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KS. LEONARD FIC

RELIGIE NIECHRZEŚCIJAŃSKIE  
A POW SZECHNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSTWA

Chrześcijaństwo jako rzeczywistość historyczna, o określonym czasowo 
punkcie wyjścia, było reakcją na sytuację religijną ówczesnego świata. Tworzyły 
ją judaizm, ościenne religie Bliskiego Wschodu, a później politeistyczne religie 
greckie i rzymskie. Sytuacja, w jakiej dzisiaj urzeczywistnia się chrześcijaństwo, 
przeciwnie do okresu biblijnego, ukształtowana jest nie tylko przez inne religie, lecz 
również przez areligijne propozycje świeckiego humanizmu, jak np. marksizm czy 
maoizm. Stanowią one dla wszystkich religii, łącznie z chrześcijaństwem, wyzwa
nie. Jak podejmuje je chrześcijaństwo? Co stanowi o nowości i oryginalności wiary, 
z którą chrześcijaństwo zwraca się do dzisiejszego świata?

Celem artykułu jest ukazanie chrześcijańskiego spojrzenia na religie niechrze
ścijańskie oraz pewnych prób ich oceny w świetle chrześcijańskiej wiary. Wyja
śnimy pokrótce samo pojęcie „religia”, historię tego określenia oraz możliwości 
rozumienia jego treści. Następnie ukażemy różne stanowiska i próby oceny reli
gii niechrześcijańskich podejmowane w teologii chrześcijańskiej. W końcu wska
żemy na osobliwość i jedyność chrześcijańskiej wiary, które usprawiedliwiają jej 
posłannictwo w świecie.

I. Pojęcie „religia”
Kwestia, czym właściwie jest „religia”, nie jest jednoznaczna.1 Pojęcie to 

bowiem, w swojej etymologii, uwzględnia wielości systemów oraz form ustosun
kowania się do Boga, określeń sensu ludzkiego życia czy innych definitywnych 
odpowiedzi na podstawowe pytania człowieka, lecz oznacza po prostu zasadni
czą postawę wobec Transcendencji, Absolutu, Boskości względnie po prostu Boga.

Wciąż niepewna i sporna, począwszy od starożytności, jest geneza i znacze
nie łacińskiego słowa „religio”.2 Podawane są różne jego rodowody. Pisarz rzym
ski Cyceron wyprowadzał słowo „religio” od łacińskiego czasownika „relegare” 
i interpretował je jako „skrupulatne” oddawanie czci bogom (De natura deorum, 
II 72). Chrześcijański pisarz Laktancjusz wywodził je od „religare” i tłumaczył 
jako „ponowne związanie człowieka z Bogiem” (Div. Inst., VII 28 ). Według św. 
Augustyna zaś pochodzi ono z łacińskiego „reeligere”, co oznacza „obrać sobie 
coś ponownie” za przedmiot czci, nawiązać ponownie uprzednio zerwany zwią
zek człowieka z Bogiem.
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Św. Tomasz z Akwinu, u którego znajdują się wszystkie te trzy interpretacje, 
uważa że religia, we właściwym sensie, to przyporządkowanie „człowieka do 
Boga”.3 Jest ona postawą względnie cnotą, która wchodzi w zakres kardynalnej cno
ty sprawiedliwości. Jednak ze względu na „nierówność” Boga i człowieka, nie może 
być nigdy oddana Bogu ze strony człowieka pełna sprawiedliwość.

Formuła św. Tomasza implikuje podwójne pytanie: kim lub czym jest Bóg 
oraz na czym polega konkretnie postawa przyporządkowania człowieka do Boga? 
Odpowiedź na nie określa dalszą część historii pojęcia religii.4 Wychodząc, 
w oparciu o św. Tomasza, z założenia, że wszyscy, którzy pytają o ostateczną 
podstawę, sens i cel ludzkiego życia oraz całej istniejącej rzeczywistości, rozu
mieją przez to co najmniej implicite Boga, można byłoby określić religię, 
w sposób ogólny, jako „egzystowanie z absolutnie zaakceptowanego sensu”.5

Takie bardzo szerokie i niemal formalne określenie religii, nie uwzględnia
jące pojęcia Boga, ma jednak tę zaletę, że mogłoby objąć swoim zakresem nie 
tylko tak bardzo różne religie (a więc różne urzeczywistnienia przyporządkowa
nia do Boga), jak monoteistyczne (judaizm, chrześcijaństwo, islam), politeistyczne 
(hinduizm, religie naturalne, rodowe, ludowe), lecz również religie „ateistyczne” 
(buddyzm), a nawet postawy egzystencjalne, jak np. komunizm oraz inne stano
wiska światopoglądowe, jeśli ukierunkowane są tylko na niemożliwą do zakwe
stionowania ofertę sensownościową. Sens tak szeroko pojętej definicji staje jednak 
pod znakiem zapytania, jeśli nie daje ona możliwości odróżnienia religii od filo
zofii, światopoglądu, mitu czy magii oraz odpowiedzi na pytanie o prawdziwą 
religię. Jest ona konsekwencją myślenia, które upatruje istotę religii w akcie 
wolnego i ufnego samooddania się człowieka ostatecznej jego podstawie życio
wej. Rozróżnienie pomiędzy człowiekiem religijnym i niereligijnym w takim 
rozumieniu wydaje się bezcelowe.6

Wydaje się to jednak sprzeczne z codziennym doświadczeniem, kiedy spoty
kamy się z ludźmi bez religii. Kieruje to naszą uwagę na inny jeszcze kierunek ewo
lucji, w którym poszło pojęcie religii. Był on związany z faktem, że konkretne 
urzeczywistnianie się przyporządkowania człowieka do Boga nie pozwalało się opi
sać jednym tylko pojęciem. W refleksji nad wielością religijnych spełnień przeja
wiających się w ludzkiej egzystencji posługiwano się kompleksem określeń, jak: 
cielesno-duchowa, społeczno-indywidualna, prywatno-publiczna, wewnętrzno-ze- 
wnętrzna, skończona (historyczna) -  nieskończona (transcendentna), wyjaśniających 
bliżej całe bogactwo rzeczywistości religijnej. Dotyczy to nie tylko religii jednostki, 
lecz również jej wymiaru społeczno-historycznego. To nam uświadamia, jak z opisu 
tego rodzaju obfitości spełnień oraz ich związków, także o charakterze wspólnoto
wym, subiektywno-egzystencjalne pojęcie religii przeobrażało się w obiektywno- 
systematyczno-opisowe jej określenie. Religia oznacza dziś niejednokrotnie 
przyporządkowanie organizacyjne, które nic nie mówi o religijności tego, który na
leży do jakiejś konkretnej religii. Może więc ktoś posiadać określoną religię i nie 
być religijnym lub być religijnym, nie przyznając się nominalnie do żadnej religii.
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Dalsza trudność wyłoniła się w epoce nowożytnej, kiedy to negując istnie
nie Boga, religię i to co religijne objaśnia się kulturowo-historycznie, ewolucyj- 
no-psychologicznie lub jako własny wytwór człowieka (A. Comte, L. Feuerbach,
K. Marks, S. Freud, B. Russel). W przeciwieństwie do tego stanowiska docho
dzi pośród religii coraz bardziej do głosu pytanie o prawdę różnych religii. Po
mijanie tego zagadnienia prowadzi do powierzchownego stawiania na tej samej 
płaszczyźnie wszystkich religii, odbierając im w zasadzie moc zbawczą.

W pytaniu o prawdę religii chodzi przede wszystkim o człowieka. W jakiej 
mierze religie umożliwiają człowiekowi zrozumienie siebie samego, lecz w opar
ciu o ostateczną transcendentną podstawę, a więc jak usprawiedliwiają swoje reli
gijne orędzie jako podarowaną przez Boga łaskę? Najbardziej radykalny wyraz 
znalazło to pytanie w sformułowaniu: czy chrześcijaństwo w ogóle jest religią?

Sobór Watykański II w Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrze
ścijańskich, Nostra Aetate, oświadczył, że różne religie jawią się jako drogi, na 
których „ludzie oczekują odpowiedzi na głębokie tajemnice ludzkiej egzysten
cji”.7 Zaznaczył przy tym, że „nie odrzuca nic, co w nich jest prawdziwe i święte” 
oraz zachęca wiernych, „aby z roztropnością i miłością, poprzez rozmowy i współ
pracę z wyznawcami innych religii, dając świadectwo wiary i życia chrześcijań
skiego, wspierali owe dobra duchowe i moralne, a także wartości 
społeczno-kulturowe, które się w nich znajdują”.8

II. Chrześcijańskie próby oceny religii niechrześcijańskich
Chociaż rzeczywiście mało jeszcze wiemy o religiach niechrześcijańskich, 

to jednak nie możemy zrezygnować z krytycznej oceny proponowanych przez nie 
dróg. Nie dotyczy ona, oczywiście, każdej poszczególnej religii. Ukażemy jedy
nie cztery, jak nam się wydaje, najważniejsze chrześcijańsko-teologiczne stano
wiska wobec przeżywanej wielości religii.

1. Wiara chrześcijańska nie jest religią
Z najbardziej ostrym protestem przeciwko ocenie objawienia chrześcijańskie

go jako religii wystąpiła teologia dialektyczna, powstała po I wojnie światowej 
w obrębie protestantyzmu. Jej twórcą i czołowym przedstawicielem był duchowny 
teolog Kościoła reformowanego, Karl Barth (1886-1968).

Dialektyczna teologia K. Bartha wychodzi z założenia, że o Bogu i Jego obja
wieniu nie można się wypowiedzieć w sposób bezpośredni. Prawda o Bogu pozwala 
się wyrazić jedynie w dialektyce tezy i antytezy (stąd nazwa teologia dialektyczna). 
Każda pozytywna wypowiedź o Bogu musi być uzupełniona przez negatywną. Kto 
mówi na przykład o objawieniu się Boga w stworzeniu, musi mówić też o Jego 
w nim ukryciu. Przy czym wypowiedzi pozytywne i negatywne nie prowadzą do 
syntezy, jak to ma miejsce w filozofii. Uzupełniają się one jedynie na sposób pa
radoksu. Teolog podobny jest do Mojżesza, który spogląda na ziemię obiecaną, lecz 
nigdy do niej nie wchodzi.9 Nie ma więc prawa do ostatecznego słowa o Bogu.
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Głównym zamierzeniem teologii K. Bartha była obrona absolutnej transcen
dencji Boga, która jest dla człowieka nieosiągalna. Zatem nie może istnieć żad
ne poznanie Boga, które nie byłoby przez Niego objawione. Wszelkie próby 
dosięgnięcia Boga są dla K. Bartha religiami, które tym samym stoją w sprzecz
ności z Bożym objawieniem. Jedynie sam Bóg daje się poznać człowiekowi 
w objawieniu. Religia jest podejmowaną przez człowieka próbą wykradania Bogu 
tego, co jedynie On sam może mu podarować. Czyni więc ona człowieka Bo
giem, a Boga człowiekiem. W swoim fundamentalnym dziele Die kirchliche 
Dogmatik autor dochodzi w końcu do stwierdzenia, że „religia jest niewiarą, 
religia jest sprawą, trzeba to powiedzieć wprost, sprawą bezbożnego człowieka”.10 
W sposób świadomy nawiązuje tutaj Barth do krytyki religii L. Feuerbacha, dla 
którego Bóg jest wytworem ludzkiej fantazji, obrazem, który tworzy sobie czło
wiek poza obrębem własnego ja.

Także chrześcijaństwu grozi niebezpieczeństwo stania się religią, jeśli jego 
nauczanie nie pokrywa się ze świadectwem Biblii oraz tym, co Bóg objawił 
o sobie w Jezusie Chrystusie." Prawdziwa zaś wiara chrześcijańska nie jest re
ligią, ponieważ jest świadoma tego, że tylko Bóg może udzielić człowiekowi zba
wienia i poznania w Swoim objawieniu przez Jezusa Chrystusa.

2. Chrześcijaństwo jako najwyższe urzeczywistnienie wszystkich religii
Powyższą hipotezę uzasadniano w różny sposób. Raz poprzez hasło „abso

lutny charakter chrześcijaństwa”, innym zaś razem wiązano ją z pojęciem „teo
logii wypełnienia”. Należy zauważyć, że pierwsze z tych określeń nie powstało 
w obrębie teologii. Utworzone zostało w filozofii idealizmu niemieckiego (He- 
gel, Schelling), w której próbowano wykazać, że rozwój historii religii najwyż
szy swój punkt osiągnął w chrześcijaństwie.12

W teologii katolickiej pod pojęciem „absolutny charakter chrześcijaństwa” 
rozumie się zwykle to, „że chrześcijaństwo jest nie tylko rzeczywiście najwyż
szą z istniejących religii, lecz że przedstawia ono ostateczne, istotowo nieprze- 
wyższalne, ekskluzywne, mające znaczenie uniwersalne, samootwarcie się Boga 
dla wszystkich ludzi wszystkich czasów”.13

Z biblijno-teologicznego punktu widzenia określenie „absolutny charakter 
chrześcijaństwa” związane jest wielorako z ideą wypełnienia obietnicy14. Ideę tę 
wyraża najogólniej trójczłonowy model: obietnica -  wypełnienie -  przewyższenie. 
Obietnica znajduje zawsze swoje wypełnienie w przyszłości, lecz nie za każdym 
razem na sposób prostolinijny. Nie można jej przewidzieć w oparciu o ludzkie ar
gumenty z dziedziny nauki i techniki. Nie podlega bowiem ludzkiej możliwości 
planowania i możliwości realizacji.15 Przyszłość, którą proklamuje obietnica, jest 
często nieobliczalna i jako taka niesie w sobie otwartość na większe jej spełnienie. 
Można to ukazać na przykładzie relacji pomiędzy Starym a Nowym Testamentem. 
Określenie wcześniejszego przymierza jako „stare” oznacza najpierw jego relaty
wizację względnie dewaluację (por. Hbr 8, 13), a dopiero później, na ile pisma Sta
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rego Testamentu włączone zostały w pełni w Pismo Święte chrześcijaństwa, uniwer- 
salizację jego treści i problematyki. Dokonała się ona w pełni dopiero w tym mo
mencie, kiedy Nowy Testament ujrzał siebie jako wypełnienie Starego Testamentu 
i jego obietnicy. Wobec podstawowej wypowiedzi Starego Przymierza, że Izrael jest 
ludem Jahwe, a Jahwe jest jego Bogiem, przedkłada Nowy Testament ostateczne, 
dotyczące całej ludzkości, niemożliwe do przewyższenia twierdzenie, że we wcie
leniu Boga doszło do wypełnienia wszystkich obietnic.

Powstaje pytanie, czy w oparciu o tę analogię dotyczącą relacji pomiędzy ży
dowskim Starym a chrześcijańskim Nowym Testamentem, nie można także rozwa
żać stosunku innych religii do chrześcijaństwa. Próba postawienia tego rodzaju 
analogii wydaje się być uzasadniona tym, że w teologii przymierza Starego Testa
mentu, a później także Nowego, spotykamy się z faktem uniwersalizacji idei przy
mierza w opisie przymierza Boga z Noem (por. Rdz 8; 9, 1-17). Określenie 
„przymierzem” nawiązanego przed Izraelem przez Boga żywego związku z całą 
ludzkością, która potem przeżywa swoje własne dzieje, jest punktem oparcia do 
podziału historii zbawienia na „powszechną” (allgemeine Heilsgeschichte) i „spe
cjalną” (spezielle Heilsgeschichte). W ramach jednej i drugiej dokonuje się zbawie
nie człowieka, czyli realizuje się powszechna wola zbawcza, z tą jednak różnicą, że 
w pierwszej człowiek uświadamia sobie, że zbawia się w Chrystusie, przez Chry
stusa i z Chrystusem, w drugiej natomiast tej świadomości nie posiada.16

W najnowszych czasach wyrażenie „absolutny charakter chrześcijaństwa”, 
a przede wszystkim pierwsza jego część stała się przedmiotem krytyki, szcze
gólnie ze strony innych religii, które reprezentują to samo dążenie (hinduizm, bud
dyzm, islam). Zarzuca się jej „wyniosłość”, „pretensjonalność”, a nawet przejaw 
„duchowego imperializmu”. Walter Kasper ujmuje podnoszone dziś zarzuty wo
bec „roszczenia” chrześcijaństwa do absolutnego charakteru następująco: „Tego 
rodzaju roszczenie jawi się współczesnemu człowiekowi nie tylko jako kamień 
obrazy, ale także jako niezgodne z niekwestionowanymi danymi historii religii 
oraz fundamentalną zmiennością ludzkiej egzystencji. Ukazuje się ono jako brak 
miłości, nietolerancja, zerwanie łączności i źródło fanatyzmu. Poza tym zdaje się 
przeczyć historycznej, bynajmniej nie bezgrzesznej, postaci chrześcijaństwa. 
W końcu wydaje się odbierać wartość ludzkiemu dążeniu do postępu i udarem
niać teologię rzeczywistości ziemskich”.17

Zgorszeniu, które wywołuje to „roszczenie”, współczesna chrześcijańska teo
logia religii przeciwstawia się w podwójny sposób. Przyjmując w całości wyniki 
badań porównawczej historii religii, stwierdza najpierw, że „roszczenie” chrze
ścijaństwa ma charakter absolutny w sensie wyjątkowym, ale nie wyłącznym. Stąd 
absolutnego charakteru chrześcijaństwa nie należy rozumieć wykluczająco, lecz 
trzeba je pojmować inkluzywnie.18 Po drugie, trzeba zauważyć, że każda religia 
światowa na swój sposób wyraża to przekonanie w odniesieniu do własnego 
przesłania.19 Różnica dotyczy często raczej formy, w jakiej jest ono wyrażane, 
niż samej jego treści.20 Tego rodzaju pogląd ustawiający chrześcijańskie „rosz
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czenie” do absolutności na płaszczyźnie konkurencji wobec podobnych dążeń 
innych religii światowych (islam, hinduizm, buddyzm), z punktu widzenia teolo
gii, jest relatywizacją absolutnego charakteru chrześcijaństwa.

Idea wypełnienia, dająca się uzasadnić przez refleksję nad odniesieniem do 
Abrahama i Noego, a przede wszystkim do Żydów i pogan w Nowym Testamen
cie, utrzymująca, że chrześcijaństwo stanowi najwyższe urzeczywistnienie wszyst
kich religii, ma jednak pewne słabe strony. Nie uwzględnia bowiem zupełnie 
konkretnych religii w ich samozrozumieniu. Stąd też, jeśli się prześledzi historię 
relacji judaizmu do chrześcijaństwa, nietrudno będzie przeczuć reakcję wobec niej 
ze strony religii niechrześcijańskich. Trudne okaże się również jej zastosowanie 
do religii, które powstały po chrześcijaństwie, zwłaszcza do islamu.

3. Próby rozwiązania
a) teza Schlettego

Hainz Robert Schlette jest jedynym z pierwszych autorów głęboko zaanga
żowanych w problematykę teologii religii, który próbuje rozluźnić związek po
między „ogólną” a „szczególną” historią zbawienia. Dokonuje tego przez to, że 
nazywa drogę religii, którą de facto zdąża do zbawienia większość ludzi, „zwy
czajną”, a drogę Kościoła „nadzwyczajną” drogą zbawienia. Zakłada przy tym 
wyraźnie, że religie niechrześcijańskie, niezależnie od „specjalnej” drogi zbawie
nia Izraela i Kościoła, są dla swoich wyznawców zwyczajnymi drogami zbawie
nia w ramach „ogólnej historii zbawienia”.21 Jej istnienie, według świadectwa 
Pisma Świętego, potwierdzone zostało przez samego Boga. Stąd też religie nie
chrześcijańskie posiadają chcianą przez Boga i podarowaną im wewnątrz legity
mację, aczkolwiek nie możemy powiedzieć, na ile adekwatnie manifestuje się ona 
w dzisiaj spotykanych religiach.22 W każdym razie możliwa i rzeczywista ich 
deprawacja nie stanowi wystarczającej podstawy, aby odmówić im pozytywnej 
roli w historii zbawienia.

W ramach ogólnej historii zbawienia, która implikuje istnienie religii poza- 
izraelskich, ma miejsce konstytutywna relacja zbawienia między konkretnym 
człowiekiem a żywym Bogiem. Dzieje się to na mocy wymaganych w danej religii 
aktów religijnych, wierzeń, zasad postępowania, organizacji, które należą do jej 
istotnych elementów.23 Według Schlettego, religie są więc „instytucjami”, które 
„w sposób widoczny i historyczny wyrażają zbawczą wolę Boga w stosunku do 
wszystkich tych, którzy znajdują się poza szczególną historią zbawienia”.24

Zbieżność obydwu dróg zbawienia, według Schlettego, sprowadza się do 
jedności celu, do którego one prowadzą. Jest nim spotkanie się z żywym Bo
giem. Zwykłe drogi zbawienia są jednak drogami przez ciemność, tymczasem 
„nadzwyczajna” droga, którą jest Kościół, to droga, którą się idzie „w święto
ści światła”.25 Jedynie na tej drodze, która jest zawsze jednocześnie „życiem 
i prawdą”, można rozpoznać tajemnicę historii, która polega na tym, że to zba
wienie, które się osiąga na zwykłych drogach zbawienia w ramach ogólnej hi
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storii zbawienia, jest zawsze zbawieniem Jezusa Chrystusa, i jako takie jest 
przekazywane przez Kościół.26

Siła propozycji Schlettego polega przede wszystkim na tym, że ocenia on 
inne religie pozytywnie, jako drogi zbawienia. Niemniej jednak, jak pisze 
W. Kasper, nie wydaje sią słuszne samo określenie religii niechrześcijańskich jako 
zwykłego, chrześcijaństwa zaś jako niezwykłego sposobu zbawienia. Samo sło
wo „zwykły” jest bowiem dwuznaczne. Ma ono zarówno znaczenie ilościowe: 
powszedni, potoczny, akceptowany przez człowieka, jak również jakościowe, czyli 
normatywne. W tym sensie chrześcijaństwo nie może być nigdy „niezwykłym” 
sposobem zbawienia. Jest ono bowiem celem jedynego Bożego planu zbawienia, 
względem którego zorientowane są wszystkie inne drogi zbawienia.27

b) tezy Rahnera
Karl Rahner, jeszcze przed Soborem Watykańskim II, w roku 1961, przed

stawił inną wersję historyczno-zbawczej koncepcji wypływającej z teologii wy
pełnienia w wielokrotnie później cytowanym wykładzie Das Christentum und die 
nichtchristlichen Religionen,28 Sformułował w nim tezy o „anonimowym chrze
ścijaństwie” oraz „prawomocności innych religii”.

Hipotezę o „prawomocności innych religii” K. Rahner ujął następująco: „Aż 
do owego momentu, w którym Ewangelia rzeczywiście wkracza w historyczną sy
tuację danego człowieka, religia niechrześcijańska (także ta pozamojżeszowa) za
wiera nie tylko elementy naturalnego poznania Boga zmieszane ze skażeniem 
grzechu pierworodnego i wynikającej stąd ludzkiej deprawacji, ale także nadprzy
rodzone chwile łaski, udzielonej przez Boga człowiekowi ze względu na Chrystu
sa. Na tej podstawie, nie negując obecnych w niej błędów i zepsucia, może być 
uznana za prawomocną religię, chociaż w różnym stopniu”.29 Prawowitość, mówi 
Rahner, niekoniecznie jest doskonałością. Religia Izraela była zamierzona przez 
Boga, prawowita, a przy tym niedoskonała, bezskuteczna i uległa wszystkim zmien
nym kolejom losu swoich wyznawców. Tylko wtedy, gdy ułomność i błędy stano
wiłyby istotę jakiejś religii, jej prawowitość byłaby zakwestionowana.30

Teza Karla Rahnera trzyma się mocno normatywności przyjścia Chrystusa dla 
wszystkich religii. Jednakże cezura „przed” i „po Chrystusie” przesuwa się na tyle, 
że na pierwszym planie nie stoi już obiektywna, historyczna godzina wcielenia Je
zusa, lecz subiektywna, egzystencjalnie ważna chwila spotkania pojedynczego czło
wieka z orędziem Ewangelii. Niemniej jednak, w związku z tą tezą, dyskusja 
dotycząca oceny wartości innych religii przeobraża się w dyskusję o spotkaniu 
zbawienia przez pojedynczego człowieka. Powyższa teza ostatecznie nie bierze 
poważnie pod uwagę religii w ich samozrozumieniu i roszczeniu do prawdy.

Teza o „anonimowych chrześcijanach” zakłada, że zbawienie podarowane 
w Chrystusie i przez Chrystusa ma charakter uniwersalny. Może się ono także 
urzeczywistniać poza chrześcijaństwem: „mimo swej religii”, „w swej religii”, 
„przez swą religię”.31
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Należy rozpatrywać ją łącznie z omówioną wyżej hipotezą o „prawomocno
ści religii”. Rahner uważa, że „chrześcijaństwo wychodzi naprzeciw człowieka 
wyznającego religię niechrześcijańską nie jako niechrześcijanina w sensie abso
lutnym, ale kogoś, kto z tego czy innego wzglądu może i powinien być uważany 
za anonimowego chrześcijanina. Błędnym jest traktowanie poganina jako czło
wieka, który w żaden sposób nie został dotknięty łaską Boga”.32

Hipoteza K. Rahnera o „anonimowych chrześcijanach” oparta jest na jego 
transcendentalnej teorii człowieka jako istoty ukierunkowanej w sposób konieczny 
na nieskończoność. Zasadnicze jej zręby znajdujemy już w jego wczesnych pra
cach filozoficznych: Geist in Welt (1939) i Hôrer des Wortes (1941).

To otwarcie się na transcendencję zakłada, zdaniem K. Rahnera, subiektyw
ne, niewyraźne (implicite) poznanie Boga, realizujące się w każdym człowieku, 
nawet jeśli formalnie przeczyłby on Jego istnieniu. Stanowi ono podstawę tzw. 
wiary egzystencjalnej, dzięki której urzeczywistnia się istotny element dialogu 
między Bogiem a człowiekiem. Ponieważ wszyscy ludzie znajdują się w obiek
tywnej sytuacji zbawienia, które jest zbawieniem Chrystusa, gdyż nie istnieje 
żadne inne zbawienie; stąd wiara egzystencjalna implikuje w każdym człowieku 
obecność wiary zbawczej, choćby niejasno wyrażanej (fides implicita).33

Transcendentalna antropologia K. Rahnera i oparta na niej teoria o „anonimo
wym chrześcijaninie” („anonimowym chrześcijaństwie”), za pomocą której chciał 
on uczynić teologicznie zrozumiałą uniwersalność wiary w Chrystusa, była niejed
nokrotnie kwestionowana przez wielu teologów (Y. Congar, H. U. v. Balthasar,
J. Ratzinger, W. Kasper). Wysuwano najczęściej przeciw nim zarzut, że relatywi
zuje urzeczywistnione w historii, w osobie Jezusa zbawcze pośrednictwo Chrystu
sa.34 Ceduje z historii na rzecz transcendentalej podmiotowości człowieka.

Teoria o „anonimowym chrześcijaństwie” nie bierze również pod uwagę kry
tyki innych religii, której świadectwem jest Biblia oraz Ojcowie Kościoła. Dostrze
gają oni w innych religiach nie tylko „nasienie Logosu” (św. Justyn), lecz również 
obecną w nich herezję, zabobon, ślepotą serca i deprawacją moralną.35

Hipoteza K. Rahnera zakłada w praktyce, iż nie ma żadnej różnicy między 
religiami. Wszystkie bowiem w równym stopniu pełnią rolę świadków i dróg zba
wienia. Sprowadzanie zaś przejścia z religii niechrześcijańskiej na chrześcijań
stwo do procesu samoprzebudzenia się pomija wyraźnie pojęcie „nawrócenia” ze 
starego na Nowe, które to przejście zakłada. Tymczasem nawrócenie na chrze
ścijaństwo oznacza zerwanie z przeszłością i przejście do innego porządku 
w ekonomii zbawienia. To zaś jest czymś więcej niż tylko różnicą w świadomo
ści. Słowo Boże bowiem nie tylko uwyraźnia to, czym człowiek był przedtem, 
aczkolwiek w sposób anonimowy, lecz wprowadza człowieka w nowe życie.36

c) dialog między religijny
Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich stanowi bez

sprzecznie nowość pośród wszystkich dokumentów soborowych. O jej oryginal
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ności stanowi przede wszystkim sposób ujęcia zagadnienia stosunku chrześcijań
stwa do innych religii, wyrażony uroczystym aktem Soboru.

Nostra aetate, uważana często za symbol Vaticanum II, jest naturalnym od
powiednikiem nowego poznania i nowej świadomości Kościoła w jego odniesie
niu do świata pozakatolickiego i niechrześcijańskiego. Istotnym elementem tej 
nowej relacji ze światem, w tym także pomiędzy religiami niechrześcijańskimi, 
jest od chwili Soboru postawa dialogu. Wyraża się ona przede wszystkim w sza
cunku dla podmiotowości innych, w uznaniu tego, czym i jakim jest ten drugi, 
jakim chce być i jak sam siebie rozumie. Stąd też pisze H. Waldenfels: „chrze
ścijańska teologia religii powinna wyjść od zweryfikowania własnego sądu 
o religiach oraz zapytać o ich własną samoświadomość. Dopiero w drugim eta
pie można przejść do weryfikacji swojej własnej oceny wobec innych religii 
względnie innej religii. W trzecim etapie i na końcu zastanowić się nad wzajem
nym stosunkiem religii, jak również wspólnymi ich zadaniami”.37

Proces wzajemnego zrozumienia się pomiędzy ludźmi o różnej przynależno
ści religijnej nie jest możliwy jedynie na płaszczyźnie naukowo-teoretycznej. 
Dokonuje się ono przede wszystkim w procesach życiowych ludzi obarczonych 
cierpieniem, lękiem o przyszłość, pokój, życie. Różne religie, o ile są zdolne do 
dialogu, angażują się wspólnie, w oparciu o własną inspirację religijną, w służ
bie bliźniemu (M.K. Gandhi, Matka Teresa) i światu (modlitwa o pokój w Asy
żu), stając się przez to znakiem nadziei jakościowo „nowej” przyszłości, której 
człowiek nie potrafi zagwarantować w oparciu o własne siły.

4. Wyjątkowość wiary chrześcijańskiej i uzasadnienie jej misji
Każda religia, w tym także chrześcijaństwo, chcąc być wyzwaniem, po

trzebuje jakiejś idei wiodącej, zbawczej postaci czy pozytywnego impulsu. Na 
czym więc polega ta nowość, która czyni religię chrześcijańską jedyną w swoim 
rodzaju i nadaje jej rację bytu?

Szczupłe ramy niniejszego opracowania nie pozwalają na omówienie cało
ści chrześcijańskiego samorozumienia. Ze zrozumiałych względów ograniczymy 
się do przedstawienia istoty chrześcijańskiej wiary, którą jest „radykalna idea”: 
Boże działanie odkupieńcze ucieleśnia się w Jezusie Chrystusie.38 Znajduje ona 
uzasadnienie biblijne oraz systematyczno-teologiczne.

a) uzasadnienie bibilijne
Istota przekazu nowotestamentowego to wezwanie do naśladowania Jezusa 

Chrystusa i głoszenia Go jako Ukrzyżowanego (por. IKor 1, 23 nn; 2Kor 4, 5). 
Nowy Testament ukazuje Go zaś jako Słowo Boga skierowane do ludzkości 
(por. J ł; 1J 1, 1; Ap 19, 13), objawienie Ojca (por. J 14, 9), Syna Bożego (por. 
Mt 11, 27; Hbr 1, 2; 4, 14 inne), ludzką postać Boga (por. Tt 3, 4; Flp 2, 7). Oka
zuje się przy tym, że Jezus Chrystus rozumie Siebie i Swoje życie jako całkowicie 
pochodzące od Boga oraz wzywa człowieka do radykalnie nowego, w jego życiu
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i umieraniu myślenia o Bogu. Stąd też przy rozróżnianiu chrześcijaństwa od innych 
religii należy wyjść z osobliwości obrazu Boga oraz relacji do Boga w życiu Jezu
sa. Z postaci Jezusa wyłania się zarówno nowy obraz Boga, jak i nowa relacja Boga 
w stosunku do nas.

Kwintesencję ewangelicznego obrazu Boga odnajdujemy najwyraźniej w teo
logii św. Jana (por. J 14, 5-11). Tekst ten posiada pod wieloma względami cha
rakter wyzwania. Ujawnia się ono najpierw w relacji do Starego Testamentu, kiedy 
czytamy go w kontekście przykazania: „Nie będziesz czynił sobie żadnego obra
zu Boga” (Wj 20, 4a). Rys ten staje się jeszcze bardziej wyraźny na tle nieustan
nego sporu Izraela z obcymi bogami. W polu tego napięcia ukazuje się Jahwe 
jako nosiciel wielorakich imion, Bóg Izraela, Stwórca nieba i ziemi, a w końcu 
wreszcie jako Pan nad wszystkimi bogami i cel wszystkich ludów. W tym kon
tekście należy także postrzegać uniwersalizację idei przymierza, poczynając od 
przymierza z Mojżeszem poprzez przymierze z Patriarchami aż do zawarcia przy
mierza z Noem. Dla nowożytnej zaś krytyki religii wypowiedź św. Jana pozosta
je prowokująca, gdyż w rzeczywistości człowiek staje się reprezentantem Boga: 
„Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14, 9). Jednak chrześcijaństwo 
od samego początku pojmowało obraz Boga nie jako dzieło człowieka, lecz jako 
dzieło Boga. Stąd teza o ludzkiej projekcji ludzkiego oblicza w Bogu o ludzkiej 
postaci jest najpierw zniżeniem się Boga, a nie wywyższeniem człowieka. Jeśli 
dochodzi zaś w końcu do wywyższenia człowieka, to tylko na podstawie 
i w następstwie zniżenia się Boga (J 3, 13-17).

Wielka liczba tekstów Nowego Testamentu wskazuje na to, że Jezus ma świa
domość Siebie jako posłanego przez Boga, wypełniającego zapowiedziane przez 
proroków (Iz 61, 1-3) posłannictwo (Łk 4, 16-22). Będąc wykonawcą woli Boga, 
gotów jest do radykalnego posłannictwa wobec Niego, a pomiędzy Nim i Jego 
Ojcem istnieje jedność.

Do zasadniczych twierdzeń Nowego Testamentu należy prawda o posiadaniu 
przez Jezusa świadomości synostwa Bożego ( por. J 2, 16; 5, 19-30; 6, 32-33; 
8, 16-29.34-58). Szczególny wyraz tej boskiej świadomości Jezusa stanowiło Jego 
zawołanie „Abba, Ojcze” ( por. Mk 14, 36; Ga 4, 6; Rz 8, 15).39 W tym synostwie 
Bożym Jezus doświadcza w sobie Boga, który zwraca się do ludzi w ten sposób, że 
jest w Nim obecny i staje się Emmanuelem-Bogiem z nami. Tym samym również 
własna egzystencja Jezusa staje się egzystencją dla innych. Tę nową relację z Bo
giem opisuje List do Filipian poprzez słowa: „Ogołocił samego siebie, uniżył same
go siebie” (Flp 2, 5-11; por. Mt 8, 20; Hbr 13, 10-14).

b) uzasadnienie systematyczno-teologiczne
Ze swoistości Jezusowej relacji do Boga, wyrażonej w terminologii Listu do 

Filipian poprzez pojęcie „samoogołocenia się”, wynikają takie konsekwencje:
-  Określenie to jest w chrześcijaństwie nie tylko wypowiedzią o człowie

ku, który urzeczywistnia się w byciu dla innych, lecz również orzeczeniem
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o Bogu. Oznacza ono fundamentalną korektę wszystkich obrazów Boga, które 
upatrują w Bogu tylko Pana jako Pana, a nie Pana jako Sługi w Jego pełnym 
miłości oddaniu się światu.

-  Kategoria samoogołocenia się, którą urzeczywistnił Jezus w swoim życiu 
aż do śmierci na krzyżu, jest określeniem wyrażającym całkowitą relatywność 
Jezusowej egzystencji. Jest ona „bytem od” i „bytem dla”.40 Jest egzystencją „dla 
drugich”,41 całkowicie otwartą, która nigdy nie zatrzymuje się na sobie i nigdy 
nie opiera się na sobie.

-  Samoogołocenie się jest zarazem czynem ludzkim inspirowanym boskim 
działaniem. Od strony teologicznej oznacza ono w nas skutek działania Ducha 
Chrystusa jako Ducha Ojca.

-  Z ideą samoogołocenia się Boga łączy się w sposób istotny idea exodus (wyj
ścia), która dla chrześcijaństwa ma szczególne znaczenie. Albowiem „podstawowa 
decyzja zostania chrześcijaninem”, jak pisze J. Ratzinger, „oznacza zerwanie z od
noszeniem wszystkiego do siebie i przyłączenie się do egzystencji Jezusa Chrystusa, 
skierowanej ku całości”.42 Życie chrześcijanina jest podjęciem krzyża, odejściem 
od siebie, ukrzyżowaniem własnego ja oraz pójściem za Ukrzyżowanym, aby tak jak 
On istnieć dla innych.43 Chrześcijanin za Chrystusem przyjmuje na siebie los ziarna 
pszenicznego, które , jeśli wpadłszy w ziemię, nie obumrze, pozostanie tylko samo, 
ale jeżeli obumrze, przynosi obfity plon” (J 12, 24).

Ośrodkiem i punktem wyjścia chrześcijańskiego wyznania wiary staje się 
więc samoudzielenie się Boga w Jezusie Chrystusie, względnie to, co głosi chrze
ścijańska tradycja, że Bóg stał się człowiekiem. Wcielenie jest centralną tajem
nicą chrześcijaństwa. Wiara we wcielenie, jako samoudzielenie się Boga i Jego 
samoogołocenie się, stanowi o osobliwości chrześcijaństwa i odróżnia je od in
nych religii oraz ideologii. Jednocześnie ta wiara pokazuje kierunek drogi, którą 
idzie chrześcijanin.

K. Rahner próbuje wcielenie się Boga, będące samoogołoceniem się Boga, 
wyjaśnić w następujący sposób. Istotną cechą objawienia się Boga jest Jego sa
moogołocenie się. Jezus jako człowiek jest samoobjawieniem się Boga w Jego 
samoogołoceniu się. Bóg bowiem objawia, kiedy się samoogołaca, kiedy obwiesz
cza się jako miłość, kiedy ukrywa majestat tej miłości i pokazuje Siebie w ludz
kiej zwyczajności.44 Stąd też, „człowieka można określić jako to, co powstaje, 
kiedy samowyrażanie się Boga, jego Słowo, zostaje z miłością wypowiedziane 
w pustkę pozbawionej Boga nicości. Kiedy Bóg chce być tym, co nie jest Bo
giem, powstaje człowiek, właśnie to i nic innego”. 45

Wynika stąd, jak mówi dalej K. Rahner, że „człowiek odnajduje samego sie
bie w autentycznej samorealizacji dopiero wtedy, kiedy zdobędzie się na ryzyko 
całkowitego powierzenia się innym. Jeśli tak uczyni, to uchwyci (atematycznie 
albo wyraźnie) to, co rozumiemy przez Boga jako horyzont, rękojmię i radykal
ną głębię takiej miłości Boga, który w swoim (egzystencjalnym i historycznym) 
samoudzieleniu staje się miejscem umożliwiającym taką miłość. Ową miłość trze
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ba rozumieć w sensie osobistym i społecznym, a w radykalnej jedności tych 
dwóch momentów stanowi ona podstawę i istotę Kościoła”.46

Pozostając więc w obrębie myśli K. Rahnera, da się powiedzieć, że istotą 
wcielenia jest „samowyzbycie się” Boga i „wypełnienie” człowieka. W konse
kwencji zaś to wypełnienie człowieka w ludzkiej samorealizacji przybiera formę 
samoogołocenia się w jego byciu dla innych. Te dwie wielkości, samoogołoce- 
nia się Boga z jednej strony oraz samoogołocenie się człowieka z drugiej, po
krywają się w postaci Jezusa na sposób radykalny i totalny.

Samooddanie się Jezusa w radykalnym posłuszeństwie Ojcu jest korelatem 
radykalnego oddania się Boga światu. Tę postawę posłuszeństwa Jezusa nazywa 
W. Kasper postawą całkowitej otwartości wobec samoudzielającej się miłości 
Boga: „A zatem Jezus przez swoje radykalne posłuszeństwo daje dowód swoje
go radykalnego pochodzenia od Boga i swojego radykalnego oddania się Bogu 
na własność. Sam z siebie jest niczym, lecz jest wszystkim z Boga i dla Boga. 
Jezus jest całkowicie otwarty na samoudzielającą się miłość Boga. Z tym, że to 
zwrócenie się Jezusa do Ojca zakłada wsparcie i zawierzenie, jakiego udziela 
Ojciec Jezusowi. Późniejsza chrystologia synostwa jest niczym innym jak wy
kładnią i interpretacją tego, co zawarte jest w synowskim posłuszeństwie i sy
nowskim oddaniu Jezusa”.47

Idea podwójnego samowyzbycia się w Jezusie Chrystusie ma również szcze
gólne znaczenie w pełnieniu chrześcijańskiej misji i urzeczywistnianiu w niej tego, 
co chrześcijańskie. Podjęcie bowiem chrześcijańskiego polecenia misyjnego ozna
cza w gruncie rzeczy nic innego, jak rozpoznawanie i akceptację wciąż na nowo, 
że chrześcijaństwo ma strukturę drogi, bycia w drodze. Posłannictwo to w swo
jej treści obejmuje zawsze udanie się w drogę ku drugiemu. W misyjnej służbie 
wobec świata musi więc chrześcijaństwo zawsze kierować swój wzrok ku posta
ci Jezusa, który jest „drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6). Stąd chrześcijaństwo 
z istoty swojej musi być drogą, aby być wierne Jezusowi Chrystusowi. Musi na
śladować swojego Mistrza w jego bezinteresownej służbie dla innych. Nosi ona 
wiele imion: służba dla pokoju, pojednania, sprawiedliwości, wyzwolenia i od
kupienia człowieka, podejmowana ze względu na samowyzbycie się Boga 
w Jezusie Chrystusie.

Chrześcijaństwo pełni swoje posłannictwo w sytuacji „konkurencji” z inny
mi religiami. Jest z nimi we „wspólnym marszu” do celu wskazanego przez Boga. 
Miejscem potwierdzenia się na tej drodze dla wszystkich jest świat. Każda reli- 
gia jest rozpoznawana po swoich owocach. Rozstrzygające jest więc to, co ofia
rowuje człowiekowi dla jego człowieczeństwa; czy przynosi człowiekowi 
zbawienie, wyzwolenie z zawinionej przez niego niewoli, którego on sam przy 
wszystkich swych wysiłkach nie jest zdolny osiągnąć.

Ostateczna więc ocena różnych religii, które są razem ze sobą w drodze, znaj
duje się, w rozumieniu chrześcijańskim, w Bogu, który w Jezusie Chrystusie 
stanął radykalnie po stronie człowieka.
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