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Wstęp

Karl Rahner (1904 -  1984) był wybitnym teologiem współczesnej 
myśli dogmatycznej, uważanym za jednego z bardziej kontrowersyjnych 
autorów literatury teologicznej XX w. Zajmując się problematyką Boga 
i człowieka, tworzących wzajemną relację interpersonalną, analizował 
szeroko pojęty kontekst historyczno -  dogmatyczny owej komplemen
tarnej rzeczywistości. W swoich rozważaniach intelektualnych uwspół
cześnił tradycyjną scholastykę o założenia proponowane przez filozofię 
transcendentalną i egzystencjalną, przedkładając argumentację religijną 
w kontekście życia codziennego osoby ludzkiej, którą Bóg sam się inte
resuje i z którą komunikuje się poprzez łaskę zbawczą.

1. Chrzest uczestnictwem w sprawiedliwości Chrystusa 
urzeczywistnionej w Kościele

Przedstawiając wizje chrztu Rahnera na tle sakramentologicznej 
myśli epoki XX wieku1 należy ocenić podstawową relację wymiaru ekle
zjalnego, jaka zachodzi pomiędzy sakramentem chrztu a Kościołem. Te-

1 P or.: J .  P a s c h e r , L ’évolution des rites sacramentels, P aris  1952; G  van  R o o , „De sa
cramentis,, in genere, R o m a  1957; A .M . R o g u e t ,  1 sacramenti segni di vita, M o d e n a  

1967; C.E. O ’N e i l l ,  Incontro con Cristo nei sacramenti, A ss is i 1968; C.E. O ’ N e ill, 
«I sacramenti» w: Bilancio della teologia del XX secolo, III, 263-313, red. R .V . G u c h t-  
H. V org rim ler, R o m a  1972; A .G . M a r t im o r t ,  I  segni della nuova alleanza, R o m a  1970; 
R . S c h u lte ,  « I singoli sacramenti come articolazione del sacramento radicale» w: My- 
Sal, Vili, B r e s c ia  1975, 50-189; J .M . C a s t i l l o ,  Simboli di liberta. Analisi teologica
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mat zachęca do krytycznego odniesienia się i właściwego wartościowa
nia zależności, jaka ma miejsce pomiędzy jednym z siedmiu klasycznych 
sakramentów - chrztem, a Kościołem -  widzianym po Soborze Watykań
skim II w Chrystusie jako sakrament. „Kościół jest w Chrystusie niejako 
sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia 
z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego" (LG l)2.

Chrzest rozumiany jest przez Rahnera jako etap decydujący w hi
storii zbawienia każdej osoby ludzkiej, dla której punktem odniesienia 
jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa -  sprawiedliwość Boga (1 Kor 1, 30). 
Sprawiedliwość Chrystusa, uobecniająca się w pierwszym sakramencie 
inicjacji chrześcijańskiej, urzeczywistnia się w historii ludzkości w zało
żonym przez Niego Kościele, będącym powszechnym sakramentem 
zbawienia. Chrzest oznacza, więc udział ludzkości w usprawiedliwie
niu przyniesionym przez Chrystusa jak i zarazem jest objawieniem uni
wersalności usprawiedliwienia, którego Kościół jest przekazicielem, bę
dąc widzialnym znakiem łaski niewidzialnej, dzięki której Bóg zbawia 
w świecie. Sakrament chrztu jest więc rzeczywistością pluralistyczną.

Rahner podkreśla wielowymiarowość działania sakramentu chrztu 
zmierzając w swoich rozważaniach teologicznych w kierunku intelek
tualnych uzasadnień, ażeby wydobyć bogactwo koncepcji sakramen
talnej tworzącej rzeczywistość tegoż symbolu wiary, łącząc go z do
świadczeniem człowieka i Kościoła wierzących.

Należy podkreślić oryginalność jego spojrzenia na sakrament 
chrztu. Znaczącą jest, bowiem próba Rahnera, który umieszcza ten sa
krament w kontekście uniwersalnej woli zbawczej Boga i Jego oferty ła
ski ponadnaturalnej jako egzystencji permanentnej, ciągłej dla każdej 
osoby ludzkiej. Osoba, bowiem uczestniczy bezpośrednio, ale w sposób 
misteryjny w rzeczywistości zbawienia. Do propozycji zbawczej Boga 
powinna odnieść się w personalnym akcie wiary, którego urzeczywist
nieniem jest doświadczenie chrztu. Chrzest stanowi próg do wolnego, 
konkretnego wejścia w rzeczywistość zbawienia. Czyniąc krok do przo
du, ażeby ów próg przekroczyć, indywiduum czyli osoba ludzka, po
wierza całą swoją strukturę osobową, całe swoje życie Kościołowi, który

dei sacramenti, Assisi 1983; T h . S c h n eid er , Segni della vicinanza di Dio. Compendio 
di teologia dei sacramenti, Brescia 1983; F.J. N o c k e , Parole e gesto. Per comprendere
і sacramenti, Brescia 1988; H. V o r g r im l e r , Teologia dei sacramenti, Brescia 1992; 
G. Colombo, Teologia sacramentaria, Milano 1997; F. C ourth , I sacramenti. Un trat
tato per lo stadio e per la prassi, Brescia 1999.

2 Por. «cum autem Ecclesia sit in Christo veluti sacramentum seu signum et instrumen
tum intimae cum Deo unionis totiusque generis humani unitatis [...] ». Concilium oecu- 
menicum Vaticanum Secundum Lumen gentium 1,1, AAS 57 (1965) 5.
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jest znakiem definitywnego zbawienia dla świata. W ten sposób 
ochrzczony decyduje się, ażeby rozpoznać i pogłębić permanentne we
zwanie do objęcia w sposób pełny łaski zbawczej, która przeszywa każ
dy wolny akt świadomości i miłości. Nie sposób jest, omawiając sakra
ment chrztu jako wydarzenie tworzące tożsamość i misyjność Kościoła, 
nie uwzględnić relacji, jaka zachodzi pomiędzy teologią sakramentalną 
chrztu a chrystologią, eklezjologią, pneumatologią, teologią pastoralną 
czy eschatologią, które dają pełny obraz zrozumienia stosunku, jaki za
chodzi pomiędzy chrztem a Kościołem. Charakterystyką rahnerowskiej 
interpretacji sakramentologicznej jest zazębiająca się wizja antropolo
giczne -  eklezjalna misterium osoby ludzkiej i misterium Boga, rozumu 
i wiary, kontekstu teologii fundamentalnej z teologią dogmatyczną.

2. Chrzest w kontekście neoscholastycznej myśli 
filozoficzno-teologicznej

Jako że koncepcja -  klucz, wyznaczająca główne linie działania 
w myśleniu konkretnego teologa, nie rodzi się z jednej chwili na drugą, 
ale jest pogłębiana stopniowo jako właściwa odpowiedź na wymagania 
intelektualne i pastoralne epoki, należy wniknąć w ducha tegoż okresu, 
ażeby ukazać obraz wpływów teologiczno -  filozoficznych na myśl Rah- 
nera. Jego, bowiem „forma mentis" kształtowała się w przełomowym 
okresie historii teologii. Rahner formował swoją postawę, młodego teo
loga, w okresie odnowy myśli katolickiej3. Powrót do źródeł biblijnych 
i patrystycznych w eklezjologii, odkrycie charakteru historyczno -  
zbawczego objawienia, wzrost ruchu liturgicznego i świadomość nowych 
kategorii filozoficznych, tworzyły kontekst lat studenckich Rahnera.

Rahner został wprowadzony do sakramentologii ukształtowanej 
przez Sobór Trydencki, który prezentował obrzędy Kościoła w termi
nologii ukształtowanej przede wszystkim na prawie kanonicznym. 
Rahner podejmuje więc próbę przezwyciężenia i redukcji jurydyczne
go wymiaru dla myśli teologicznej uwzględniając nowe jej horyzonty. 
Znajduje impuls dla swoich dywagacji teologicznych u papieży jemu 
współczesnych, akceptujących odnowę na polu egzegezy biblijnej, pa- 
trystyki czy liturgii. Już Leon XIII (1878 -  1903), jako protagonista od
nowy teologicznej, chociaż w swoich koncepcjach zachował ducha neo- 
scholastycznego, podkreślił wymiary chrystologiczne i pneumatolo-

3 Por. C. R o ch etta , Sacramentaria fondamentale. Dal «mysterion» al «sacramentum», 
Bologna 1990, 357-359.
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giczne doktryny chrześcijańskiej4. W swoich encyklikach: „Aeterni Pa- 
tris" (1879), „Satis cognitum' (1896) i „Divinum illud munus" (1897) 
powraca do koncepcji fundamentalnych tomizmu, odnoszących się do 
obrazu Kościoła opisywanego jako „societas perfecta", które poszerza 
nie tylko o widzenie Kościoła jako Ciała Chrystusa, ale także jako 
Świątyni Ducha Świętego. Każdy sakrament musi więc być rozważany 
w świetle samego Kościoła. Przeciwko modernistom, podkreśla, iż sa
kramentalne gesty liturgiczne są misteriami danymi od Chrystusa pod
czas Jego misji zbawczej. Sakramenty, więc są nie tylko chwilą przy
woływania rzeczywistości, w których Kościół przekazuje życie po- 
nadnaturalne osobie ludzkiej, ale i aktami, w których On sam jest zro
dzony, czyli unaocznia się jako wspólnota zbawienia w historii. Bazu
jąc na intuicjach Leona XIII, Pius XII (1939 -  1958) napisał encykliki: 
„Mistici Corporis" (1943) i „Mediator Dei" (1947), będące kontynuacją 
koncepcji przechodzącej od legalistycznej wizji Kościoła do prawdzi
wie teologicznej5. On poddaje pod refleksję zależność pomiędzy sakra
mentami i chrystologią a także eklezjologią, redukując teologię do źró
dła nowego życia chrześcijan, czyli aktywności zbawczej i uświęcającej 
ze strony Boga Trójjedynego.

Odnowa teologiczna ze strony Magisterium byłaby niemożliwa, 
gdyby nie poszukiwania liturgistów, biblistów i patrologów.

Odo Casel (1886-1948) reprezentujący ruch liturgiczny pogłębia 
koncepcję sakramentów jako misteriów6. W tym świetle chrzest jest 
rozważany przez niego jako rytualna kontynuacja sprawiedliwości 
Chrystusa, czyli jako wydarzenia kompleksowego, w którym Chrystus 
był obmyty wodą w Jordanie i krwią na Kalwarii. To jedyne zbawie
nie, którego widzialne odzwierciedlenie ukazują momenty wyżej opi
sane, staje się obecne i wystarczające dla wielu żyjących w różnym cza
sie i przestrzeni poprzez rytuał chrztu.

Luden Cerfaux (1883 -  1968) jest protagonistą koncepcji odnoszą
cych się do fundamentów biblijnych w zrozumieniu podstawowych 
idei zaistnienia i funkcjonowania Kościoła oraz sakramentów. Według 
jego refleksji, ochrzczeni otrzymują perspektywę egzystencji eschato
logicznej jako nowe stworzenia w Chrystusie (2 Kor 5,17). Stając się

4 Myśl filozoficzno-teologiczną pontyfikatu Leona XIII interpretują: R Aubert, «Aspects 
divers du neothomisme sous le pontificat de Leon XIII» w: Aspetti della cultura cattolica 
nell’eta di Leone XIII, red. G. R o ssin i, Roma 1961, 133-227; C. W e b e r , Quellen und Stu
dien zur Kurie und zur vatikanischen Politik unter Leo XIII, Tübingen 1973, 494-511.

5 Por.: G. Pozzo, «La manualistica», w: Storia della teologia, III, red. R. Fisichella, Bo
logna 1996, 324.

6 O. C a se l , II misterio del culto cristiano, Torino 1966, 32-33.
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członkami ciała eklezjalnego Chrystusa, są konsekrowani i wcieleni 
przez Ducha Świętego w ciało i misję Pana chwały. W konsekwencji 
chrzest czyni ich uczestnikami ludu mesjańskiego poprzez godność ka
płańską otrzymaną w tym sakramencie7.

Bazując na teologii Ojców, Jean Danielou (1905 -  1974) rozumie sa
kramenty jako wydarzenia symboliczne dla wewnętrznej aktualizacji 
„historia salutis"8. Rozważa je jako „mirabilia Dei" -  cuda Boga, pod
stawy zbawienia uniwersalnego, które są doświadczane przez chrze
ścijan jako znaki rozumiane dopiero w kontekście Nowego Testamen
tu, w który został wpisany kontekst eschatologiczny rzeczywistości 
zbawczej zapoczątkowanej już w Starym Testamencie. W tak rozumia
nej atmosferze teologii sakramentów kształtowały się filozoficzne kon
cepcje Rahnera, przy pomocy, których tworzy on swoją własną teorię. 
Wzorując się na Joseph'ie Marechalu, który doszukiwał się podo
bieństw filozofii życia Tomasza z Akwinu (+ 1274) z tą transcendental
ną -  Emannuela Kanta (1724 -  1803), również Rahner poszukiwał moż
liwości otwarcia się metafizyki klasycznej, tzn. arystotelesowskiej i to- 
mistycznej na transcendentalność9. Szukał możliwości nowych per
spektyw dla filozoficznych koncepcji, dzięki którym można byłoby 
uchwycić nie tylko kategorie bytu ale przede wszystkim wytłumaczyć 
doświadczenie transcendentalne. Co więcej, refleksje Ericha Przywary 
(1889 -  1972) pomogły Rahnerowi uchwycić obecność boskości w oso
bie ludzkiej poprzez analizę nieustającego napięcia pomiędzy rzeczy
wistością dnia codziennego a nieosiągalną transcendencją misterium 
Boga10. Poza tym impuls metafizyki egzystencjalnej, bazującej na dia
logu przebiegającym pomiędzy Bytem Absolutnym a bytami ludzki
mi, w heideggerowskiej wizji (1889 -  1976) umożliwił Rahnerowi arty
kulację pewnej otwartości ze strony ograniczonej tajemnicy bytu ludz
kiego w kierunku tego nieosiągalnego Boga11. Jeżeli chodzi o powiąza

7 Szerzej na ten temat: L .C erfa u x , La teologia della Chiesa secondo San Paulo, I-III, 
Roma 1968; L . C erfa u x , Cristo nella teologia di San Paulo, Roma 1969.

8 Por.: J. D a n ielo u , «Sacraments et histoire du salut» w : Parole de Dieu et liturgie, Pa
ris 1958.

9 K. R ahn er, Geist in Welt. Zur Metaphysik der endlichen Erkenntnis bei Thomas von 
Aquin, Insbruck-Leipzig 1939, Później na życzenie Rahnera została wydana druga edy
cja pod red. J.B . M e t z ’ a w  roku 1957. Obecnie opracowanie krytyczne ukazało się pod 
red. A. R a ffel t ' a . Por. A. R a ffelt , Sämtliche Werke, 2: Geist in Welt. Philosophische 
Schriften, Fs. K. Rahner, Freiburg 1996.

10 Tematyka jest rozwinięta w dziełach: E. P rzyw ara , Religionsbegründung. Max Scheler- 
J.H. N ew man, Freiburg 1923; E. P rzyw ara , Das Geheimnis Kierkegaards, München-Ber- 
lin 1929; E. P rzyw ara , Kant heute. Eine Sichtung, München-Berlin 1930.

11 Por. R. L. H u rd , «Heidegger and Aquinas: a Rahnerian Bridge» w: PhTod 28 (1984) 
105-137.
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nie heidegerowskiej koncepcji z myślą Rahnera, to obrazując sakra
mentalną relację chrztu z Kościołem, uwzględnienie metody antropo
logicznej służy do przedstawienia, że byt ochrzczony objawia pełnię 
potencjału transcendentalnego uczestniczącego w boskim zbawieniu. 
Także nieochrzczony według Rahnera, tzw. „chrześcijanin anonimo
wy", znajduje się zawsze przed misterium nieskończonego Boga i 
w wielu przypadkach mógłby odpowiedzieć na nie w sposób nie te
matyczny, tym niemniej zbawczy.

Współcześni Rahnerowi podejmowali tematykę sakramentu 
chrztu, ukazując inne jego aspekty. Karl Adam (1876 -  1966) operując 
kontekstem chrystołogiczno -  soteriologicznym, rozumie chrzest jako 
znak Chrystusa postawiony w życiu konkretnym chrześcijanina 
i oznajmiający łaskę uświęcającą, która przemienia egzystencję osoby 
w zbawczą12. Romano Guardini (1885 -  1968) bazując na podstawach 
ruchu liturgicznego rozumie chrzest jako gest symboliczny, który 
wprowadza chrześcijanina w misterium Jezusa Chrystusa -  Zbawcy, 
jednocześnie determinując jego zachowanie etyczne w życiu codzien
nym13 . Yves Congar (1904 -  1984) rozumie chrzest jako sakrament ko
munii, w której katechumen doświadcza godności z tytułu wszczepie
nia go przez Chrystusa w kapłaństwo wspólne Jego ciała pneumatolo- 
gicznego. Katechumen jest w ten sposób powołany do pełnienia jed
nostkowej misji w środowisku Kościoła i świata14. Osoba ludzka jest 
świadkiem zaufanym usprawiedliwiającej łaski Boga również w oko
licznościach, gdyby owa łaska wydała się nieobecna.

3. Sakramentalny związek chrztu z Kościołem

Pojęcie sakrament, wykorzystane dla określenia Kościoła, jest terminem 
zaistniałym w XX wieku i sugestywnie zaproponowanym na Soborze Wa
tykańskim H. Różni autorzy katoliccy, między innymi Rahner, adoptując tę 
definicję od protestantów, rozpoczęli poszukiwania badawcze, rozważając 
Kościół w jego aspekcie sakramentalnym15. Kościół nie jest tylko znakiem 
utworzonym z akcji i słów, które przyporządkowuje się działaniu indywi

12 Myśl tę rozwija w swoim dziele: K. A d a m , Das Wesen des Katholizismus, Düsseldorf 
1927.

13 Por.: R. G uardini, Pensieri sul rapporto tra cristianesimo e cultura», w: Natura-Cultu- 
ra-Cristianesimo, Brescia 1983, 119; R. G u a rd in i, «La visione cattolica del mondo» 
w: Opere di Romano Guardini red. S.Zucal, Brescia 1994, 38-46.

14 Por.: Y. C ongar , Per una teologia del laicäto, Brescia 1967.
15 Por.: L . L ie s , Sakramenthentheologie, Graz 1990; H .V o r g r im l e r , Teologia dei sacra- 

menti, Brescia 1992; M. S c h e eb en , Die Mysterien des Christentums, Freiburg 1941;
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duum jest raczej skutecznym znakiem łaski Boga ofiarowanej całemu ro
dzajowi ludzkiemu ażeby w niej realizowała się intymna jedność. Kościół 
jako koncepcja -  klucz, jedności człowieka z Bogiem jest rzeczywistością, 
która wyraża najbardziej ścisłą więź osób z Chrystusem będącym Zbawcą 
wszystkich. Ten sposób tłumaczenia funkcjonowania Kościoła, pozwolił 
Rahnerowi na przezwyciężenie jurydycznej eklezjalności na rzecz bardziej 
personalnej wyrażonej w osobowym zjednoczeniu z Chrystusem.

Kościół jest depozytariuszem sakramentów i dlatego jest nazywa
ny sakramentem oryginalnym i podstawowym. Wszyscy chrześcijanie 
otrzymują sakramenty o ile ich pragną, warunkiem jednak takich moż
liwości jest wejście do Kościoła poprzez pierwszy sakrament inicjacji 
chrześcijańskiej -  chrzest. Gest sakramentalny szafarzy jednoczy się 
z gestem katechumenów, aby stać się dopełnieniem aktu eklezjalnego.

Wszystkie struktury jurydyczne i socjalne Kościoła i jego we
wnętrzna konstytucja pneumatologiczna służą manifestacji Chrystusa 
i Jego dzieła zbawczego. Bóg zbawia rodzaj ludzki za pośrednictwem 
Chrystusa i Kościoła. Poprzez sakramenty stosowane w tym ostatnim, 
jego członkowie angażują się, ażeby swoim życiem być znakiem dla 
innych ludzi, dlatego korzystając z sakramentów winni stawać się sa
kramentem dla innych. Każdy sakrament daje nowe możliwości na
wiązania relacji z innymi uczestnikami Kościoła, w ten sposób daje 
podstawy do dostrzeżenia Kościoła, który jest akcyjny i w sposób dy
namiczny wyznaje żywą wiarę. Posługiwać się znakami i symbolami 
dla wyrażenia wewnętrznej jakości należy do natury ludzkiej.

Rahner podobnie jak K. Adam, R. Guardini czy Y. Congar rozumie sa
kramenty nie tylko jako znaki czy symbole, które są przyporządkowane 
osobie ludzkiej niejako z zewnątrz, ale jako miejsca spotkania interpersonal
nego z Bogiem, z Chrystusem i w Duchu św. z Kościołem, które to sakra
menty przynoszą oczywisty owoc i wiążą się z pewnymi konsekwenq'ami 
dla życia codziennego. Takie spojrzenie przyczynia się do dostrzeżenia no
wego światła w spojrzeniu na teologię sakramentów. Akcentuje się w niej 
bardziej wymiar dynamiczno-antropologiczny i egzystencjalny aniżeli teo

O . S e m m elro th , La Chiesa sacramento di salvezza, D ’ A u ria  1965; C . P o zo , « L a  Ig le s ia  
co m o  sa cra m en to  p rim o rd ia l. C o n ten id o  te o ló g ic o  re a l de e s te  c o n c e p to »  EstEcl 41 
(1966) 139-159; A . A n to n , «Base sacramental de la estructa jerârquica de la Iglesia. 
I: « L a  d im en sio n  sacram en ta l de la  Ig le s ia »  EstEcl 42 (1967) 355-360; T. C a m e lo t, 
«La Chiesa sacramento primordiale» SacDo 45 (1967) 59-78; P. C h a r le s ,  L ’Eglise, 
sacrament du monde, B ru g e s  1960; F. C a rv a lh o  C o rre ia  « L in h a s  de re n o v a çà o  da te o 
lo g ia  sacra m en ta l»  Theologica 3 (1968) 416-420; A . N a v a r ro , La Iglesia, sacramento 
de Cristo Sacerdote, S a la m a n ca  1965; J. G r o o t ,  « L a  Ig le s ia  co m o  sa cra m en to  del m un- 
d o»  Conc(E) 31 (1968) 58-74; J .  A l f a r o ,  « C r is to  g lo r if ic a d o »  Gr. 48 (1967) 5-27; 
E . S c h il le b e e c k x ,  Cristo, sacramento dell’ incorto con Dio, R o m a  1981.
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retyczno-jurydyczny. Dialog osoby zapoczątkowany z Bogiem przez słowo 
sakramentalne, przyjęte z wiarą, zaczyna penetrować w ludzkim wnętrzu 
każdego, kto przybliża się do zbawczego wydarzenia wypełnionego 
w Bogu a zobrazowanego w akcji symbolicznej. W sakramencie jednoczy 
się nierozerwalnie akcja Boga, Chrystusa i Ducha Świętego, Kościoła i oso
by ludzkiej, która jest wtłoczona niejako w ową rzeczywistość. Życie du
chowe każdej osoby ludzkiej urzeczywistnia się i staje się widzialne poprzez 
zewnętrzny znak i symbol, którym jest sakrament manifestujący misterium.

Rahner w swojej wizji kontynuuje myśl wypracowaną przez Urząd Na
uczycielski Kościoła, jak też tę, która stała się owocem ruchów (biblijnego, 
patrystycznego i liturgicznego) w czasach jemu współczesnych. Rozpozna
je się jednak jego prywatne idee otwarte na potrzeby nowych pokoleń, ale 
zawsze w połączeniu z dziedzictwem filozoficzno-teologicznym. Rozumie
nie doktryny sakramentów poszerza o wymiary: eklezjalny, socjalny, eku
meniczny i antropologiczny. Te płaszczyzny, zaakcentowane na Soborze 
Watykańskim II, a dopowiedziane w sakramentologii Rahnera otwierają 
nowe perspektywy dla teologii sakramentu, postulując ażeby dostrzec 
w każdym sakramencie bezpośredniość relaq'i osoby ludzkiej z osobą Jezu
sa Chrystusa i Jego misterium paschalnym, stanowiącym centrum funkcjo
nowania Kościoła. Chrześcijanie stając się uczestnikami Kościoła poprzez 
chrzest i rodząc się w nim jako dzieci Boga są wezwani do wyznania wiary 
w Chrystusa poprzez Kościół w mocy Ducha Świętego. Osoby włączone 
w Kościół są konsekrowane do kultu bożego z zadaniem dawania świadec
twa wiary w Jezusa Chrystusa publicznie. Uwzględnienie aspektu eklezjal- 
ności poszerza funkcjonowanie sakramentu o wymiar socjalny, który jest 
rozważany jako umocnienie ciała Chrystusa i jako skuteczność psycholo
giczna do zaangażowania i ożywienia wiary.

o
4. Chrzest miejscem interpersonalnego spotkania z Trójjedynym 

Bogiem w egzystencjalnym wymiarze misterium paschalnego

Sakramentem, który w sposób szczególny ciąży na uformowaniu się 
Ciała Chrystusa, oprócz Eucharystii jest właśnie chrzest, dzięki któremu Ko
ściół nabywa nowych wyznawców, odradzając ich z wody i Ducha Święte
go. Chrzest w jakości sakramentu podstawowego jest rozważany w ścisłej 
relacji z koncepcją Kościoła Katolickiego. Jest sakramentem odrodzenia 
w Duchu i w łasce Jezusa Chrystusa, która pozostaje w bezpośredniej relacji 
z Bogiem Trójjedynym.

Rahner nie traktuje sakramentów jak jakichkolwiek wydarzeń, ale 
uważa je za akty, które odnoszą się do Chrystusa i w swojej treści we
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wnętrznej realizują ekonomię zbawienia w pełnej relacji z antropologicz
nym jej wymiarem (punkt zwrotny) dla podniesienia godności każdej oso
by ludzkiej. Za pośrednictwem symboli sakramentalnych, koniecznych do 
objawienia tajemniczej (misteryjnej) interwencji Trójjedynego Boga, któ
rych celem jest zrealizowanie pewnego etapu w historii zbawienia, włą
czona zostaje cała ludzkość do pełnej komunii życia z Bogiem16.

Chrzest, więc jakościowo reprezentuje w sobie wydarzenie nowego 
stworzenia, powołania, wyzwolenia, usprawiedliwienia i misyjności. Sa
krament chrztu został wybrany przez Chrystusa jako środek dla wciele
nia osób w swoje misterium paschalne17. Punkt wyjścia jest koniecznie po
zytywny -  wola zbawcza Chrystusa. Rahner kierując się intuiqą teologa, 
dostrzega, że efektem podstawowym chrztu widzianego w swojej uniwer
salności jest włączenie osoby ludzkiej w misterium paschalne Chrystusa 
i Kościoła. Teza ta zawiera dwa elementy: głęboki sens misterium paschal
nego Chrystusa obecnego w Kościele i charakter symboliczny tej rzeczy
wistości wyrażonej w sposób sakramentalny. Jeżeli chodzi o pierwszy ele
ment, to uwzględnia on przejście Chrystusa ze świata do Ojca. W „keno- 
sis" Syna dostępującego miejsca po Jego prawicy, uczestniczy każda oso
ba ludzka po przyjęciu chrztu. Jeżeli chodzi o drugi element, trzeba za
uważyć pluralizm odniesień dla znaku sakramentalnego. Chrzest jest 
w podstawowym zrozumieniu znakiem akcji Chrystusa i dzięki temu po
przez chrzest jako znak rozlewa się łaska zbawcza w człowieku, który 
przyjmuje dokonujący się wobec niego czyn Boga18. W przypadku chrztu, 
sens znaku jawi się w kontekście akcji zbawczej Chrystusa obecnej w ży
ciu każdej osoby ludzkiej. Chrzest jako znak Kościoła ożywia wiarę za po
mocą słów Chrystusa. Kościół poprzez znaki sakramentalne celebruje pa-

16 Rahner pisze: «Kiedy Kościół jako podstawowy sakrament w doniosłych sytuacjach 
ludzkiego życia (pojmowanych indywidualnie i zbiorowo) przyrzeka siebie człowieko
wi z absolutnym zaangażowaniem swej istoty jako podstawowego sakramentu zbawie
nia, dziejowo i cieleśnie, a więc słowem i czynem, i kiedy człowiek tę daną przez Ko
ściół obietnicę zbawienia przyjmuje i spełnia jako wyraz przyjęcia swej wewnętrznej 
dynamiki łaski, wtedy mamy do czynienia z tym co nazywamy sakramentami Kościo
ła» Por.: K. R ahn er , Sakramenty Kościoła, Kraków 1 9 9 7 , 15.

17 « [ . . . ]  Chrzest jest aktem, przez który człowiek zostaje włączony w widzialną społecz
ność będącą Kościołem Jezusa -  Kościołem tych, którzy przyznają się do Jezusa Chry
stusa, do Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego i w służbie jednego i żywego Boga, 
objawionego w naszym Panu, oczekują spełnienia w powtórnym przyjściu Chrystusa». 
Por.: K. R ahn er, Sakramenty..., 2 2 .

18 «Zawsze czynem człowieka jest dobrowolna zgoda na dokonujący się wobec niego 
czyn Boga. Albowiem Bóg jest właśnie Bogiem, a więc tym pierwszym suwerennym; 
jest Łaską, która jest niezgłębiona i na która nie można zasłużyć, która zawsze uprze
dza nasze działanie»Por.: K. R a h n er , Sakramenty..., 22.
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mięć wydarzeń paschalnych. Pamięć staje się podstawą dla aktualizacji 
wydarzenia sakramentalnego i w konsekwenq'i podstawą dla obecności 
misterium w historii przy pomocy symboli. Nie istnieje odległość pomię
dzy przedmiotem (chrzest jako zaprezentowanie misterium Chrystusa) 
a podmiotem (ochrzczony), która mogłaby spowodować wątpliwość, 
chwiejąc priorytetem wydarzenia. Osoba ludzka, która doświadcza dyna
miki sakramentu chrztu, uczestniczy w śmierci i chwale Chrystusa wła
śnie dlatego, że przyjmuje na siebie wiarę Kościoła. Sakrament chrztu jest 
więc nie tylko wspomnieniem pamięci wydarzenia zbawczego, ale po
przez uwzględnienie podmiotu, dynamizuje go dając podstawy do 
uczestnictwa w tym dziele zbawczym i staje się żywą celebracją miste
rium zbawienia Chrystusa, w które zostali włączeni wszyscy ochrzczeni. 
Sakrament chrztu nie pozostaje więc znakiem statycznym, przyporządko
wanym osobie w swojej jakości celebracji, ale realizuje się w sposób dyna
miczny poprzez aktywne współuczestnictwo podmiotu ludzkiego 
w zbawczym dialogu z Trójjedynym Bogiem19.

Centrum natury symbolicznej Kościoła stanowi zrodzenie się go w sa- 
moudzieleniu się historycznym i dynamicznym Boga w Chrystusie i w Du
chu Świętym. Bóg Trójjedyny chce, aby Kościół dysponował łaską eschatolo
giczną, którą osoba ludzka może uczynić podmiotowo własną, aby w wolno
ści przyjąć prawdę objawioną. W sakramentach Kościół może aktualizować 
i udzielać łaski Bożej w zależności od sytuacji, które kwalifikują rytm 
historii i psychologiczne zaangażowanie w egzystencję osoby ludzkiej.

Konkretna osoba, która szuka usprawiedliwienia dla swojego życia 
ze strony Pana Boga nie jest w stanie przezwyciężyć negatywnych skut
ków własnego doświadczenia egzystencjalnego ze względu na uwarun
kowania spowodowane grzechem pierworodnym. Każdy ma potrzebę 
odniesienia do wydarzenia Boga zaistniałego w historii, który jest odpo
wiedzią przekonywującą dla odnalezienia prawdy, wiary i ostatecznych 
racji nadających sens egzystencji. Grzesznik stykając się z Dobrą Nowi
ną znajduje to wydarzenie w Jezusie Chrystusie umarłym na krzyżu 
i zmartwychwstałym. Mówiąc antropologicznie należy podkreślić, że 
osoba ludzka decydując się na odwagę pozytywnego zaangażowania się 
w akt wiary w Jezusa Chrystusa i w Ducha Świętego, jako ukazujących 
historyczno-eschatologiczne samoudzielenie się Boga, pozostaje w nie
wielkiej odległości, aby być wcieloną w sposób wolny w realitas Kościo
ła. Jest to możliwe ze względu na naturę Kościoła, która zapisana jest

19 «W sakramencie chrztu nieskończoność Boża wchodzi -  niosąc z sobą laskę i spełnie
nie -  w tajemnicę człowieka, który zaczyna wkraczać w rozległe obszary swego wła
snego bytu» Por. K. Rahner, Sakramenty..., 25.
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w jego znaku zwycięskiej łaski Chrystusa ukierunkowanej na każdego 
człowieka. Przynależność do Kościoła -  Ciała jest rozważana przez Rah- 
nera jako res et sacramentum łaski chrztu św. Kościół jest miejscem, 
w którym dialog zbawczy pomiędzy Bogiem a ludzkością konkretyzuje 
się i chrzest jest symbolem dostatecznej łaski dla usprawiedliwienia 
triumfującego na zawsze nad ludzkimi winami.

5. Chrzest podstawą nowego żyda w Chrystusie dla każde]
osoby ludzkiej

Rahner, wykorzystując koncepcje sakramentalności, podkreśla ze 
chrzest daje podstawę do zrodzenia do nowego życia w Chrystusie, które 
samo w sobie nie jest możliwe bez otrzymania chrztu20. Darmowość łaski 
zbawczej jest zdeterminowana strukturą sakramentalności Kościoła i roż
nych jego znaków. Chrzest doprowadza grzesznika do przemiany 
w usprawiedliwionego, ponieważ łaska Boga przebywa w nim rzeczywi
ście, uświęca i czyni go członkiem kapłaństwa wspólnego w kościele.

Tak wiec wcielenie katechumenów -  według Rahnera -  w Ciało spo
łeczne Chrystusa gwarantuje im narodzenie do nowego żyda, czyli właści
wą przemianę ich jestestwa w kategoriach zbawienia. Chrzest prezentuje 
się sam w sobie jako rzeczywistość społeczna, która mówiąc teologicznie 
łączy członków Kościoła z Chrystusem jako głową w sposób nierozerwal
ny. To włączenie w sakramentalne Ciało zbawienia, w Ciało społeczne 
Chrystusa, którym jest Kościół uświęcony w ducha Chrystusa, podyktowa
ne jest charakterem chrzcielnym, który nie może być powtarzany.

Na podstawie związku pomiędzy rzeczywistością zewnętrzną 
i wewnętrzną Rahner dostrzegł potrzebę istnienia grupy osób, których 
nazywa chrześcijanami anonimowymi21. Ponieważ Kościół Chrystusa

20 «Aus einer Lehre vom allgemeinen und übernatürlichen Heilswillen Gottes und aus an
deren Gründen folgt eine Auffassung des Verhältnisses von Gnade einerseits und 
Mensch. Menschheit und Geschichte anderseits, die diese Gnade, soll sie überhaupt 
unter solche traditionellen Schemata gebracht werden, eher als „habituelle,,, denn als 
„aktuelle,, begreift. Mit „habituell,, ist natürlich hier nicht der Zustand der Gnade ge
meint, in dem die Gnade durch freie Zustimmung des Menschen angenommen ist. Es 
ist vielmehr an die Gnade als vorgegebene, als der Freiheit angebotene gedacht, wie sie 
etwa als „habituell,, im getauften Kind gegeben zu denken pflegen» Por.: K. Rahner, 
Über die Heilsbedeutung der nichtchristlichen Religionen, w: Sehr. z. Th., XIII, Einsie
deln 1978. 344.

21 Por.: «Implizites Christentum- man könnte es auch „anonymes Christentum,, nennen
heiße der Zustand jenes Menschen, der einerseits im Stande der Rechtfertigung und 
Gnade lebt und anderseits mit der ausdrücklichen Predigt des Evangeliums noch nicht
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nie jest wyłącznie rzeczywistością zewnętrzną, ale i wewnętrzną, feno
men chrześcijan anonimowych nie może być obecny jedynie w nie- 
ochrzczonych22. Każdy aktywnie wierzący w misterium Boga i pod
kreślający wymiar przynależności do Kościoła nie w sensie formalnego 
uczestnictwa, lecz wypływający z godności bycia człowiekiem stwo
rzonym na obraz Boży i jego podobieństwo pozostaje wierny darowi 
prawdy zbawienia. Człowiek, choć nieświadomy jej istnienia nie tłumi 
jej w sobie, ale znajduje możliwość dla jej realizacji w swoim życiu. 
Często, żyjąc prawdą przynależności do Boga, w sposób nieświadomy 
ludzie partycypują w uniwersalnym dziele zbawienia. Łaska tej praw
dy, dzięki której osoba ludzka daje się kierować przeżywaniu w god
ności swojej egzystencji pozostaje zawsze łaską Boga.

Wedle Rahnera chrzest pozostaje zawsze konkretnym znakiem łaski 
zbawczej, można, bowiem doszukiwać się różnych wymiarów zbawie
nia przyniesionego przez Chrystusa. W te sposób można odnieść się 
symbolicznie do wymiaru antropologicznego i eklezjologicznego z jed
nej strony oraz etycznego i socjalnego z drugiej. Wszystkie wymiary roz
ważane razem informują, że katechumeni stają się uczestnikami Kościo
ła i otrzymują łaskę chrztu jako tę, która permanentnie towarzyszy całej 
egzystencji, w taki sposób, że każdy może otrzymać miejsce w uniwer
salnym zbawieniu, które w biegu historii rodzi relacje wobec każdej oso
by ludzkiej żyjącej w konkretnej sytuacji socjalno-duchowej.

Tak wiec Rahner proponuje żywą refleksję eklezjalnego wymiaru 
chrztu, w którym gromadzą się pluralistyczne formy wszystkich płasz
czyzn chrześcijańskiej egzystencji: przepowiadanie słowa i wprowa
dzanie go w czyn, dawanie świadectwa sprawiedliwości Chrystusa 
wobec tych, którzy szukają ostatecznych racji tłumaczących sens życia, 
uczestnictwo w sakramentach, aby żyć duchowością samoofiarując się 
światu. Sposób Rahnerowski rozumienia chrztu jest naznaczony wizją 
antropologiczną, która zmierza do preferencji, metody transcendental
nej wpisanej w kontekst teologiczny. (Doświadczenie transcendentalne 
jest to podstawowe doświadczenie siebie, którego dokonuje człowiek. 
Ma ono charakter uniwersalnej płaszczyzny porozumienia pomiędzy 
wszystkimi ludźmi. Taka powszechność podstawowego wymiaru by

in Berührung gekommen ist, also auch nicht in der Lage ist, sich selber „Christ,, zu 
nennen» K. Rahner «Atheismus und implizites Christentum» w: Sehr. z. Th., VIII, Ein
siedeln 1967, 187.

22 Por.: «Da es in diesem Zusammenhang keinen Sinn hat, diese Schuld als etwa bloß 
„läßliche,, abzuschwächen, ist diese Schulthese die Leugnung der Möglichkeit eines 
„impliziten,, Christentums im erwachsenen Atheisten längere Zeit» K. Rahner, «Athe
ismus und implizites Christentum», 188-189.
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cia człowiekiem sprawia, że teologia Rahnera i sakramentologia jest 
skierowana nie tylko do ludzi wierzących, ale do każdego człowieka, 
który jest świadomy swojego życia i jego podstawowych procesów. 
Odwołanie się przez metodę transcendentalną do świata codziennych 
doświadczeń ludzkich stanowi o nieprzemijającej wartości rahnerow- 
skich dywagacji. Nie można zaprzeczyć realności doświadczenia bycia 
człowiekiem. Wizje teologiczne Rahnera są, więc weryfikowalne w od
niesieniu nie do abstrakcyjnych twierdzeń, lecz w stosunku do po
wszechnie doświadczanej rzeczywistości).

Rahner próbuje koordynować pilne kwestie egzystencjalne osób 
tworzących historię z darmową odpowiedzią zbawienia ewangelii, 
prezentując chrzest jako rzeczywistość odnoszącą się do rozwiązania 
ostatecznych poszukiwań w konfrontacji z możnością realizacji siebie 
samych w kontekście wzlotów i upadków. Przepracowana teologia 
symbolu przez Rahnera pomaga zinterpretować chrzest jako znak sku
teczny usprawiedliwienia człowieka w Chrystusie zarówno w życiu 
katechumena jak i w życiu Kościoła. Doświadczenie nawrócenia jako 
uczestnictwa w sprawiedliwości Jezusa Chrystusa jedynego zbawcy 
wszystkich osób ludzkich jest rozważana przez Rahnera jako propozy
cja i konsekwencja chrztu. Propozycja o ile chrzest jest aktualizacją ła
ski. Łaski, która każdego razu wpisana w osobę ludzka przyczynia się 
do otwarcia tej osoby na jej moc w akcjach życia codziennego. Konse
kwencja o ile łaska chrztu implikuje działanie i życie osoby, ukierun
kowując je na królestwo Boga i jego sprawiedliwość.

Chrzest jako znak manifestujący i operatywny skutecznej łaski 
Chrystusa nie może być rozważany i przeżywany jedynie na poziomie 
indywidualnym. Wolne przyjęcie oferty łaski chrztu musi zamanifesto
wać się w udziale we wspólnotowości i misyjności Kościoła na rzecz 
sprawiedliwości człowieka i w zaangażowaniu moralnym i etycznym 
osoby na rzecz promowania praw ludzkich. Opus opera tum i opus 
operantis nie są dwoma oddzielnymi sposobami mówienia o sakra
mencie, dzięki którym można doświadczać łaski chrztu, ale są to dwa 
różne momenty jedynego daru usprawiedliwienia rozpoczętego przez 
Ojca, historycznie dokonanego przez Syna i uaktualnianego przez Du
cha. Rahner w taki sposób twierdzi, że dar zbawienia ofiarowany we 
chrzcie przychodzi z absolutnej inicjatywy Trójjedynego Boga, który 
się komunikuje jako jedyny zbawca i odkupiciel rodzaju ludzkiego. 
Z drugiej jednak strony podkreśla, Rahner że obrzęd chrztu aktualizu
je się w pełni jedynie w całkowitym oddaniu się ochrzczonego w byciu 
sprawiedliwym w swoim osobistym zachowaniu. Rozumie się w ten 
sposób, że chrzest sprawowany jeden raz we wspólnocie Kościoła musi
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być odnawiany egzystencjalnie w sposób konkrety przez tych, którzy 
go otrzymują realizując cel podstawowy, tzn. wolne i autentyczne zba
wienie. Rahner podkreśla sens chrztu zachęcając chrześcijan do bycia 
przekonanym, aby pogłębiać regularnie ich tożsamość eklezjalną nie 
przez refleksje nad statycznymi dywagacjami dogmatycznymi, ale w 
formie rozumowania innowacyjnego, solidnego, które rzuca światło na 
praw dę wiary: wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
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IL BATTESIMO SECONDO RAHNER NEL 
CONTESTO DELL’EPOCA A LUI RECENTE

RIASSUNTO

Karl Rahner (1904-1984), uno dei autori più fecondi della letteratura 
teologica del Ventesimo secolo, ha inciso in modo duraturo sulla Chiesa 
del nostro tempo, aprendo le nuove prospettive di riflessione nel campo 
speculativo e dogmatico e nell'ambito pastorale, spirituale e sociale. Rah
ner riesaminando і dati dogmatici-storici, e aggiornando la tradizione sco
lastica con le questioni poste dalla filosofia trascendentale ed esistenziale 
mette in evidenza l'argomento religioso nel conteso della vita quotidiana 
di ogni persona umana di cui Dio stesso si interessa. Acclamato quale uno 
dei precursori notevoli della scoperta teologica sacramentaria, fa il discor
so molto raffinato dove l'antropologia filosofica viene intesa come teologia 
implicita, poiché già permeata dalla grazia.

Questo articolo concerne il pensiero di Rahner in proposito alla dimen
sione ecclesiale del sacramento del Battesimo. Il tema porta a comprendere 
e valorizzare lo specifico nesso fra un sacramento e la Chiesa, che «è in 
Cristo un sacramento о segno e strumento dell'intima unione con Dio e 
dell'unità di tutto il genere umano» (LG 1). Il Battesimo viene considerato 
da Rahner quale tappa decisiva nella storia salvifica di ciascun essere uma
no, in cui il punto di riferimento è la persona e l'opera di Gesù Cristo, la 
giustizia di Dio (ICor 1, 30). Nel primo sacramento dell'iniziazione cristia
na, la giustizia di Cristo si estende nella storia attraverso la Chiesa fondata 
da lui. Il Battesimo significa dunque sia la partecipazione umana alla giu
stificazione portata da Cristo, sia la rivelazione universale, per mezzo della 
Chiesa, della visibilità della sua grazia redentrice nel mondo.

Il sacramento del Battesimo è dunque una realtà pluridimensionale, che vie
ne rispettata nelle varie opere di Rahńer sulla teologia sacramentaria. Egli tende 
verso le ricerche intellettuali, per delucidare і principali concetti dei simboli del
la fede e per collegarli all'esperienza personale ed ecclesiale dei credenti.

Distinto è il tentativo di Rahner di situare questo sacramento nel conte
sto delľuniversale volontà salvifica di Dio e della sua offerta della grazia so
prannaturale come l'esistenziale permanente di ogni essere umano. Già in 
possesso dell'immediata ma misteriosa partecipazione della realtà salvifica, 
a cui dovrebbe rispondere direttamente nell'atto della fede personale, ogni 
singolo sperimenta il Battesimo quale soglia da attraversare liberamente. Fa
cendo questo passo, egli confida la sua intera vita alla Chiesa che è il segno 
della salvezza definitiva del mondo. Così il battezzato decide di riconoscere 
e approfondire la chiamata permanente di accogliere in modo pieno la gra
zia salvifica che permea ogni atto libero di conoscenza e di amore.
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