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KOZIEŁ

WPŁYW ZBAWCZEGO MISTERIUM SMIERCI
I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSTUSA NA SWIAT MATERIALNY

Rozpoczęte we Wcieleniu dzieło odkupienia śy.,riata, zr12alizo\vane zostaje zasadniczo w centralnym dziele zbawczym; od razu trzeba tu jednak dodać, że realizacja odkupienia nie dokonuje się wyłącznie w Ofierze
ICrzyża, gdyż do centrum n1isteriunt zbavvienia należy ta,kZe Zmart\vychwstanie wraz z Wniebowstąpieniem i Zesłaniem Ducha Sw. Stąd odkupienie świata dokonuje się róvvnież przez te tajemnice. O ile bowiem
teologia tradycyjna uwypukliła w sposób szczególny zbawczy charakter
Ofiar_y Krzyża, a \Vięc Męki i Ś_mierci Chrystusa, a nie doceniła, albo
porr1inęła sotGriologiczny charakter Zmartwych\vstanja i ściśle z nim
Z\Viązanego jako dopełnienie Wniebov1stąpienia, o tyle współczesna teologia katolicka usiłuje przywrócić ;~rr1art\vych\vstaniu i V/niebo\vstąpieniu
ich zbav.rcze znaczeniei umieszczając je v.,r centrum zba\vczego dzieła
Chrystusa jako jego istotny element oraz uwieńczenie. VV.,.spółcześni teologoVi.-ic- nie rozdzielają Zmart\\rych'\Nstania od Śmicrei, ani w-niebowstąpie
nia od Zmartwychwstania Chrystusa. Te trzy tajen1nicc, a vvłaśch.vie
dwie~, gdyż Wniebo\vstąpienie zavviera się \\' chv.ralcbr1ym Zn1artwychwstaniu, tworzą jedną niepodzielną całość, jeden akt zbawczy, jedno
n1isteriu1r1 zba~vcze o podwójnym aspel;:;:cie. Ś1nierć i Zmart\vyclTvvsta-11le Chrystusa to nie dwa różne działania, ale to dwa różne mo1ncnty jed··
nego j tego sa,mego .aktu odtkupieńczego, jednego \vydarzenia zba\vczcgo,
które chociaż rozdzielone \V czasie, tworzą Vv' s\vej strukturze nierozerwalną całość, jedno misterium paschalne. W ten sposób ~ jak sądzą
teologovvie -· dzieło odkupienia przedstavvia Ś\V. Pavveł oraz Ś\V . •Tan
Ewangelista. W ten również sposób ujmuje je Sobór Waty:kcński II, wyraźnie podkreślając jedność misterium paschalnego.

Rozumiane w ten sposób misterium paschalne ma, zdaniem teologów, szeroki zakres; rozciąga mianov.ricie swe \Vpływy nie tylko na \vszy27

stkich ludzi, ale rÓ\Vnież na \Vszystko stworzenie 1. Śmierć i ch\valebne
Zmartwychwstanie Chrystusa tworzą jeden, ale złożony akt misterium
paschalnego, który sięga swą zbawczą mocą także w świat stworzeń materialnych nierozumnych 2 , Innymi słowy świat materialny włączony został w tajemnicę paschalną Chrystusa.
O k:osmiczn,ym znaczeniu Smierci Chrystusa na Krzyżu móvvią teologowie głó\vnie w oparciu o listy więzienne śvv, Pawła. List:y te - stwierdza E. X. Durrwell - „z właściwym sobie naciskiem rozciągają skutki
odkupienia aż do krańców \Vszcchś~,viata" ·1 . W liście do Kolosan pisze
św. Paweł: „Zechciał bowiem Bóg („.) aby przez niego znów pojednać
\Vszystko ze sobą: przez Niego -- i to, co na ziemi, i to, co \V niebiosach,
wprowadziwszy pokój przez Krew Jego krzyża" (1, 20). Apostoł mówi tu
o pojednaniu i uspokojeniu wsz)rstkiego dzięki zbavvczej Śmierci Chrystusa. Zdaniem teologów współczesnych nadaje on dziełu Krzyża wymiar
kosmiczny'· Nic tylko wszystkie byty zostały stworzone przez Niego
i dla Niego - twierdzi J. Huby -- lecz odkupienie przez Krew Chrystusa
ma swój oddźwięk w całym stworzeniu'· Nie wystarczyło odkupienie
kosmosu przez konsekrujące W cielenie - twierdzi Rideau - - lecz potrzeba było cierpienia. Stąd cały świat zainteresowany był w tym cier-·
pieniu i nawet w IJewnym sensie umarł w Śmierci Chrystusa, aby razen1
z Nim zmartwychwstać'· Wyrazem tego był fakt zaćmienia słońca, trzGsienie ziemi oraz pękanie skał w czasie Smierci Jezusa na Krzyżu (Tvlt
27, 51--53; Łk 23, 44-45). Fakt ten, według F. X. Durrwella, świadczy
o tym, że \\.' ciele Chrystusa został uśmiercony cały świat ukształtovva
ny przez grzech (Gal 6, 14). W owej chwili - utrzymuje M. Schmaus _„
11\vydatniła się v.r sposób najwyższy i została podkreślona znikon10.ść
świata. „Krzyż Chrystusowy jest owym środkiem świata, który pociąga
ku sobie cały kosmos kawałek po kawałku". Wyrazem tego jest wszelkie zniszczenie, jakie ma miejsce w przyrodzie. Uśmiercone zaś ciało
Chrystusa to obraz tego zniszczenia, jakiemu każde ciało musi podle-
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c or1cntarr1enti di teologia dommatica. Milana 1957. T. 2 s. 929.
2
G. Jour n et: L'Eglise du Verbe Incarne. Bruges 19622. T, 2 s. 175-176.
3 Zob. G. Th i 1 s: Th€.ologie des rfialites terr. T, 1 s. 42, 105-196.
4 Zaden z teologów nie podaje w \vątpliv.rość soteriologicznego charal-1.:teru tekstu Kol 1, 20. Natomiast ciągle jeszcze trwają dyskusje na temat zakresu i natury
odkupienia określanego jako „pojednanie" i „\vprowadz.enie pokoju''. Myśl Ap-o~
stoła jest tu mniej jasno przedsta-\viona, dając poivód różnych intE'rpretacji.
5 Les epitres de la captivite. Paris 1935 s. 167.
6 F.:. Ride a u: Consćcration. Le christianisme et l'activite humaine. Paris 1945
s. 33· -34; J. F. Bud i 11 o n: L'Eglise s'etent d l'univers. „Cahiers Saint Do.miniqu.e"
2 /1963/ 219.
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Chrystusowym przemija postać tego świata (1 Kor
jednak Chrystus naznaczając wszystko pieczęcią
Krzyża, ot\varł stvvorzeniom drogę do pojednania; Krzyż stał się znakiem
harmonii, siłą przyciągającą (J 12, 32). J. Danielou przypomina znaną
już bardzo vvcześnie \V chrześcijaństwie symbolikę Krzyża. Naj\vięcej
godnym uwagi w tej symbolice Krzyża jest to, że Krzyż oznacza poła
czenie \vszystkiego v,r Chrystusie. Rozciągając się bovviem na cztery
\\-ymiary \Vszechświata, przedstav.'ia kosmiczny zakres dzieła odkupienia r'.
Oryginalną koncepcję odnośnie kosmicznego zakresu Śmierci Chryscusa przedstawia Karl Rahner. Wychodząc z hipotezy, którą stawia jako
założenie, że przez śmierć człowieka stosunek duszy do ciała poszerza
się do roz1niarćv,r kosmicznych, tak, że miejsce indy\vidualnego ciała zajn1ujt' kosmos i cała realność czlo\vieka znajduje się jakb:y wszczepiona
\\- kosrr1os. t\vierdzi, że róvvnież Jezus Chrystus '" svvTojej śmierci
U\\'olnił się od ograniczenia bytu ziemskiego i \vszedł '"' stosunek z c::i.łym śv,'iatem. Przez śmierć Jego duchovva rzeczyvvistość ot,varła się i została zaszczepiona w całym kosmosie. Stąd ludzka natura Chrystusa jest
akty\\rnie obecna \V głębiach kosmosu jako realność prze\vyższająca
\\·szystkie inne tkwiące tam siły. To stanowi jedną z ontologicznyct
podstaw kosmicznego prymatu Chrystusa i sprawia, że Chrystus jest
v.-e\vnętrzną zasadą kiero\vniczą całego kosmosu, serce1n i centrum całegn
st\vorzenia 10_
Cały zatem świat, łącznie z materialnym, odkupiony został w Śmiercl
Chrystusa. Dzięki kosmicznemu zakreso\vi Krzyża będzie n1ogło nastąpić
kiedyś chwalebne przekształcenie Ś\viata materialnego 11. Bo Krzyż znajduje swe dopełnie nie w Zmart\vychvvstaniu i uchwalebnieniu 12 .
Z1nartwychvvstanie Chrystusa ma również \vymiar kosmiczny. Biecze w nim udział nie ty !ko ludzkość, ale - jak sądzą teologowie - także
cała ziemia, czy na\vet cały wszechś\viat materialny 13 . \Ąl„ynika to głó\:v
'''e z zasady solidarności istniejącej między Chrystusem, ludzkością i kos31)
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' M. Sc hm a us: Katholische Dogmutik. T. 4/2 Von den Letzten Dingen. Mi.in·
chen 1959 5 s. 317-318.
3 Tenże: Il problema escatologico de[ cr-istionesimo s. 929.
' Pf'r. J. Da n ie 1 o u; La croix cosrnique. W: Theologie du .Judeo-Christianisme.
Tournai 1958 s. 305-315.
io lC. Ra h ner: Zur 'I'heologie des 1 odes. Freiburg [Br.] (1958) s. 20-25, 58-61.
'- 1 H. Ku ha up t; Der neue Hi1nmPl und die neue Erde. Mlinster 1947 s. 152.
12 L. Bo u y er: Royaute cosmique. „La Vie Spirituelle" R. 110: 1964 s. 391.
! 3 F. X. Dur r \\' e 11: La Resurrection de Jćsus mystese de salut. Paris 1954~
::-. 299: por. F. Gu im et: Creation et Resurrection. „Verbum C8.ro'' R. 14: 1960
s. 3-±.
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n1osen1. Jeżeli całe stworzenie bierze udział \V grzechu czło\vieka, to po\\'inno tak samo uczestniczyć \V jego odkupieniu; jeżeli uczestniczyło
\V Smierci Chrystusa, to i \V Zmartwychwstaniu 14. Chrystus przyjmując ciało uzasadnia Y'". Tv1ontcheuil - nie oddzielił się od ludzi oraz
od reszty Ś\viata. Jego chvvalebne ciało pozostaje nadal prawdziv.rym
i tym ~amym ciałem, zacho\vując Z\viązki i relacje tak z ludźmi, jak i całym S\viatem. Zdaniem S. Lyonneta 1 odkupienie Ś\viata prezentuje sif'
\\- S\\'ej istotnej treści jako dopełnienie zmartvv-ychv1'stania ludzi, a opiera sif' na fakcle Zn1art\vych\vstania Chrystusa. Lyonnet po\vołuje się
\\- S\vym do\vodzie na ósmy rozdział listu do Rzymian. Już na początku
rozdziału Apostoł 1nówi o Duchu Ś\v., który ożyv.ria chrześcijan dzięki
zbawczej Smierci i Zmartv.Tychwstaniu Chrystusa, aby \V 11 \Vierszu
stv."ierdzić, że ten v.-pły'v Ducha Śv.T. nie ogranicza się do dusz, lecz obejmuje róv.rnież ciała. Wiersze 17 i 18 bezpośrednio poprzedzające słowo
odnoszące się do kosmosu (19-~22), znów podejmują myśl o chwale
zmari\vych\vstania tych, którzy uczestniczą Vl cierpieniach Chrystusa.
Podobnie wiersz 23 następujący po tej relacji mówi o odkupieniu ciał.
oczyvvificie nie \v sensie ich pozbycia się, lecz uczestniczenia w przy\vilejar:h chwalebnego ciała Chrystusa. Zmartwychwstanie ciał należy więc
do pełni od!ku pienia i w takim odkupieniu uczestniczą stworzenia materialne, czyli \V zmartv.rychwstaniu ciał 15. A zatem tajemnica paschalna Chrystusa jest nie tylko wzorem i początkiem naszej paschy, ale również typem i początkiem „paschy śvviata materialnego" Hi. Został on wcią
gnięty \V duchowe przeznaczenie człov.rieka najpierw przez Wcielenie,
a następnie przez Zmartwychwstanie. W ten sposób w Poranek Wielkanocny całe st\\'Orzenie wyszło z grobu, aby wejść do Królestwa Ducha 17.
Na pot\vierdzenie tego, teologo\.\.Tie często cytują zdanie śv.r. Ambrożego:
„W nim zmartvvychwstał śv.riat, \V Nim zmartwych\\'Stało niebo, \V ~im
zmart\vychwstała ziemia'' 1 B. Zrnart\vychVv'stanie Chrystusa jest zatem
1

Z\Vycięstwem całego Ś\viata.

Wniebov,:stąpienie jest dopełnieniem Wcielenia 19 i Zmartwychwstania Chrystusa. Również i ono jest zdarzeniem kosmicznym. Jak Epifania
jest objawieniem Ś\Viatu \Vcielenia - poróv..rnuje E. Rideau -- tak Wniebowstąpienie jest publicznym i oficjalnym ujawnieniem sukcesu zbav...7czej działalności Chrystusa. Ono ogłasza i konsekruje na oczach wszy-

lVL Sc hm a us: Voni \Vesen des Christentums. _Ąugsburg 1947 s. 175.
S. L Yo n net: La r'3demption de ['univers. „Lumierc et Vie·' R. 48: 1969
s. 53-54.
in }\. D. S or es: Les ro[es respcctifs s. 44.
17 P. Be n o i t: Le monde peut-il etre sauve? „La Vie Intellectuelle" R. 17: 194f!
s. 14.
18 De fide resurrectionis. PL 16, 1344.
19 J. Da n ie 1 o u: Approches du Christ. Pci.ris 1960 s. 164.
H
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stkich dokonane przez Jezusa uduchov.:ienie \vszechśv.:iata :rn. \Vskazuje
na ;;vyniesienie Jezusa ponad \VSzelkie st\vorzenia i zajęcie przez Niego
miejsca po pra\vicy Bożej, oraz - na irioment Jego oficjalnego \Ą7ejścia
\V posiadanie całego Ś\Viata jako s\vego królest'Vl'a i rozpoczęcia \'V nin1
działalności na miarę kosmiczną 21. To \Vy\vyższenie Chry~stusa ponad
\\TSZ)'Stkie st'\vorzenia spra\viai że VVniebov,rstąpienie jest ,. \Al najwyższym
stopniu tajemnicą kos1niczną'' 22 . Ponadto Wniebo\vstąpienie UW)'Tdatnia
\V sposób szczególny godność tak człO\\-ieka, jak i Ś\viata. Ono jest pier\VD\vzorem tego, co spotka cały Ś\Viat - \\'ielkie \vyniesienie. Ciało bowiem Chrystusa jest modelem przyszłej egzystencji świata.
Wniebowsrąpienie według wyrażenia E. Schillebeeckxa stano\Vi preludium do udzielenia Ducha Śv,;iętego. Chrystus bo\viem dopiero
po s\"vym \Vy\vyższeniu przez Ojca i nu Ojca" ponad \Vszelkie stv.rorzenie
i po s\vej przemianie oraz napełnieniu Duchem Śvliętym mógł posłać
tegoż Ducha „na świat" "· Duch ten jako Duch Miłości i Mocy Bożej
przetwarzającej spłynął w dniu Zielonych Świąt na ziemię, aby ją przekształcić na \Vzór Chrystusa Zmart"Vlrych\vstałego 24 . Odtąd cały Ś\\'ia~
poddany jest przetwarzającemu działaniu Ducha Świętego, który pro\vadzi go do doskonałości w Chrystusie 2s.
Przedstawione wypowiedzi teologów wystarczająco wskazują na :o.
że ich zdaniem Tajemnica Paschalna Chrystusa ma charakter kosmiczny. Inny1ni .sło\vy Boże czyny dokonane na ziemi VvT Śmierci, Zmart\vychV1rstaniu i Wniebowstąpieniu Chrystusa oraz Zesłaniu Ducha śT,\-".
mają \Vartość absolutnie powszechną.

Przyvvrócenie

Ś\\-'iatu

materialnemu zniszczonej przez grzech harmonii

IZosmiczne następst\va Wydarzeń Paschalnych są różnie przez teologów przedstav..riane. J\1ożna je wszakże ująć \V trzy grupy: przyv..rrócenic
Ś\.Viatu materialnemu zniszczonej przez grzech harmonii, rekapitulacja
świata w Chrystusie oraz początek eschatologicznego wykończenia i odno\vy Ś\viata materialnego.
Zbawcza Smierć i ZmartV1 ych_\vstanie Chrystusa przynoszą Ś\viatu
matErialnemu wyzv..rolenie z przekleństv•la grzechu (Rz 8, 19-22) zo
1
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u, j\v. s. 3R
s. 39.
~ 2 A. A u er: Kirche und Welt. i.V: lvlysterium der Kirche in der Sicht der
Theologirchen Disziplinen. Hrsg. \-. F. H0lbock - Th. Sartory. Salzburg 1962 s. 53!.
2 :i Chrfstus Sakrament der Gottbegeq·nung. I\1ainz 1960 s. 33-34.
21 Sc hm a_ us: Katholische Dogmati1::.. T. 4/2 s. 319.
25 Ch. Du quo q: L'EgUse et le rnonde. „Lumiere et Vie„ R. 73: 1965 s. 57.
26 F. Dz i as e k: Jezus Chrystus, Zbawcze Misterium. Poznań 1963 s. 184.
&
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przyv.,rrócenie tej harmonii, jaka została zniszczona przez grzech czło
wieka. To przywrócenie harmonii różnie teologowie tłumaczą. Niektórzy opierając się na Pawłowym wyrażeniu z listu do Kolosan: „Zechciał
bowiem Bóg :( ... ) aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą: ( ... )
wprowadziwszy pokój przez Krew Jego krzyża" {l, 20), mówią wprost
o pojednaniu śvviata materialnego 27 • Pojednanie to dokonl1je się między
światem widzialnym i niewidzialnym oraz, jak chcą niektórzy, następuj'"
tu zharmonizovvanie rzeczy między sobą i skierov.ranie ich ku ChrystuSO\VL bqdącemu centrum ich gravlitacji 2 fl. Przez Śmierć i Zmart\vychwstanie Chrystus wyniesiony ponad wszystko, zjednoczył rozproszone
części :rn Zdaniem J. Michla oba wyrażenia św. Pawła: pojednanie i wprovvadzenie pokoju, przynale±ą do siebie. Pier\VSze z nich ma \vydźwięk
pozytyvvny: za\viązanie noVi.rych stosunkó\v, drugie zaś - v,rydźwięk negat):Vv'ny: usunięcie nieprzyjaźni :n. Czyli \vedług Iviichla krzyżoVi.'a Śmierć
Chrystusa wprowadziła pojednanie przez przywrócenie pokoju "'- Zmarlwy·chwstanie Chrystusa - głosi Y. Congar - stało się pierwszym aktem zwycięskiego wpływu Ducha na naturę, aktem pojednania porządku
kosmicznego z porządkiem łaski, początkiem odnowy Królestwa Bożego.
Stąd właśnie wypływa dla rzeczy doskonały między nimi porządek oraz
pokó.i przenikający aż do najniższych realności. Wynikiem tego będzie
świat zjednoczony i pojednany, w którym nie będą miały miejsca przeciwieństvva oraz :bolesne \vyłamy\vania się :n. Pojednanie zatc1n odnoszące się w pierwszym rzędzie do ludzi, rozciąga się rÓ\~,:r11ież na resztr;
stworzeń przeznaczonych przez Boga do służby człowiekowi. Będzie się
ono realizovvać aż do pełnego V..'ykończenia świata "11\r Paruzji :;4.
Przy\vrócenie harmonii we wszechświecie wielu teologóvv uV\raża za
\vynik odebrania siłom demonicznym. wpły\\ru na kosmos. Dzięki swej
IVIęce i Zmartwychvvstaniu Chrystus rozbił królestwo szatana, usuwając
przez to, albo przynajmniej po\vażnie ograniczając, jego oddziałyv,ranie
1
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L. Cer faux: Le Christ dans ia theologie de S. Paul. Paris 19542 s. 321-322
~A.., Ha mm a n: Le rr„ysterc du saLu.t. Paris 1954 s. 205.
D u r r V..' e 11, j•v. s. 144.
Tamże s. 145.
Por. H. B ·ie derm a n n: Die ErlOsung der SchOpfung beim Apostel Paulus.

Ein Beitrag zur Kldrung der Religiorisgeschichtlichen SteHung der paulinischen
Erlósu.ngslehre. Wlirzburg 1940 s. 86.
3
~ J. lVI ich 1: Dir „Versohnung" (Col 1, 20). „Theologische Qua,rtalschrift" R. 128:
1948 s. 4-42~462.
3 :( Y v c s M. J. Co n gar: Jalons pour une theologie du Iaicat. Paris 1953 s. 94~
~9'\.
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Co 1 u n g a: El cielo nuevo y lo tierra nueva. „Salmenticensis" R. 3: 1956

oa kosmos, odbierając mu możność \Vpro\vadzania dysharmonii 35_ Bóg
bo1.viem - zaznacza Danielou - który st\vorzył świat i bez przer'll'Y otacza go swą opieką, skoro tenże świat wpadł pod władzę złych Mocy,
przy'l-J)'ł nie aby go zniszczyć, lecz aby go u·woln·ić i przerr1ienić 36 • -~
W zbawczej działalności Chrystusa wobec kosmosu R. Potter wyróżnia
czynnik negatywny i pozytywny. Czynnik negatywny polega właśnie
ca zniszczeniu Królestwa Szatana. Prnez swą zbawczą Śmierć Chrystus
wdał szatanowi śmiertelny cios. Punktem kulminacyjnym tego zwycię
stwa było Zmartwychwstanie. Dzięki tym aktom Chrystusa dokonało się
prawdziwe U\Volnienie i oczyszczenie świata, nastąpiło
wyzwolenie
z mocy ciemności, usunięta została podstawa nieporządku w świecie:
władza Szatana. Odtąd złe Moce trzymane są w cuglach, i jeżeli pojawiają się, to tylko dorywczo, a nie w sposób trwały 37 . Według F. Mussnera w listach więziennyC'h, a zwłaszcza w liście do Efezjan, Ś\V. Paweł
\Vyraża przekonanie o istnieniu demonów kosmicznych, zamieszikujących
pov.rietrze między niebem a ziemią. One \vedług ówczesnycl1 wierzeń,
przyjętych przez św. Pawła, zburzyły pierwotną jedność, przeszkadzając
następnie w kontóiktach świata z Bogiem ,(Ef 6, 12; 1, 21; 2, 2; 3, 10).
Dopiero Chrystus dokonując dzieła odkupienia, zapanował nad nimi
i przywrócił utraconą ,harmonię 38 • Ta \Vłaśnie idea odnowy pierwotnej
jedno.ści twierdzi Mussner - należy do podstawowych w chrystologiczna-soteriologicznej kerygmie św. Pawła"· E. Walter ujmuje tę ideę
w jeszcze szerszych perspektywach. Jego zdaniem św. Paweł przyjmując
(W wielu miejscach w Piśmie św. wyrażoną) naukę o kierowaniu lfrzez
duchowe siły światem materialnym, przedstawił odkupienie nie tylko
jako zwycięstwo Chrystusa nad Szatanem, lecz jako zebranie pod panowaniem Chrystusa wszelkich duchowych Sił. Stąd nie istnieją już samodzielne Siły duchowe, które mogłyby wprowadzić dysharmonię 40, Odkupienie stworzeń nierozumnych na tym właśnie przede wszystkim polega - utrzymuje J. Górka -- że stworzenia te wpadłszy pod władzę
„Księcia tego świata", zostały przez Chrystusa od tej niewoli wyzwolone,
że „Książę tego świata został precz wyrzucony", by nie mógł z taką siłą

ss F. Mus s ner: Christus, das AU und die Ki'rche. Studien zur TheoLogie des
Ephesbriefs, Trier 1955 s. 41-44, 66.
J. Da n ie 1 o u: Essai sur le mystere de l'histoire. Paris 1953 s. 35.
R. Pot te T: The haUowing of creatures . .An exegetical a.nd theological inq1liry. „Dominicans Studies" R. 6. 1953 s, 26-30.
sa P. Be n o i t: Exege·se et th€ologie. Paris 1961. T. 2 s. 63-68; H. Sc h 1 ie r:
J)er Brief an die Epheser. Di.isseldorf 1965 s. 193-194.
39 Mussner, j\v. 36.
4G E. W a 1 ter: Christus und der Kosmos. V ort der Zusammenfassung des AUs
in Christus. Eine grossartige Auslegung vom Eph 1, 10. Stuttgart 1948 s. 14-15.
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jak przedtem kusić ludzi rzeczami ziemskimi 41 . Przez svvoje Zmartwychwstanie ~ głoszą podobnie inni - Chrystus zwyciężył śmierć i szatana.
\l·l Nim, dzif;ki solidarności fizycznej, cały vvszechś\:viat 1naterialny osią
gając WJFZ\Volenie, odradza się i bierze udział \V Jego z\vycięstvvie 42 .
Przy\vrócenie porządku \V całym wszechświecie jest następnie - zdaniem teologów - \vynikiem usunięcia przyc-zyny dysharmonii: grzech1L
„Przez swoją Śmierć krzyżową - twierdzi J. Mich! - Chrystus zapro·
wadził pokÓJ, gdy zniszczył grzech, ostatnią przyczynę wszelkiego niepokoju i wszelkiego nieporządku" 4 '. Podobnie wyrażają się Meinertz 4'
oraz Bandas.". Ten ostatni utrzymuje, że z chwilą gdy Chrystus na Krzyżu usunął ostatnią przyczynę rozdarcia --- grzech, rzeczy zostały między
sobą pojednane. Otrzymały pierwotną harmonię i pokój. Jeżeli grzech
będzje rozumiany jako czynnik \vprowadzający rozbicie, \Vielość zastanawia się A. Hamman - to odkupienie przedstawia się jako przy\Vrćcenie rozbitej jedności. Dla zobrazovvania tej myśli przytacza poróv,;nanie zastosowane już przez Paschazjusza Radberta, według którego Mę
ka Chrystusa jest jakby igłą zszywającą szatę, niegdyś rozdartą przez
grzech Adama 46 . H. Bicdermann biorąc pod uwagę wyrażenie św. Pa·wła: „W Nim zostało wszystko stworzone" :(Kol 1, 16) twierdzi, że według pierwotnego planu Bożego Chrystus był ostatecznym celem stworzeń. Niestety) grzech wpro~radził zamieszanie. Bóg postana\via jednak
przez Chrystusa znowu pojednać wszystko, czyli przywrócić do pierwotnego stanu. Dlatego zbawcza Śmierć Chrystusa na Krzyżu leczy rozdarcie spo\vodowane przez grzech w całym st\vorzeniu i wprowadza nowy,
powszechny porządek. Przez swą Krew Chrystus zmazuje rysę biegnącą
przez całe stworzenie, będącą następstwem grzechu pierworodnego, zapoczątkowując w ten sposób nowy, powszechny porządek. Ten nowy
porządek polega na przywróceniu stworzeniom właściwego celu, na skierowaniu ich ku Chrystusowi jako Centrum, do którego wszystko powinno się odnieść. 47 Zdaniem L. Cerfaux - istnieje paralelizm po!Diędz~„
jednością pierwotną w świecie, a jednością odzyskaną; jedność pierwotna wywodziła się od Chrystusa Stworzyciela i należała do świata starego, ta druga natomiast pochodzi od Chrystusa Zmartwychwstsłego.
Zbawiciela, i należy do świata nowego i już ostatecznego"· Cerfaux
n

Pozaświatowy

cel

życia

a stosunek

człowieka

do rzeczy tej zie:ni.

„P:c-zeg:ącl

Powszechny" R. 227: 1949 s. 37/1.
u Ride a u, jw. s. 38.
~3 M ich 1, jw. s. 462.
4" M. Meinertz: Theoiogie des Neuen Testament. Bonn 1950 T. 2 s. 98.
4 5 R. G. Ba n da s: La redenzione idea centrale in S. Paolo. Roma 1961 s. 281.
•s Ha mm a n, j\v. s. 142--143, 206.
~7 Biedermann, jw. s. 86.
-411 Cerfauxi jw. s. 318.
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\vidzi zatem istotę zbavvczego dzieła Chrystusa \Vobec Ś\viata ,,. przy\vróceniu pierwotnej jedności. Rekapitulacja '(Ef 1, 10) polegałaby m. in. na
przywróceniu utraconej jedności. Niektórzy teologowie sądzą jednak,
że nie należy zbytnio akcento\vać momentu napra,vy czy też odno\vy
tego, co było, ale trzeba raczej podkreślać jednoczący prymat Chrystusa 49 . - Niezależnie od tych różnic, myśl teologiczna podąża zasadniczo
w jednym kierunku, wskazując na tajemnicę paschalną jako inaugurację
przy\vrócenia \VszyE-tkim stworzeniom utraconej jedności 50, \vyzwolenia
ich ze znikomości 51, jako konsekrację i restaurację wszystkiego 5 2 oraz
jako pieczęć Boga na przywróconej jedności '"; Krzyż Chrystusowy - to
pirinc:lpiu1n odrodzenia kosmicznego 5 4 . Jedn.ym słovvem, miłość Boża obja\viająca się w zbawczym Wcieleniu, a ""r sposób specjalny w Krzyżu,
U\valnia czło\vieka oraz całe st\vorzenie od królestwa zła i grzechu, przy\vraca jedność i pro\vadzi do udziału v,r życiu i chvvale Bożej 55.
Teologowie nie zapominają jednak zwrócić uwagi na fakt, iż przy\Vrócenie utraconej jedności jest jeszcze ukryte. Jeszcze bowie1n Szatan
tyranizuje świat 5 6 , jeszcze grzech przybiera formę tryumfalną 57, jeszczf'
świat ro'Zdzierany jest przez grzech i poddany złu, a stąd stoi pod znakiem Krzyża 58 ; Chrystus zaś będzie przedłużał swoje cierpienia w tymże świecie i trwał \V agonii aż do jego końca 5 9 . Ale już tenże świat jest
odkupiony, chociaż na razie w sposób u.kryty 60, a jak się wyraża V. Warnach - pojednany „in actu primo", już w Kościele Chrystusowym dokonuje się jego pojednanie „in actu secundo'' 61) już Szatan został VvT swej
władzy ograniczony, a korzenie grzechu podcięto; już „przemija postać
1

4u

J. Huby: Les epitres de ln captivite du Christ selon l'Ec1·iture et La Tradi-

tion. Rorna 1959 s. 267-268 .
•51l

J. s c hm i t t: Jesus

ressuscitć

dans

ra predication apostolique. Paris 1949

s. 240.
lll J·. Camp a ny: La Resurreción del Senor. Essayo de sintesis teologica. Barcelona 1956 s. 88.
:>2 Han1man, jw. s. 177.
ss TamZe· s. 143.
S4 Yves M. J. Congar:
Au -nionde et pas du monde. Principales vaLeurs:
d'une spiritualitć des laics engagćs dans le monde. „La Vie Spirituelle". Suppl€n1ent R. 5: 1952 s. 7.
s5 Da n ie 1 o u: Approches du Christ s. 77.
se 13· en o i t: Le monde peut-il etre sauve s. 18.
m Durrwell, jw. s. 299, 301.
58 Sc hm a us:
Katholische Dogmatik T. 4/2 s. 317:...-318.
sg Ride a u, jw. s. 39.

•° Ku ha up t, jw. s. 129.

Kirche und Kosmos. W: Enkainia. Gesa1nmelte Arbeiten zu.m 800 jlihrigen
Weihegedltchtnis der- Abteikirche Maria Laach am 24 August 1956. Hrsg. v. H.
Emonds. Dfrsseldorf 1956 s. 195.
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tpan Ś\viata (1 Kor 7, 31). Ustawicznie dokonują się w świecie pojedna~i;- i restauracja, rozpoczęte przez Chrystusa historycznego, a kontynuo\vane przez Chrystusa IV1istycznego.
Jednakowoż wpływ Tajemnicy Paschalnej Chrystusa nie polega wyłącznie na usunięciu nieporządku i przyvvróceniu povvszechnej .harmonii,
lecz rÓ\Vnież i przede wszystkim na czymś poz,yty\;y'nym, a mianowicie
zebraniu, \Vzględnie zjednoczeniu świata materialnego \V Chrystusie i jego przetworzeniu.

Zespolenie

świata

materialnego \.\ Chr;ystusie
1

Zbawczy wpływ paschalnego Misterium Chrystusa na świat materialny uwydatnia się w sposób specjalny - zdaniem wielu katolickich teologów współczesnych w idei rekapitulacji, czyli zespolenia tegoż
Ś\.Viata z Chrystusem 6 2 • Już wprawdzie we Wcieleniu, za pośrednictv..rem
ciała Chrystusowego, nastąpiło zawiązanie trwałych relacji między świa
tem materialnym a Chrystusem. Jednakowoż dopiero wydarzenia paschalne stworzyły właściwą płaszczyznę rozwijania się i realizowania
tych stosunków. Dzięki bowiem Ofierze Krzyża, Zmartwychwstaniu
i Wniebowstąpieniu, prymat Chrystusa nad kosmosem, będący w jego
posiadaniu już od W cielenia, zyskuje nową podstawę 63 i nabiera sz;czególnego znaczenia. Kosmiczne stano\visko Chrystusa osiąga odtąd s\vą
pełnię. Chrystus Zmartwychwstały staje się aibsolutnym Władcą kosmosu, czyli jego wła.dza rozciąga się nie tylko na teren dusz, lecz także na
cały świat materialny"· Bo wszystko zostało poddane pod stopy Chrystusa {Ef 1, 22). Stąd Chrystus, ku któremu świat od początku był skierowany (Kol 1, 15-17), stał się faktycznie centrum kosmosu i jego spójnią dopiero po Ofierze Krzyża, przez którą ocalił i zebrał rozproszony
świat"· Już dzięki Wcieleniu Bóstwo zamieszkało w ciele ludzkim Chrystusa, ale dopiero odkupienie i Zmartwychwstanie sprawiło, że nowe
życie duchowe rozlało się na wszystkich zbawionych, a pośrednio na
cały wszechświat 66 . Trzeba zatem powiedzieć, że w misterium paschał-

s2 J. Bo n sir v en: L'Evangiie du Paul. Parls 1948 s. 91.
~a Por. Durr\vell, jw. s. 142-143; B. Brinkmann: Die kosmische Stellung des Gottmenschen in paulinischer Sicht. „Wissenschaft und Weisheit" R. 13;
1950 s. 15.
64 CL J. Ge ff r €: La ?'€surrection ou la victoire de l'esprit. „La Vie Spirituelle" R. 108: 1963 s. 393.

D urrwell, jw. s. 144.
P, Be n o i t: Corps, tete et plerome dans les f!pitres de la captivite. „Revue
Biblique" R. 63: 1956 s. 147.
65

66
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nym świat materialny znajduje w Chrystusie swą Głowę, swe centrum
oraz pełnię nasycającą świat pierwiastkiem Bożym.
Teologowie chętnie podkreślają fakt, że dzięki wydarzeniom paschalnym Chrystus stał się Głową wszystkich stworzeń, także materialnych
nierozumnych. Uzasadnienie tego faktu znajdują u św. Pawła, który
w liście do Efezjan pisze: „(Bóg) powziął dla dokonania pełni czasów,
aby v.rszystko na no\vo zjednoczyć: \\r Chrystusie jako Głowie, to, co
-i;-..,T niebiosach, i to, co na ziemi" '(l) 10). Tekst ten prawie po\vszechnie
interpretowany jest przez \vspółczesnych teologó\v katolickich \V sensie
sotericilogiczno 6 7-kosmicznyin, tzn. zjednoczenie v,r Chrystusie jako Gło
\Vie odnoszone jest nie tylko do ludzi i aniołóv.r, lecz również do świata
materialnego. Zjednoczenie w Chrystusie, albo krótko
rekapitulacja,
Dgarnlałaby, zdaniem teologó\v, całość stworzeń 6!:l, a \v1ęe równ1ez
\Vszcchświat materialny. Bóg cł1ciał bovvien1 1 aby V/ Chrystusie V\lSZystkie
stworzenia, łącznie z nierozumnymi, z11alazły swą porządkującą, prowadzącą do jedności głowę "· W ten sposób dzięki wydarzeniom paschalnym „cały świat otrzymuje w Chrystusie jako chwalebnym KyriosicsWOJ<! Głowę" 10. Chrystus będąc Głową Kościoła, jest równocześnie Gło
'vą vvszystkich stvvorzeń 71. 1\ifożna też przeprowadzjć rozumowanie \:V odwrotnym kierunku, jak to czyni M. Schmaus: ponieważ Chrystus jest
Głową wszystkich stworzeń, dlatego Jego zbawcze dzieło ogarnia nie
tylko poszczególnego człowieka, czy całą ludzkość, ale również naturę
poz,1ludzką 72 .

Wielu teologów zamiast nazywać Chrystusa Głową wszystkich stwowoli używać wyrażenia ogólnego, nazywając Chrystusa centrum
\VS~echświata 73, środkiem zbieżności wszystkich stworzeń, Omegą świa
ta 74. Pawłowe wyrażenie (Ef 1, 10) iłumaczą jako zebranie wszystkiego
w Chrystusie. Najczęściej mówią teologowie o zjednoczeniu, względnie
przywróceniu powszechnej jedności (reunir). Chodzi tu nie tylko o przy\Vrócenie utraconej przez grzech harmonii, ile raczej o vvprowadzenie
jedności w ogóle. Chrystus jest Principium tej nowej jedności 7'. Nie tylko wszystko zostało przez Niego stworzone, ale równeiż Jego dzieło odrzeń,

67

68.
69

S.

Por. Biedern1ann, jw. s. 83, 99.
Por. P. Da c qui n o: Cristo Capo deli universo. SCat F„ 86: 1958 s. 186-197.
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Por. A. Ja n ko wski: Listy więzienne s. 373.
Sc hi 11 er: Ueber die Iferrschaft Christi, Gul 30 /1957/ 246-256; tłum. fr8nc.
72 ·s c hm a us:
Katholische Dogmatik T. 2/2 s. 435.
7J Huby: La seigneurie du Christ, Lev 37 /1962/ 64--80.
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Char d i·n: Le Phenom€ne humaine. Paris 1955
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kupienia ma oddźwięk \V całym st\vorzeniu. Jednając czło\vieka z Booiem odna\via ono we \Vszechśv,riecie porządek zaplanoVirany przez Boga
b
'
'
oraz \vprovvadza harmonię między niebem i ziemią 76 . \Vszystkie rzeczy
zostają zebrane i przegrupo\vane \V Chrystusie 77• Inni teologo\vie rozumieją rekapitulację w sensie pewnego rodzaju syntezy. Chrystus zawieraiby doskonałości wszystkich stworzeń, byłby mikrokosmosem, który
.zan1yka \V sobie sumę, zbiór, względnie streszczenie doskonałości \Vszystkich st\vorzeń 7B, byłby ukorono\vaniem \Vszystkich rzeczy 79. Zdaniem
tych teologó\v fakt, iż Chrystus gromadzi \V ssobie \Vszystkie byty, należy
rozumieć analogicznie do v;ryrażenia za\Vartego \V Rz 13, 9, gdzie Apostoł
poucza o prz:ykazaniu miłości jako zav..rierającym \Vszystkie inne przykazania. Jak n1iłość rekapituluje \\T pełni vvszystkie przykazania ~ utrzyn1uje Dufort - tak podobriie Chrystus zawjera \V sobie \\<-szystkie rzeczy,
jedTioczy je i harmonizuje so. On \vedług myśli Ś\v. Pa\vła jest szczytem,
streszczeniem oraz wieczystym \Vzorem \Vszelkiej ekonomii zbawienia s1.
Najlepszym określeniem na oddanie tej treści jest - zdaniem Duforta - słowo: „summatim comprehEndere", tzn. ująć, uchwycić wszystko
razem, zsum0Vi1ać sz. Chrystus jako Gło\va zbiera zatem vvszystko razem,
naznaczając to wszystko pieczęcią zbawienia.
Z tym ostatnim ujęciem wiąże się bliżej idea Pełni zawarta w listach
Pa\vło\vych. Do niej sięgają niel..:tórzy teologowie dla vvyjaśnienia kosmicznych skutkóv..r dzieła odkupienia. Głói.vnie chodzi tu o dvva tekst~l
z listu do Kolosan: „Zechciał bowiem (Bóg), by w Nim zamieszkała cała
Pełnia" (1, 19), oraz: 11 W Nim bo\viem mieszka cała Pełnia: Bóstvvo, na
sposób ciała" (2, 9). Zwolennicy interpretacji kosmicznej sądzą, że sło
wo ,,Pełnian zaczerpnięte przez ŚV1l. Pawła z wulgarnego
stoicyzmu
i oczyszczone przez niego z kolorytu panteistycznego, oznacza pełnię bytu, tzn. całość świata duchowego i materialnego 83 . Tekst zatem Kol 1, 19
oznacza, że wszystko zostało zebrane w Chrystusie. Z jednej strony jest
On Bogiem, a z drugiej strony przez swe 2bawcze dzieło przyjął do siebie nie tylko odrodzoną ludzkość jako swe ciało, lecz również cały nowy
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Huby, s. 167.
P_ Be n o i t: L'horizon paulinien de l'€pitre aux Ephf!siens. „Revue Biblique"
R. 63: 1956 s. 66.
71 U. Lat ta n z i: Il primato uni.versaie di Cristo, secondo le S. Scritture. Roma 1937 s. 67.
79 Jour net, jw. T, 2 s. 142/1.
so J. M. Du fort: La recapitulation paulinienne dans l'exf!gi!.se des Peres.
„S-ciences Ecclesiastique" R. 12: 1960 s. 38.
n Tamże s. 38.
s2 Tamże s. 35-38.
3
& Nad
znaczenien1 słovva „pełnia" /plerom.a/ wciąż jeszcze trwają dyskusje.
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świat, stanowiący ramę tegoż ciała 84 ,

Tekst Kol 2, 9 precyzuje znaczenie
bowiem rozróżnia w „pełni)', jaka mieszka
\V Chrystusie, pierwiastek Boży i cielesny< W oparciu o rozpowszechnioną dziś interpretację, odnoszącą określenie „na sposób ciała" do Wcielenia, przedstawiciele tej opinii U\Vażają za rzecz słuszną nie ograniczać
określenia „na sposób ciała" tylko do indywidualnego ciała Chrystusowego, czy w ogóle ludzi, lecz rozciągnąć je na cały kosmos "· Tego domaga się kontekst. Sw. Paweł przeciwstawia się bowiem błędom Kolosan odnośnie Potęg duchowych rządzących kosmosem i dlatego odpowiedź jego musi być utrzymana na płaszczyźnie kosmicznej. W ten sposób przez Wcielenie Bóstv.ro mieszka w indyv\lidualnym ciele Chry·stusa,
lecz dzięki odkupieniu przez Smierć i Zmartwychwstanie, z Jego chwalebnego ciała rozchodzi się no\ve życie na wszystkich zbawionych, a po··
Srednio na cały kosmos se.
Chrystus jako G-ło\va, Centrum oraz Pełnia Ś\viata ogarnia cały
\vszechświat svvym najpełniejszym działaniem {Ef 4, 23) 87 , zespala go
z sobą i jednoczy. Z woli Bożej w chwili pojednawczej Smierci Chrystusa zamie.::;zkało w Nim jako no\vym Rycie nowe stv:.rorzenie, dzięki
czemu zafstniała doskonała harmonia między Bogiem a świate1n aa. Stąd
VF porządku stworzenia i odkupienia Chrystus jest Centrum i żyv,1ą \vię
zią vvszechświata oraz Principium jedności i harmonii. Jak przez stworzenie Chrystus jest Principium istnienia \Vszystkich rzeczy, tak przez
odkupienie jest On Principium pojednania i zjednoczenia dla vvszystkich
stworzeń"· Jest to dlatego możliwe, że Chrystus będąc ze świata, przeVJyższa go, oraz dlatego, że cały v..rszechświat jako st\vorzony i utrzymywany w bycie przez Niego, dąży ku Niemu jako swemu celowi 90, J. Bonsirven sądzi, że Chrystus jest Principium spójni i harmonii wszystkich
rzeczy, ponie\vaż dążą one do Niego, w Nim się realizują i On nadaje
]m sens; w Nim Bóg łączy i rekapituluje wszystkie rzeczy 9 1 _ Przez swoją Smierć i Zmartwychwstanie -- utrzymuje F. X. Durrwell Chrystus będący w środku wszechświata, wyniesiony ponad wszystkie stworzenia dotychczas rozproszone, połączył je w sobie. Odtąd wszelkie stworzenie jest „namagnesowane ku Niemu i w Nim się łączy" (Ef 4, 10;

słov,„a

,.pełnia".

Wyraźnie

2 ł A. Fr a n k-D u q u c s n e: Ce
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s. 1039.
a• s c h 1 ie r, jw. s. 65.
88 Be n o i t: Corps, tete et plerome s. 146.
39 R. P. Med e bi e 11 e: Epitre aux Ephesiens. W: La Sainte Bible, Pirot ~ Cla~
mer. T. 12. Paris 1951~ s. 32.
9 F. Am i ot: Les id€es maitresses de S. Paui. Paris 1959 s. 199.
91 Bo n sir v en, jw. s. 88.
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Hbr 2, 9)." Ku .Niemu skierowane jest całe życie świata 93 • Zmartwychvvstałe i uduchowione ciało Chrystusa może być uważane jako miejsce,
\V którym koncentruje się uświęcająca moc Bóstvla, skąd jakby z ogniska promieniuje ona na cały Ś\viat 94 . O:becność Chrystusa sprawia, Ze
rzeczy odnajdują swój sens duchowy, swą boską orientację, swą pasche
czyli przejście do Boga 95.
lvlo1nent doskonalenia st\vorzeń \V \V}'niku zespolenia ich z Chrystusem jest róv1nież często akcento\vany przez teologóvv 9 6, Odkupier1ie bo-..,vien1 jest czymś więcej niż przywróceniem stanu pier\votnego. Stan ter:
nie był przecież jeszcze pełnym urzeczyvlistnieniem planu Bożego. Przed
zaistnieniem grzechu Ś\viat nie doszedł jeszcze do pełnej piękności i harmo;;ii. Teraz c'.opiero po odkupieniu osiąga vvykoficzenie 97 , doznaje uśvvię
cE:n:a u_;< Stąd rekapitulacja to nic innego jak \vyrato\vanie, odnowienie
i wyko11czenie wszystkich rzeczy"· Według Ch. Journeta Chrystus przyszedł nie tylko aby naprawić zburzony przez grzech porządek, lecz aby
„być ukoronowaniem, ce11trum, fundamentem lepszego porządku całego
wszechśvviata". Po zaistnieniu grzechu, st\vorzenie, tak jak jest vv całoś-ci, :r:·ie może pozostać czym było, lecz musi sie stać albo gorsze, albo
lepsze ioc. VV sposób szczególny moment doskonalenia stv•/orzeń uwydatnia B. Brin.kmann. Twierdzi oni że Viredług Bożego planu naturalny porządek stworzenia tvvorzy jedność z nadprzyrodzonym porządkiem zba\Vie:r:ia 1 0 1. Od \ViekÓ\\r Bóg przeV1ridział Vlcielenie. niezależnie od grzechu, jako v..1ykończenie dzieła stvvorzenia, przez włączenie go w porządek
nadprzyrodzon:y 103 _ Stąd między Chrystusem a stworzeniami istnieje organiczny związek (Ef 1, 3-14; Kol 1, 16-20), dziĘ1ki któremu stworzenia
powinny znaleźć v..r C,hrystusie sv.rój sens, s\voją jedność i spójnię, S\Yą

Durrv.rell, jvv. s. 144..
R. Gu ar di n i: Der Herr. Betr~chtungen -Uber die Person und das Lebrn
Jesu Christi. VV-Urzburg 1940 3 s. 519.
s4 Cer faux, j\v. s< 320.
g5 Yves M. J. Co n gar: Le mystere du teniple au l'Economie de ta Presence
Dieu fr sa creat1.lre de la Genese d l'Apocolypse. Paris 1963 2 s. 287.
~s J. M. Du fort: Lo. r€capitulation paulinienne dans l'exegese des Pi!res. ScE
R. 12 1960 s. 21-38.
~ 7 J. H. Wright: The consummation of the Univers in Christ. „Gregorianucn"
R. 39; 1958 s. 285-294.
sa Co n gar; Le mystere du temple s. 290.
~ 9 E. W a 1 ter: Christus und der Kosmos. Von der Zusanimenfassung des A Us
in Ch.ristus. Eine grossartige AuslegunQ voni Eph 1, 10. Stuttgart 1948 s. 69-70<
,oo Jour net, jvv. s. 2, 143.
101 Br i n l{ ma n n:
Die l{osmische Stellung des Gottmenschen in paulinische1
Sicht, WVv~ 13 /1950/ s. 19·-20, 34!.
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s. 23-24.

pełnię

Po zaistnieniu grzechu potrzebne było odkupiei wykończenie wszystkiego \r\T Chrystusie 1 04.
Złączenie według Brinkmanna polega na przyporządkowaniu
między
Chrystusem a \:\/szystkimi bytami, i to nie \V sensie moralnq-pr.a\vnym,
jako panowanie Chrystusa nad wszystkim, lecz bytov..ro-organicznym.
Chrystus jest najdostojnieszym członkiem całego stworzenia i najdoskonalszą istotą, V>' sposób bytowo-organiczny Z\viązaną z resztą stvlorzeń.
,:Stoi On vv punkcie cEntralnym całego porządku stworzenia i z:bavvienia,
który dopiero przez Niego i \V Nim pov.rinien znaleźć swą jedność i vvykończcnie" 105 . Już vve Wcieleni:u nastąpiło Vv·yvvyższenie natury lu·dzkir:'j
Chr:vstusa i solidarnie złączonych z nią stworzeń materialnych. Lecz jak stwierdza J. Pinsk ~ przyjęta we Wcieleniu ludzka natura Chrystusa, dopiero w Zmartwychwstaniu doznała pełnego
1vyV\ryższenia
i przemiany oraz zyskała DOV\t'Y stan. Stąd róvvnież dopiero Vv'Ó\\'czas
materia znalazła svve ostateczne 1vykończenie ioe. Nie przestając być sobą, została 1vprowadzona \V Boską pełnię b~ytu oraz dopuszczona do egzysto1vania na sposób bytu Bożego 107. W tym V\rłaśnie uja\vnia się :r:aj1vznioślejsza godność, jaką materia może osiągnąć 1os. Już nigdy nie zdobędzie ona wyższej doskonałości ponad tę, jaką osiągnęła w Zmartwychwstałym Ciele Chrystusa, kiedy ten zasiadł po prawicy Ojca i kiedy to
materia \VZi~ła U·dział \V cll~'ale i mocy Trójcy s~·. 109 Wy\\ryższcnie
bytu rr1aterialneigo, rozpoczqte Vv·e Wcieleniu, \V peł!"li uja'\vniło się
\V Zmartv.rychwstaniu Chrystusa 1 10. To, co dokonało się na indyv..ridualnym ciele Chrystusa, stanowi pierwociny wyzv„,1olenia oraz gloryfikacji,
jakiej kiedyś dozna całe stworzenie materialne 111.
Niektórzy teologowie akcentują w sposób szczególny w zjednoczeniu
dokonującym się w Chrystusie moment dynamiczny. Zdaniem J. F.
Bonncfoy Chrystus nie tylko łączy w sobie wszystkie stworzenia, lecz
także prowadzi je do Boga. Ta druga funkcja Chrystusa jest ważniejsza
i suponuje pierwszą. Bo aby mógł przyprowadzić stworzenia do Boga,
trzeba. aby je najpierw zebrał przy sobie. Dlatego należy ją uznać za
główną. Ponadto jedynie ona adekwatnie wyjaśnia plan Boży. Twierdzi.ć
i

nie, aby

rn 3

wykończeniem.

umożliwić złączenie

TamżE:

10 ·; Tamże

s. 17,19-20.
s. 25.

Tan1że s. 25--27, 33.
rn 5 Die sakramentale Welt. Freiburg in Br. 1938 s. 13.
w7 Tamże s. 14.
108 J. Pinsk: Aufgefahren in dem Himmei s. 17.
10s TBmże s. 18.
110 L. Sc he ff czy k: Die materieHe Welt irn Lichte der Eucharistie. W: Aktn-eHe Fro.gen zu.r Eu.charisUe. Miinchen 1960 s. 165.
in Co n gar: Le mystere du temple s. 289.
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}Jolviem, ze plan Boż)~ polega na połączeniu \Vszystkich rzeczy \V Chry;;tusię, jest zapoznanierr1 tego, .że Bóg pozostaje
ostatecznym celem
\vszechś"i-viata, a Chrystus tylko celem bliższym i pośrednim. Stvvierdzając natomiast, że plan_ Boży~ polega na przyprowadzeniu do Boga wszystkich rzeczy przez Chrystusa, dobrze uwydatnia to, iż Bóg jest przy-·
czyną celową ostateczną, a Chrystus pośrednią 1 12 , że Chrystus jest nie
t:yiko syntezą śvviata, ale sam go s:yntezuje 113.
Tu naleZy dać miejsce \V)r\vodom Teilharda de Chardin, który w sposób wy bitny położył akcent na moment dynamiczny. Dzięki Śmierci,
Z\vłaszcza

a

Zmartvvych\vstaniu 11 4 - t\vierdzi on '--- Chrystus dokonuje
dzieła ostatecznego zjednoczenia \Vszechś\viata z Bogiem. Następuje ostatnia faza \vszechś\viata, tzw, „pleromizacjan 11 5, polegająca na tym, że
Chrystus, który umarł i zmartv1ychws'tał, \V którym \Vszystko jednocz>.,.
się i \Vszystko się spełnia, od którego wszelka stvvorzona budo\vla otrzy~
rr1ała s\vą trvvalość (qui rep.let om·nia), promieniuje siłami Bożymi, obdarzaJącyrni świat \vyższym rodzajem życia i sprowadzającymi vvszech··
Ś\viat poprzez Jego czło\Alieczeńst\VO do Boga 11 6. VV..-stępując do nieba,
napełnił sobą wszechświat we wszystkich kierunkach 117, ożywiając go,
har1r1onizując i wykańczając 11a, a tym samym wykańczając rÓ\;vnież siebie u 0 . . ,Cl-irystus zmartwychwstały stał się rniejscem, w którym zbiega
się \Vszystko; ponieważ prżekrocz:ył granicę :historycznego Wcielenia" 12 0.
On zatem w svvoim b:ycie teandryczny1n zgromadza całe st\.vorzenie. Dla
vvyrażenia tej idei Teilhard stosuje dwje prawie synonimiczne nazwy:
Chrystus całkowity (le Christ total) i Chrystus powszechny (le Christ
universel). Chrystus całkowity to Chrystus, który dokonuje zjednoczenia nubÓstwionegoi• przez SV\roją działalność wszechświata, tak, aby „Bóg
był wszystkim we wszystkim" {l Kor 15, 28) 121, a Chrystus powsze11 :< Bo n nef o y:
j\v, s. 272-274; D. Du bar le: Optimisme devant ce monde.
Paris 1949. s. 81-82
11 1 B c n nef o y, j\V. s. 164-166, 169-171.
ii.; Por. c. Tres mon ta n t: Introduction a La pensee d-e Teilhard de Chardirr.
Po.ris 1956 s< 90.
us Por. G. Cr es p y: La pensee theoiogique de Teiihard de Chardin. Bruxelles-Paris 1961 s. 119.
11 " P. Teilhard de Chardin: Le mUieu Divin. Paris 1957 s. 149.
u1 Tamże, s. 156.
iu Tenże: SupeT-l-łu11ianite. W: Tres mon ta n t, j\v. s. 82.
lrn P. Teilhard de Chardin: Le Christique {\vyjątki). W: C. Journet:
L'expiication du monde selon Pierre Teilhard de Chardin. „Nova et Vetera" R. 31:
1956 s. 222; Cr es p y, jw. s. 82, 84, 221.
120 To zdanie T.eil:harda cytuje J. Guitton w swoim Dzienniku (Warszawa 19'65
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s. 89.
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Zob. Te il hard

de

Char di n: Le Christique, jw. s. 222; Cr es p y,

.l~.r.

chny to Chrystus jako centrum organiczne, synteza całego wszechśv.'ia
ta in, to Chrystus, w którym dokonują się dwa bliźniacze procesy: „zwijania" i „pleromizacji" 1 23 . Gdy te dwa procesy dobiegną do końca, nastąpi Paruzja. W ten sposób Chrystus całkowity, jak również Chrystus
po\vszechny osiągnięty zostanie dopiero u szczytu powszechnej ewolucji 124.
Z tych wszystkich wypowiedzi wynika, że rekapitulacja świata ma~"erialnego \V Chrystusie rozumiana jest przez teologóvv nie jako v.rydarzenie jednorazov.'e i zakończone, lecz jako coś, co zostało rozpoczęte 125 ,
ale co jeszcze tr\va i będzie kontynuowane aż po Paruzję. Jakkol\viek
Oo\viem zasada zba\vienia została już osiągnięta 1 26 , to jednak sama rekapitulacja będzie realizowana aż do końca czasÓ\V. S\\roją pełnię osią2nie dopiero \V Paruzji 127 . Inn~lmi słowy, dopiero \V Ostatnim Dniu do~~ończone zostanie dzieło odkupienia śv.riata materialnego i 2 8.

Inauguracja eschatologicznej odno\\·y

Ś\\'iata

materialnego

Tajcn1nica paschalna Kyriosa, oprócz przyv,;rócenia Ś\viatu materlalnemu utraconej harmonii oraz doskonalącego zespolenia go z Chrystusem, przynosi temuż światu także inaugurację eschatologicznej odnowy.
Cały bowiem świat materialny nie zostanie unicestwiony, lecz dozna
chwalebnej przemiany na końcu czasów, kiedy to zostaną utworzone
„nowe niebiosa i nowa zien1ia" (Iz 65, 17; 66, 22; 2 P 3, 13; Ap 21, 1) 12 9.
Będzie to jednak tylko dokończenie tego, co rozpoczęło się w Zmartv.rych\vstaniu i co dzięki tajemnicy paschalnej zostało już rozstrzygnię
te no. Kosmiczna rola Zmartwychwstania według teologów polega
przede wszystkim na zapoczątkowaniu przemiany świata i:l1. Wskazujci
oni na Smierć i Zmartwychwstanie Chrystusa jako początek nowej ery,
122

H.

Lub ac:

La

penst?e reiigieuse

de

Pere

Teilhard

de

Chardin.

Paris

1962 s. 83.

Crespy, jw. s. 89.
P. Te i 1 hard de Char di n: Comment je crois. W: M. N. W i 1 dier s:
'l'etihard de Chardin s. 108.
1
~·' Mus s ner, jw. s. 6ff.
12 " Frank-Duquesne, Cosmos s. 187.
12 7 P. Be n o i t: L'horizon paurinien s. 65; Cer faux, jw. s. 319.
128 E. Ride a u, jw. s. 34.
129 Por.
K. Ko zie ł: Nauka wspóh·zesnych teologów katoiickich o wplywi~
zbau:czego l'vlistPrium Chrystusa na śu1iat materialny, rozdz. V. Lublin 1967 (mps).
13 ° K.
Ra h ner: Auferstehung Cr is t i. Lexikon flir Theologie und Kirche.
1'. 1 s. 1040; Sc h n1 a us: Vom We sen des Christentums s. 177.
131 R. Gr ab er: VoUendung
der Welt in dęr Endzeit. Niirnberg 1946 s. 41:
Gu ar di n i, jw. s. 676.
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\vzględnie

nov.iych czasóvi w dziejach świata 132 , oraz rozpoczęcie odno\VY kosmosu IJil. Zmartwychwstanie zamknęło okres „pierwszego st'.vorzenia", aby rozpocząć okres ))no\vego stworzenia" 134: czasy ostateczne 135.
Zmartv.rych\vstanie - tV11ierdzi A. Hamman - inauguruje erę echatologiczną, \V której dokonuje się odno\va \Vszystkich rzeczy: nieba i ziemi.
zapo\viada no"7 e niebiosa i no\vą ziemię 1 36 • Zdaniem G. Thilsa _A.._postoł
Pav1:eł miał szczególne upodobanie v..r podkreślaniu po\vszechnego charakteru nadprzyrodzonej odnO\VJ' dokonanej przez \~'cielenie i Zmart\vychwstanie 13 7. Ró\vnież Richard stoi na stanoV11 isku, że \Vedług nauk~
Pawłowej (Rz 8, 19-22; 1 Kor 15, 21-28), Zmartwychwstanie Chrystusa zapo\viada i "l,r..rróży no\vy świat 1 38 . Dzięki Zmartwych\\1 staniu t\vierdzi M. Schmaus - zostały zanurzone \V Ś\viecie siły, które dopro\vadzą Ś\\1iat do no,vych niebios i nowej ziemi. Dokona się to jednako\\-oŻ nie na sposób naturalnego \Vzrostu: lecz przez nadprzyrodzonE
.. \vto_rgnięcie'' Boga 139.
Ideę „pono·vvnego stworzenia" (recreation), tak silnie \viążącą się ze
Zmartwychwstaniem Chrystusa, mającą jednak głównie charakter antropo-sotcriologiczny, 1.:vielu teologów odnosi ró\vnież do kosmosu. J. Schmitt)
powcłując się na naukę Ojców, dopatrujących się w Zmartwychwstaniu
--- Chrystusa „Ósmego dnia st\\1orzenia", nazy\va Zrnartvvychvvstanie
„nov.;ym st\vorzeniem" 14 ". Dzię·ki vvydarzeniom paschalnym człovviek,
a razem z nin1 cały ŚV\liat, został podniesiony do stanu niebieskiego 1-t:.
Zdaniem P. Benoit - Bóg stv.rorzywszy przez Chrystusa v.:szystkie rzeczy-, przetvvorzył je na no\vo wzbudzając Go z mart\vych 142. W ten sposób Odkupienie jest jakby stwarzaniem, albo dokładniej - ponownym
stwarzaniem 143. Podobnie wyjaśnia J. Danielou, utrzymując, że nie ty1ko stworzenie śvviata oraz jego eschatologiczna przemiana '\V nowe niebo i w nową ziemię jest działaniem stwórczym, ale także Zmartwych13

~

J. Thom as: La Resurrection. Paris 1959 s. 48; Ha mm a :n, s. 151.
Th. G. Chi ff ot: De l'eschatoiugie consideree comme un des Beaux-.4rrs<
„La \''ie Intellectuelle" R. 16; 1948 s. 51.
lH Tren k 1 er, SchOpfung s. 1030;
Co n gar: JaLons pou.r une thf?oLogie du
iaicat s. 123.
10
~ Cerfaux, j\V. s. 323; Durr\vell, jw. s. 301.
1:rn Ha n1 ma n, j\v. s. 158.
1 37 Th i 1 s, jw. T. 2 s. 68.
138 L. Rich ar d: Le mystf!re de la rćdemption. Tournai 1959 s. 260.
13 9 Sc hm a us: Katholische DogmatiJ<; T. 212 s. 393.
1411 Jesus rE:ssuscit.? dans la prćdicafion apostolique. Paris 1949 s. 240.
141 \V alter E.: Das Kom men des IIerrn, FriEburg in Br. 1948 s. 40.
142 P.
Be n o i t: Paulinisme et Joh.onnisme. ,,Ne\v Testament Studies" R. tt:
1963 S, 199,
143 Be n o i t: Le monde peut-iI etre sauve? s. 14; por. tenże: Corps, tete et plerome s. 145-146.
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,,\·stanie. Znaj_dując się w centrum historii, jest ono także „działaniem
siwórczym", za pośrednictwem którego Słowo Boże dokonuje odnowy
\:;rsz;--stkich rzeczy 144. Według wyrażenia Schne~idera , ,z krzyżo.\vą Śmier-·
cią Chrystusa został ukrzyżowany stary kosmos, ze Zmartwychwstaniem
zaś Chrystusa zostało objawione no\ve stworzenie" 14 5 • Schneider kosmicz~1ie interpretuje Pawłovve wyrażenie: „Jeżeli \vięc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co da\vne, minęło, a oto \Vszystko
stało się nowym" (2 Kor 5, 17). Jego zdaniem myśl Apostoła zawiera
v.,c tyn1 miejscu rys eschatologicz11y i kosmiczn~y. Paweł rozumie „no\ve
stV\rorzenie" eschatologicznie, co wynika ze słów: „To, co dawne, minęło ... " Na\viązuje on tu do nauki Izajasza o esclhatologicznej odnowie
kosmosu {43, 18-19; 65, 17; 66, 22) 14 ' oraz kreśli podobną ideę jak
\V Rz 8, 19-22. Najpierw człowiek jest nowym stworzeniem, ale ocze.kuje się tego stanu dla wszystkich rzeczy. Należy zauważyć - stwierdza
Schneider - że św. Paweł nie nazywa wyraźnie odnovvieniem tego, co
się dokona na 1końcu świata, nie mÓ\vi nigdzie o nowych niebiosach i no'Jlej ziemi. Kładzie natomiast akcent na obecność nowego stworzenia już
teraz; jak człowiek był przyczyną nieszczęścia dla siebie i dla całego
świata materialnego przez swój grzech, tak w człowieku został dokonany
paczą tek „now·ego stworzenia n. Jego wy;kończenie nastąpi dopiero wtedy,
gdy również śvliat materialny osiągnie swoją odnowę. Końcowe przc·kształcenio to tylko konsekwencja urzeczy\vistnionego już \.vtargnięcia
\V Ś\viat materialn~y nnowego stworzenia" 147. Boismard omawiając prolog
czwartej Ewangelii twierdzi, że także św. Jan Ewangelista przedstawia
dzieło Mesjasza jako no\ve stworzenie, o!bejmujące również świat inaterialny. Nowe stworzenie rozpoczęte dzięki zbawczemu dziełu Chrystusa, a zwłaszcza Jego Zmartwychwstaniu, będzie w pełni zrealizowane
dopiero w przyszłości m. - Tak więc w Zmartwychwstaniu Chrystusa
zapoczątkovvana została odnowa eschatologiczna, w którą zaangażowany
został cały świat materialny 149.
Teologowie próbują przedstawić dokładniej funkcje Chrystusa w rozpoczętej odnowie świata: Widzą w Chrystusie tego, który jest pierwszym
ze zmartwychwstałych (Kol 1, 18; 1 Kor 15, 20) tak spośród ludzi, jak
Ef.sai sur le mystere de l'histoire. Paris 1953 s. 34----35.
G. Schneider: NeuschOpfung oder Wiederkehr? Zum Geschichtsbild der
Bibel. Dtisseldo['f 1961 s. 92.
146 Zob. G. Schneider; Die Idee der NeuschOpfung be.im A.poste/, Pauius und
ihr religionsgeschichtlicher Hintergrund. 11 Trierer Theologische Zeitschrift" R. 68:
19S9 s. 265, 268-269,
147 Tamże s. 267-268.
Ha M. E. Bo is m 2. r d: Le PJ:'Ologue de S. Jean, Paris 1953 s. 138~142; por.
Sc h n• a us, Katholische Dogmatik. T. 4/2 s. .107, 31 8.
149 Thom as, jw. s. 49.
144
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róv.,,-nież spośród

bytóvl materialnych niL'rozumnych 150 , jest On \vybiegającym naprzód „gońcem", \Vyprzedzającym \Vszystkie st1Ą.rorzenia 1s1.
Chodzi miano\vicie głównie o to, że Chrystus \V s\vym zmartwych\vstaniu
i uwielbionym ciele stano\vi zanurzoną 1Ą.1 świecie materialnym rzcczy,vistość istotnie eschatologiczną, zarodek no1Ą.rego wszechśvv'iata, zarodel-:
po\vszechnego przekształcenia, przemiany nieba i ziemi 15 2 ; tvvorzy jądro,
względnie „pierwszą komórkę" nowego kosmosu 153 • Stąd ,iuż od Zmartwychwstania Chrystusa począł „kiełkować" nowy świat 154. Już od
Zmart\vych\\'stania Chrystusa rozpoczęta została odno\va nieba i ziemi)
po:r..ie\vaż już w tym v.rzględzie istnieje „centralne jądro'', ),komórka macierzysta", albo posługując się innym obrazem: „słoń-ce i księżyc no.wego
,jwiata", a n1ianowicie chwalebne ciało Chrystusa i Jego ?\.1atki 1·75 . Ze
względu
na te dwa ciała, na ich obraz i pod ich wpływem, cały świat
materialny dozna przemiany oraz zjednoczenia ze światem duchov.Tym 15r,.
W swym zmartwychwstałym ciele Chrystus jest równocześnie przvczyną wzorczą dla odnowionego świata materialnego. Wszystko bowiem,
co dokonało się na Jego ciele, jest pierwowzorem oraz przykładem tego,
co ma się dokonać w całym stworzeniu. Jego ciało jest modelem mającego
w przyszłości egzystować świata 157 . Osiągnął On pierwowzór tej formy,
do jakiej zdąża całe stworzenie 158 • Jego Zmartwychwstanie jest obietnicą, zapewniającą wszystkim stworzeniom materialnym podobną przemianę. Posiada ono niewyczerpany dynamizm przekształcenia tak ludzi,
jak i \vszystkich rzeczy na v.rzór s\vego stanu 159, Dlatego cały kosmos,
zdążając do swego celu, zmierza właśnie do owego stanu, jaki dokonał
się w Chrystusie, do stanu przemienienia, w którym osiągnie nieprzemijający sposób istnienia 1 6 0 oraz wyniesienie do stanu niebieskiego 161.
W ten sposób Pascha Chrystusa, czyli przejście od Krzyża do Zmartwychwstania, jest - według A. Frank-Duquesne'a - prototypem apoteozy
Schmaus, Vom Wesen des Christentums s. 175.
Fr a n k-D u q u es n e, Cosmos s. 79.
is2 Hamman, jw. s. 202.
i5;, G e ff r e, jw. s. 393.
15 4 L. Cer faux; Une lecture de l'Epitre aux Romains. Paris 1947 s. 81; por
J. Mo ur o u x: Le mystere du temps. Paris 1962 s. 149.
155 A. P. Pic: „Donec veniat". „La Vie Spirituelle''. R. 75: 1946 s. 659.
isa Tamże s. 659 nn.
1w Sc hm a us, Katholische Dogmatik T. 2/2 s. 399; por. J. Pi n s k: Die sakrament.ale Welt. Freiburg in Br. 1938 s. 18'.
15a M. · Sc hm a us: Il
problema escatologico dei cristianesimo. W: Problemi
e orientamenti di teologia dommatica. Milana 1957 T. 2. s. 92&-959.
159 Tamże s. 928, 929.
Hl"( Sc hm a us,
Vom Wesen des ChTistentums s. 175.
161
J. Schmitt: Jesus ressuscite dans la predication apostoUque. Paris 194~
s. 240.
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st\vorzenia, zapoczątko\.vanej już \.Ve WciEleniu 1e 2 . W swej ludzkiej naturze Chrystus rozpoczął palingenezę, czyli powszechną odnowę rzeczy.
W Nim jako „pierworodnym z umarłych" cały kosmos znajduje „począ
tek oraz inicjatora S\Vej anafory" 163 . S\viat materialny będąc solidarnie
Z\Viązany z ciałem Chrystusa dowodzi fviontheuil - musi zostać ogarnięty chwalebną przemianą, jaka dokonała się na ciele Chrystusa, który
doszedłszy pier\vszy do chwalebnego celu, skierowuje tam Vl-'Sz~ystkich
i wszystko, aby \V okresie Paruzji \.Vszystkim zba\Vionym i światu ma·terialnemu nadać chwalebne cechy, według swego podobieństwa. Stąd
cały wszechś\viat skiero\vany jest l"Cu Chrystuso\vi. On go prowadzi oraz
pociąga ku sobie, aby mu nadać ostateczną stałość (stabilite definitive).
w której On sam już się znajduje 164. Nie jest to jakieś cykliczne odradzanie się świata, jak to głosiły różne mitologie czy też filozofie narodów
starożytnych, lecz definitywne zba\.vienie, poniF\vaż zmart\vych\vstanie
jest czymś definit~ywnym 165. Przemiany w świecie znajdują \vięc svvój
koniec nie w formie nicości, lecz pełni życia. Chrystus niejako zasadził
siebie w świat, aby go móc przyciągnąć do Boga 166 . Jego Zmartwychwstanie \Vskazuje, że nie odrzuca On Ś\viata, \V którym żył, vv którym
zwyciężył zło, lecz pozostaje z nim związany, aby go prowadzić tam,
gdzie On sam przebywa 167 . Nie przetwarza go jeszcze od v.rewnątrz, ale
povloli organizuje, wprowadza w swe ślady, aby uczynić go now~ymi niebiosami i nową ziemią 168 .
Niektórzy teologowie akcentują antyczność i przedmiotovvość rozpoczętej odnowy. K. Rahner podkreśla ontologiczny, a nie tylko logiczny
związek zjawiska przemiany świata ze Zmartwychvlstaniem oraz twierdzi, że Zmartwychwstanie jest nie tylko przyczyną wzorczą, ale również
w zakresie przedmiotowym jest początkiem przemiany świata'"· Dlatego
jego zdaniem Chrystus może być nazwany ))zastawem" i początkiem \Vykończenia Ś\viata, reprezentantem nowego kosmosu 170. Również Schmaus
utrzymuje, że przyszłość świata, i to ta ostateczna, jest już obecna
w zmartwychwstałym Chrystusie. Podkreśla on przy tym, że jest to
obecność nie tylko dynamiczna, ale i ontologiczna, Przemieniony Chry-
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l'unh·ers et le Christ Ressuscite) s. 165.
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stus jest bov..reirn ustawicznie nbecną przyszłością i właściwie \V Nirr
historia, podążająca do tej przyszłości, osiąga swój cel lH
.J. K Wright zastanawiając się nad rodzajem przetwarzającej działal
ności Chrystusa, uważa za słuszne przypuszczenie, że Chrystus jako
przyczyna zmartwychwstania ludzi jest również przyczyną przekształce-
nia świata materialnego, tzn. dokonuje tego tą samą mocą, którą „może
wszystko sobie podporządkować" {Flp 3, 21) 172. Siła przetwarzająca nie
należy jednak do jego ludzkiej natury, która jest tylko przyczyną sprawczą instrumentalną odnowy świata, ale jest własną doskonałością natury
Bożej. Dusza ludzka Chrystusa jako przyczyna sprawcza instrumentalna
odnowy świata, zamierza przekształcić przez akt woli dobra Boże dla
ś'viata stworzeń nierozumnych stosownie do planu Bożego i 1:1• W obecnym
porządku ekonomii Bożej świat materialny osiąga swą ostateczną doskonałość i wykończenie tylko przez Chrystusa, który wysłużywszy sobie
c;h·\:vaJę w swym człnwieczońst\vie, jest ró-wnież pr.zyczyną celową podporządkowaną wszelkich stworzeń, ponieważ ze względu na to człowie
czeństvvo Bóg chce wykończenia v.rszystkich rzecz~y 174.
Tak więc chvvalebne człowieczeństwo Chrystusa stano\vi pierwo\vzór
odnowy świata materialnego, jest obietnicą podobnej przemiany nie tylko dla ludzi, ale również -- dla świata stworzeń nierozumnych, „jest
obietnicą jak się wyraża E. Walter - dla każdego kamienia, dla każ
dego kw'iatka, dla każdej molekuły i atomu"""· Trzeba tu podkreślić siowo „jest obietnicą", poniev.raż na razie tylko w ciele Chrystusa dokonała
się w pełni odnowa, która w czasie Paruzji w sposób analogiczny ogarnie całe stworzenie materialne 176.
Z przedstawionych wypowiedzi wynika, że według katolickich teologów współczesnych tajemnica paschalna Chrystusa ma zakres kosmiczny. Chrystus Paschalny to nie tylko Odkupiciel ludzkości, ale to
również w jakimś sensie Odkupiciel świata materialnego. Z jednej strony jawi się On jako Ten, który dokonał dzieła naprawy i pojednania
świata materialnego, a z drugiej strony jako Ten, który tenże świat
zjednoczył w sobie i przygotował do eschatologicznej przemiamy, jakiej
wzór i początek ujawnił w swoim ciele.

171 M. Sc hm a us: Di.e Eucharistie als Bilrgin der .Auferstehung. W: Pro mu.ndi
vita. Fs, zum eucharistischen Weitkongres. Miinchen 1960 s. 258.
in \V rtg h t, jw. s. 291; Wa 1 ter, jw. s. 42.
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Der Einfluss des erlosenden Myste.riums von Tod und
Auferstehung Christi auf die materielle Welt

ZUSAMMENF ASS UNG

Das Werk der Welterlósung umfasst das ganze Mysterium Paschale.
Die traditiontheologie betonte zu stark nur den erlósenden Charakter
des Leidens und Todes Christi, und unterschatzte die Auferstehung,
Himmeifahrt und Pfingsten. Die uns gegenwiirtigen Theologen bemerken das mit dem heiligen Paulus und Johannes dem Evangelisten flir
unzertrennte Ganzheit des einen Erlosunsakt. Der Tod Christi hat eine
kosmische Bedeutung, denn wie man behauptet, dass alle Wescn von
i.hm ,gc:schaffen \Vurden, so floss auf sie alle seine ErlOsung herunter.
Das entsteht aus der Solidaritiit zwischen Christus, Kosmos und Menschheit Das Mysterium Paschale Christi ist ein Muster nicht nur fiir unsere
Osterfeier, sondern auch fiir das Osterfest der matericllen Welt. Einfluss von Mysterium Paschale Christi besitzt nicht nur ein_en negativen
Charakter: Entfernung der Unordnung und Wiederherstellung der allge-meinen Harmonie, sondern auch ist var allern. etwas Positives: Vereinigung der materiellen Welt in Chrsto und ihre U mwandlung. Diese feste
T\t;l ahrheit Iassen viele gegenwartigen Theologen n der Idce der Rekapitulation zusammen. Die Verbindung zwisehen der materiellen Welt und
Christus, die durch die Inkarnation des Gottesvvortes begonnen \VUrde,
entvvickelt und realisiert sich besonders in M3rsterium Paschale. Die
ErhOhung des materiellen Seins, die in der Inkarnation des Gotteswortes
begann, verOffentlichte sich in der \T ollheit der Auferstehung Christi.
Was sich im individuellen Leib Christi vollbrachte, bedeutet Erstlinge,
1\;Iusterprinzip, Versprechen und Inauguration der Befreiung, Erneuernng und Glorifizierung, die das ganze Geschopf erlebt, indem es in der
Zeit der Wiederkunft (Farusie) erreicht.
Daher hat in der Meinung der gegenwartigen katholischen Theologen das Mysterium Paschale Christi einen kosmischen Bereich. Paschaler
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Christus - ist nicht nur Erloser der Menschheit, sondern Er ist einem
gewissen Sinn auch Er!Oser der materiellen Welt. Einerseits erscheint
Er als dieser, der die materielle Welt wieder gut machte und sie versOhnte, andererseits als dieser, der diese Welt mit selbst vereinigte und
zur eschatologischen Umwandlung vorbereitete, der Muster und Anfang
in seinem eigenen Leib an den Tag brachte.

Ks. ANDRZEJ

ŚWIDA

AKTUALNOSC NIEKTÓRYCH ROZWIĄZAŃ ASCEZY
SW. JANA BOSKO

Ot\varta postav;1a
Każdy święty jest arcydziełem Boża-ludzkim oryginalnym, niepowtarzalnym i nowym, choć każdy „przyoblekł się w Chrystusa" (Gal 3,27;
Rz 13,14), tego samego Chrystusa. Jest niejako drugim Chrystusem ży
jącym w swoistych okolicznościach. A zatem jest nie tylko „prawdą",
życiową prawdą w danych warunkach i poniekąd samym „życiem'', które poczęte w Bogu, w Nim kiedyś będzie trwało na wieki, ale także „drogą" (J 14,6) drogą dla tych, co za nim idą ku Bogu, naśladując go

rozumnie.
Gdy mowa o drodze i

wyłuszczonym przez
Jana Bosko mówiąc:
„Naśladov.rać ~ znaczy wejść w pewien porządek idei, w pewną określoną tendencję ducha {„.). Naśladować księdza Bosko zdawałoby się na
pierwszy rzut oka rzeczą bardzo trudną, bo tak złożoną i gigantyczną
ukazuje się jego postać, ale świętość jego jest jedną z łatwiejszych do
naśladowania"'· Tym łatwiej jest naśladować św. Jana Bosko, że choć
żył ;v ubiegłym wieku, model jego świętości jest bardzo nowoczesny. Zresztą przyglądać się jego drodze świętości można nie tylko w celu naśla
do\vania, ale rów-nież w celu wyłowienia pewnych rozwiązań ascetycznych, wzbogacających wielowiekowy dorobek Kościoła Chrystusowego.
Niniejszy artykuł ma na celu prezentację tych rozwiązań, nie wszystkich - bo to wymagałoby obszerniejszego opracowania - ale przynajmniej najbardziej charakterystycznych.
Przede wszystkim należałoby zwrócić uwagę na pewien rys zasadniczy, który stanowi niejako naturalne podłoże rozwoju życia wewnętrz„

Piusa XI, który

1

naśladowaniu,

starał się

nam

to

\V

sensie

zbliżyć postać św.

Przemówienie Piusa XI z 30 V 1934 z okazji wizyty Instytutu Piusa XL W:

Don Bosco nell'augusta paroLa dei Papi. Torino 1966 s. 89.
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