego wymiaru wiary chrześcijańskiej w teologii
w XX w. pod wpywem impulsów zewnetrznych (nauki nowozytne, personalizm) oraz wewnetrznych (np. odnowa biblijna) obudzio w Kościele katolickim świadomość, ze chrześcijaństwo nie jest religia abstrakcyjna zdominowana neoscholastyka,
 ale religia objawiona,
 konkretna,
 zanurzona w rzeczywistość tego świata i w jego historie, która sie ciagle

dzieje.
2. Historyczny wymiar teologii i wiary ujawni sie bardzo wyraźnie
w Konstytucji o Ojawieniu Bozym Dei Verbum ukazujacej,

iz historia: a) jest
miejscem objawienia Boga przez fakt dobrowolnej Jego ingerencji w nia;

b) jest treścia i przedmiotem objawienia Bozego, gdyz obejmuje wzajemnie
powiazane

ze soba wydarzenia zbawcze i sowa Boga skierowane do wybranych osób i do ludu izraelskiego. Owej historycznej naturze objawienia Bozego odpowiada historyczny wymiar, czy tez charakter wiary, bedacej

odpowiedzia udzielana Bogu (fides qua) na Jego sowa, obietnice, wymagania
(fides quae). Z wiary przezywanej i z historii świetej, sytuujacej
 sie w historii
świeckiej, rodzi sie teologia jako refleksja nad nimi.
3. Biblijna historia zbawienia jako historia relacji Boga z ludem izraelskim
i owego ludu z Bogiem  oparta na obietnicach Bozych i na ich spenieniu,
na przymierzu  ma charakter dynamiczny, rozwojowy i osiaga
 swoja penie
w Wydarzeniu Jezus-Chrystus i w Nowym Przymierzu. Jako Sowo, które
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Hans Urs von Balthasar, Luigi Giussani, Miejsce chrześcijanina w świecie, tum. K. Kubis, A. Porebski (Kraków: Wydawnictwo WAM, 2003), 89-100.
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stao sie ciaem (J 1,14) i jako Ten, który dokona odkupienia rodzaju ludzkiego i zosta ustanowiony Panem chway, Jezus Chrystus jest zawsze zyja
cym, Alfa i Omega historii, wspóczesnym wzgledem kazdego czowieka
i kazdego pokolenia ludzkich dziejów świata. Prawda ta sytuuje chrystologie
w centrum historii jako historii zbawienia i wyznacza jej istotna role w jej
interpretacji. Owa zaś chrystologia jest wazna dla teologii duchowości interesujacej
 sie nie tylko osobistym uświeceniem czowieka, ale i jego chrześcijańskim i ludzkim urzeczywistnieniem sie w historii.
4. Soborowe ujecie historii, bedace

efektem przezwyciezenia wcześniej
zakadanego dualizmu pomiedzy porzadkiem

nadprzyrodzonym obejmujacym

zbawienie pojedynczych osób a porzadkiem

natury, do którego zaliczano zycie
spoeczne i toczac
 a sie historie ludzkości, jest ujeciem dynamicznym i rozwojowym. Wedug niego wszyscy ludzie, z racji bycia stworzonymi na obraz Bozy,
maja do wypenienia jedno powoanie – boskie, i moga je urzeczywistnić idac

za gosem Boga w swym sumieniu, angazujac
 sie w budowanie wspólnoty braterskiej, w pomnazanie dobra wspólnego oraz akceptujac
 trudności zyciowe,
cierpienia itp., poprzez które Duch Świety stwarza kazdemu czowiekowi mozliwość uczestnictwa w tajemnicy Chrystusa, jedynego i powszechnego Zbawiciela
świata. Dynamika historii poddanej Duchowi ujawnia sie na poszczególnych jej
etapach rozwoju i prowadzi do wyzwolenia czowieka od róznego rodzaju za,
do odnowy spoeczeństwa i ostatecznie do zbawienia w Chrystusie. Chrześcijanie
upatruja kierunek i spenienie rozwoju historii ludzkiej w Chrystusie Zbawicielu,
Bogu i Czowieku doskonaym, objawiajacym

pena prawde o Bogu i o czowieku oraz jego moralno-duchowym i ludzkim spenieniu sie osobistym i spoecznym; udzielajacym

czowiekowi w sowie Bozym i w sakramentach Kościoa
mocy Ducha do realizacji powoania.
5. Chrześcijański wkad w budowe „państwa ziemskiego” i w ksztatowanie historii ludzkiej znamionuje sie szczególnym charakterem, gdyz czerpie
on sens zycia i dziaania, nadzieje nieśmiertelności i moc do zaangazowania
sie w wypenienie zadań doczesnych z Chrystusa, Pana historii. Świadomość
przemijania tego świata (1 Kor 7,31) i oczekiwanie na „nowe niebo i nowa
ziemie” (Ap 21,1) nie osabiaja chrześcijańskiego zaangazowania w doczesności penionego w duchu miości bliźniego i suzby z nadzieja,
 ze istotne
owoce tego zaangazowania stana sie elementem, „tworzywem” przyszego
królestwa Bozego bedacego

niezasuzonym darem Stwórcy i Zbawiciela.
Antropologia, chrystologia, teologia biblijna, teologia rzeczywistości ziemskich i eschatologia XX w. rzucaja duzo świata na sposób ksztatowania
historii jako historii zbawienia i na sposób rozumienia i przezywania jej
zarówno w środkowej, jak i w ostatniej fazie.

32

STANISAW T. ZARZYCKI SAC

BIBLIOGRAFIA
Alberigo, Giuseppe. „Cristianesimo come storia e teologia confessante”, Nota introduttiva, in
Marie- Dominique Chenu, Le Saulchoir. Una scuola di teologia. IX-XXX. Casale Monferrato: Casa Editrice Marietti, 1982.
Aubert, Roger. La teologie catholique au milieu du XX siècle. TournaiParis: Casterman, 1954.
Augustinus. Quest. in Hept. 2, 73: PL 34, 623.
Augustinus. Sermo 220: PL 38, 1089.
Balthasar, Hans Urs von. Burzenie bastionów, tum. Jerzy Zakrzewski. Kraków: Wydawnictwo
WAM, 2000.
Balthasar, Hans Urs von, Giussani, Luigi. Miejsce chrześcijanina w świecie, tum. Katarzyna
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Benedykt XVI. „Egzegeza nie tylko historyczna ale i teologiczna”, 14 X – XIV Kongregacja.
L’Osservatore Romano 29(2008): 34-35.
Benedykt XVI. Encyklika „Spe salvi”. O nadziei chrześcijańskiej. Kraków: Wydawnictwo M,
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TEOLOGII I WIARY Z HISTORIA
W DUCHU SOBORU WATYKAŃSKIEGO II

S t r e s z c z e n i e
Artyku wskazuje na konieczność zachowania zwiazku

teologii i wiary z historia i pogebiania go dzisiaj z tego wzgledu, ze pewne czynniki z przeszości (racjonalizm, neoscholastyka)
osabiaja go, a niektóre wspóczesne tendencje (postmodernizm, teologia abstrakcyjna, relatywizm religijny) podwazaja jego sens. Autor wychodzi od zwiazku

teologii i wiary z historia
zbawienia w starozytności, wskazuje na osabienie go w średniowieczu, zerwanie go w dobie
Oświecenia i ponowne odkrycie jego wazności w poczatkach

XX w. Analizujac
 Konstytucje
o Objawieniu Bozym Dei Verbum, przybliza zawarta w niej wykadnie wiary (fides quae i fides
qua) jako odpowiedzi na objawienie Boga w historii. Uwzgledniajac
 nastepnie soborowe i posoborowe wyzwania teologiczne i duszpasterskie, akcentuje wazność zachowania wewnetrznego
zwiazku

teologii i wiary z historia dla ksztatowania tej drugiej poprzez aktywność ludzka
odpowiadajac
 a dobru wspólnemu i realizacji ostatecznego powoania chrześcijanina. Wskazuje
na mozliwość ksztatowania dziejów w powiazaniu

z tajemnica zbawczego wcielenia i zawarta
w owym ksztatowaniu dialektyka,
 a nastepnie objaśnia sposób eschatologicznego spenienia
stworzenia i jego zwiazek

z zaangazowaniem w doczesności.
Sowa kluczowe: Objawienie Boze; wiara; historia zbawienia; laicyzacja historii; zaangazowanie doczesne; postep; dialektyka postawy; owoce wysików.

